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ייעוד הפרויקט

אינטגרטיבית אחת לניהול כל מגוון התהליכים העסקייםמערכת הקמת 1)
ניהול כלל המידע במערכת והצגתו בזמן אמת לכל הגורמים המעורבים2)
אפקטיבייםכלי ניהול בניית 3)
מודיהפעילות העסקית של גמישה להרחבת תשתית יצירת 4)



:תחומי הפעילות העיקריים אשר נכללו בפרויקט
שיווק ומכירות

מכירות ללקוח בודד
ניהול מחזור חיי  , ניהול כתב כמויות מורכב מול קבלן הפרויקט–ניהול פרויקט דיור 

פרויקט
מכירות ללקוח בפרויקט דיור

CRM
הלקוחות בפועל והשותפים העסקיים, ניהול הקשרים עם הלקוחות הפוטנציאליים

ניהול פניות ותקלות
לוגיסטיקה בעולם הקרמיקה

)חבילות מוצר ומבצעים(ניהול קטלוג פריטים לרבות פריטי תצורה 
ניהול מחסנים ומלאי, אספקות, תהליכי ליקוט–ניהול שרשרת האספקה 

ניהול רכש מקומי ורכש יבוא
יצור עצמי וייצור בקבלנות משנה

:לרבות, ניהול כספים
התחשבנות בין חברתית

יעדיםפ "ניהול יעדים ותגמול עובדים ע
BI-דוחות ו

חדש+ ויצירת רצף מידע ישן ) QV(הקיימת BIחיבור למערכת ה 
הקמת מערך חדש של דוחות תפעוליים וניהוליים

המשך-ייעוד הפרויקט 
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תקציב+ היקף פיתוח 

₪מיליון 3-כ עלות הקמת הפרויקט כ "סה



משתמשים

:משתמשים100במערכת עובדים כ •
עובדי מחסן  , כספים, רכש מקומי ויבוא, שרות לקוחות, אנשי שיווק, מנהלים

ופונקציות מטה נוספות

:אתרים6פריסה גאוגרפית ב •
o5צ"ראשל, נתניה, חיפה, כפר מלל, בני ברק: סניפי מכירות
oמרכז לוגיסטי בנתניה
oמרכז פעילות פריטי האבן בנחשונים
oמטה החברה בבני ברק



הפרויקטתיאור 
מסך מרכז למשתמש

הצעות:נושאיםלפימחולקות,לבצעשעליוהפעילויותכלאתאחדבמקוםלמשתמשהמרכזעבודהמסך
.ועודשתואמופגישות,לטיפולפניות,לטיפולפוטנציאלייםלקוחות,לביצועטלפוןשיחות,פתוחותמחיר



תמונת לקוח
,מחירהצעות:מולוומתנהליםשהתנהלוהארועיםועלהלקוחעלהמידעכלאתהמרכזאחדעבודהמסך

,ופגישותמיילתכתובות,טלפוןשיחות,הלקוחשלפניות,בתהליךאיסופים,שבוצעואספקות,הזמנות
.ועודמפורטתכספיתמצבתמונת

המשך-הפרויקטתיאור 



ניהול תיק דייר
ומיקוםחדרבכלהלקוחבחירותאתלעדכןמאפשר,בדירההפריטיםתכולתאתהמציגאחדעבודהמסך

.)וכוהדיירשלעצמאיתתוספת,אחרבפריטהחלפה,הקבלןשמציעהסטנדרטחלופותמתוךבחירה(בדירה
לבחון,פריטשלמלאימצבלבחון,הלקוחמןתקבוללקבל,הזמנהאומחירהצעתלהפיקניתןזהמסךמתוך

.נוספותפעילויותולבצעהלקוחשלהכספיהמצבאת

המשך-הפרויקטתיאור 



תועלות לארגון

ייעול תהליכי עבודה בזכות הטמעת מערכת אינטגרטיבית אחת לכלל הפעילויות  •
oיצירת תשתית נתונים אחת לכל החברות בקבוצה
oהכנסת כל התהליכים למערכת ויצירת קישוריות בין התהליכים
o מעקב אחר , עבודה עם קבלני משנה, רכש מקומי: חצי ידניים/ מחשוב תהליכים שבעבר היו ידניים

ניהול לקוחות  , ניהול פניות ומשימות, ניהול גלי ליקוט במחסן, בינחברתיתהתחשבנות , היבוא והעמסות
פוטנציאליים ועוד

o למשתמש אך תועלת רבה לארגוןלא תמיד נוח (בתהליכי העבודה בקרות מקוונות הפעלת(

בזכות , שיפור במהירות קליטת עובדים חדשים לחברה הפועלת בעולם תוכן כה מורכב•
תמיכת המערכת במשתמש בתהליך העבודה

o תמונת שותף עסקי , תמונת לקוח, מסך מרכז למשתמש–) פורטלים(מרכזיים " שערים"בשימוש–
מוצא להתחלת כל פעילות חדשה רלוונטיתבנושא ומהווים נקודת הקיים המרכזים את כל המידע 

o  שאילתות חזקות לאיתור ישויות ותעודות
o ל מעברGUI ברוב התחומים(ידידותי(
o ל : המשרדיתמלאה לסביבה אינטגרציה,OFFICE לOUTLOOK למרכזיהגם ובעתיד



המשך-תועלות לארגון 

י יצירת כלים לניהול ובקרה על פעילויות  "שיפור יכולת הבקרה והשליטה בתהליכים ע•
הכנסת ניהול ותגמול  , תהליך ניהול המלאים, שליטה ובקרה על תהליך קדם מכירה ומכירה-החברה 

פ יעדים  ועוד"ע

תמיכה בהתרחבות עסקית •
oאחרי העלייה הוקם סניף חדש במערכת באופן עצמאי ובקלות רבה
o עסקיות שונות בעתידלהתרחבויותאפשרות מענה מחשובי

גמישות בבניית  , פריטי תצורה-גמישות בקביעת מדיניות עסקית ובשינוי תנאים מסחריים •
פרמטרים וטבלאות תשתית בנושאים שונים המאפשרים שינוי מדיניות עסקית, תהליכי שרות

דיגטליתחתימה , סריקת מסמכים: כגוןהטמעת טכנולוגיות מתקדמות •

קטלוג חדש נבנה במהלך הפרויקט ועלה עם הפעלת המערכת החדשהמחדש של הפריטים קיטלוג•



?למה אנחנו

דוגמאות  (בענף הקרמיקה מתן פתרונות לדרישות ייחודיות ומורכבות מאוד הקיימות •
)בשקף הבא

כלל התהליכים במערכת אחת מבטיח יעילות תפעולית ועלות תחזוקה נמוכה  מיחשוב•
לשנים הבאות

שרובו עלה לאוויר בבת אחת, פרויקט רחב היקף מבחינת הנושאים והמשתמשים•
!מעורבות אישית צמודה של ההנהלה לאורך כל הפרויקט •
קלאסיים לצד תמיכה  CRMהכולל תהליכי , ERPמובנה בתוך מערכת ה CRMפיתוח מודול •

בתהליכי העבודה הייחודיים לענף
של הנתונים השוטפים ושל היסטוריה  , ביצוע מהלך הסבה מורכב ביותר של כל הישויות•

תוך כדי מעבר לקטלוג פריטים חדש ומעבר לניהול  , חלקית ממערכת שסיימה את חייה
ואיתוריםמחסנים לפי מיקומים 

:בניית תשתית איתנה להמשך•
o  עסקית
oטכנולוגית



:דיורפרוייקטיניהול 
o מכירה על בסיס כתב כמויות מורכב מול הקבלן המכתיב את חלופות הסטנדרט להן זכאי  ניהול

")מטריצה("בדירה ואת התנאים המסחריים הלקוח בכל חדר ומיקום 
o והדיירהקבלן –לקוחות 2מעורבים במכירה ובאספקה
o במטריצותנתונים בכלים ותוכניות לעדכון מאסיבי של צורך

:לאספקהזמן ארוך בין המכירה פרק 
מתי  "ויציב מדוייקבמהלך פרק זמן זה הלקוח אינו יכול לספק מידע . שנהמעל כ"בדרנמשכת בניה 

ולהיערכות  ייחודיים לניהול מלאי הפריטים דבר זה מחייב יצירת פתרונות ". ירצה לקבל את הפריטים
:לדוגמא, לאספקות

o המוצרים הנדרשים בכל שלב בבניה  דיור לפי סוגי בפרויקטילתכנון וניהול תאריכי אספקה כלים
בפועל של כל בנייןהבנייה ובהתאם לעדכונים על התקדמות 

o  כלים לאבטחת אחידות גוון וסדרה של פריט שמופיע במספר חדרים בדירה ויכול להיות מסופק
במספר שלבים בהתאם להתקדמות הבניה

oכלי תכנון רכש מורכב
מוצרים הנרכשים רק כנגד  , לייצורעצי מוצר , מוצר למכירהחבילות : מיוחדיםפריטים מסוגים ניהול 

ללקוח ועודמכירה 
בדיקות שונות בשטח, קבלת שרטוטים, מדידות: ניהול פעילויות מקדימות נדרשות לפני אספקה

דוגמאות לדרישות מורכבות ייחודיות לענף הקרמיקה  
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