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 השכונה
 



 מערך מרלו"ג שוהם
 אבטחה 

 אחסון קבלה

 חשמל

 מחשוב

קרור/מיזוג  

 שינוע פנימי

 ליקוט

 משרדים ניפוק



 אזור האחסנה - הדמיה

 מערך אוטומאטי

 אחסון משטחים



 מערך אוטומאטי- רצפה תפעולית - הדמיה



 מערך אוטומציה- הדמייה

 ליקוט מהיר

 PBL אריזה וביקורת

C:/Users/yossigal/Desktop/ביקור הפורום הישראלי לתפעול/Simulation Video Dematic Clalit.wmv


תוכנית 
 בינוי מעבר

תהליכי   הכשרה
 עבודה  

 טיפול בפרט
ממשק  
ספקים  
 ולקוחות

 ניהול נושאים בהיערכות למעבר למרלו"ג שוהם 

 הכשרת עובדים ומנהלים
 הטמעה
 ספרות

 קבלת מערכות
א"ת ס"מרהפינוי   

מבצעי ג"מרלו  

 הסכם
 העברת מידע שוטף
 היסעים
 הסעדה

צפון ג"מרלולקחי   

 בנייה ירוקה



 סיכום
 

סביבת עבודה מרווחת ומתקדמת 
קידמת הטכנולוגיה 
 פי דרישות הרגולציה-מבנה חדיש ומודרני על  
קיצור זמני סבב והעלאת רמת השרות 
צמצום היקף הטעויות בהכנת הזמנות 
ניהול אצוות ופגי תוקף בכל שרשרת ההספקה 
 הגדלת אמינות וצמצום היקף נזקים, שיפור שליטה על המלאי   
 מערכות גיבוי בקרה וניטור 
יכולת גידול עתידית 



סטטוס בינוי 



 קפיצת המדרגה



הקמת מרכז לוגיסטי ארצי טכנולוגי •
 בשוהם 

  –( דגש על טכנולוגיות אחסנה ליקוט והפצה)
 בניית תהליכים חדשים ותואמים את     •

הנחיות הרגולציה                                  

: הטמעת מערכות  

• מסר חשבוניות   

 מסר תעודות משלוח •

 שיפור השירות ללקוח •

מתן מענה יעיל  , הלקוחות' הגדלת מס, דיוק)

( ומקצועי  

 יצירת תנאי עבודה לוגיסטיים מקצועיים•

• עמידה בדרישות  -ניהול אצוות GMP  

 הקטנת היקף טעויות בהתחשבנות מול •

ספקים והגברת הבקרה החשבונאית     

בתשלומים לספקים   

 שיפור בתהליכי העבודה בקליטת הטובין  •

מהספקים   



:מידע ותהליכים' מעהכנסת   

 
• ' מע CB4  
   S&OPתהליך •
• דקס' מע  
 טקסונומיה•
 ניהול המלאי•

צפון ג"מרלו  

 היכולת לזהות תקלות ובעיות ולפתור אותן •
.לפני  שנוצרות  

•  -תדירויות הספקה ושיטות הספקה, שליטה בהזמנות
 דקס, פלטפורמה לניהול חריגים, משיכה/דחיפה

 משופר
נגישות למשתמשים במציאת פריטים במערכות •
 המידע
הכנסת מימד שלישי כבסיס לניהול מדיניות המלאי •

(בנוסף למימדי כסף ונפח -קריטיות הפריט)  

 שיפור ביצועים•



 מדיניות האיכות

• שינוי בפרופיל המקצועי ) ברגולוציהעמידה   
(הכשרות והסמכות –של העובדים   

GMP/GDPתקנות •  –  
 שינוי בתפיסה ובתהליכי העבודה



“ 

 
“ 

ל וראש חטיבת משאבי אנוש"גדי כהן סמנכ  



יכול לחלום ולעצב אתאתה "  
, המקום היפה ביותר בעולם   

כדי  אנשיםאך נדרשים   

"...למציאותאת החלום להפוך      
     

  

דיסניוולט      
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