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 :  ההרצאהמטרת 

לשתף את הנוכחים בתובנות מיישום של פרויקטים  

 מורכבים המשלבים טכנולוגיה בלוגיסטיקה

 

 סוגיות בתכנון וביישום פרויקט
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 ליציאה לפרויקט השיקולים

 חוסר בשטח לתפעול•

 צורך להתייעל ולחסוך•

 ירידה ברמת התחרותיות בשוק  •

 (גידול , מתחרים, אריזות, מגוון) התארגנות לשינויים הצפויים בעתיד•
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 הגורמים להצלחת פרויקט

 "לקצהמקצה "בחינה כוללת 1.

 מקדיםתכנון מפורט 2.

 בחינה כלכלית3.

 עמידה ביעדי הפרויקט4.

 צוות הפרויקט5.

 ניהול הפרויקט6.

 שינויים7.

 מכרזים -רכש 8.

 בחינות קבלה9.

 שרות ואחזקה10.
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 "מקצה לקצה"בחינה  כוללת 

 מקורות האספקה•

 תובלה ושינוע מהייצור•

 ומשטחיםאריזות •

 רמות מלאי•

 שטחי אחסון•

 שיטות ליקוט  •

 מערך ההפצה•

 רמות שרות•

 ערוצי הפצה•

 מיקום וסיווג לקוחות•

 איתור מהות הבעיה למתן פתרון   
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 תכנון מפורט

 הקצאת זמן מספיק לבחינה ותכנון•

 לבצע תכנון ראשוני בראיה כוללת של כלל הארגון•

 לבחור גורם בעל יכולות מגוונות•

 לבחור גורם ללא אינטרסים•

 לוודא שילוב של גורמי השטח בדיונים•

 לבצע מצגת מוחשית לכל הגורמים המעורבים בפרויקט•

 לבצע סיור לראות פתרונות דומים•

 ברמה גבוהה תוכניותלוודא קבלת •
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 בחינה  כלכלית

 עלויות בפועל•

 השקעות צפויות•

 ROIתקופת החזר השקעה •

 IRRכדאיות החזר ההשקעה •

 ניתוח רגישות•

 מ.צ.בהגדרת מרווחי •

החזר  השקעה חלופה

 שנתי

  תקופת

 ההחזר

חסכון אחרי  

'ש10  

 מיליון 7 שנים 3 מיליון 1 מיליון 3 1

 מיליון 70 שנים 3 מיליון 10 מיליון 30 2

 מיליון 30 שנים 5 מיליון 6 מיליון 30 3

ROI 
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 עמידה ביעדי הפרויקט

 הגדרת יעדים לפרויקט מתחילת הדרך•

 (שינוע' יח,ערוצי הפצה , מגוון, גידול)הגדרת גורמים מעצבים ברורים •

 (עלויות תפעול , איכות , לוח זמנים, תקציב)הגדרת סדרי עדיפות ביישום •

גורם מקצועי עם ניסיון  )הגדרת תהליך לאימות העלויות הצפויות •

 (  מעקב צמוד, י קבלת הצעות"אימות ע, רלוונטי

 (מקורות לצמצום ,  מ.צ.ב)הגדרת רזרבה תקציבית אופרטיבית •

 (בבדיקות, בהטמעה , סטיות בבינוי )מתן מרווחי ביטחון ללוח הזמנים •

 אבני דרך בתהליך מקושרים לתשלומים•

 (פיגורים וקנסות, אי הסכמות)חוזה התקשרות •
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 צוות הפרויקט

 למעקב –צוות היגוי •

 מטעם הלקוח –מנהל פרויקט •

 (בקרה, רכש משפטי, תוכנה, שיווק,תפעול ) אינטגרליםצוותי עבודה •

 מתכנן פונקציונאלי•

 מנהל בינוי והקמה•

 אדריכל ויועצי בינוי שונים•

 ספקי ציוד•

 קבלן בניין•
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 ניהול הפרויקט

 נדרשת הגדרת סמכויות ברורה•

 מנהל עם ניסיון קודם בניהול פרויקטים  •

 נדרש ליווי מקצועי מנוסה לאורך כל חיי הפרויקט•

 שאינו חלק מהתפעול –מנהל פרויקט מטעם הלקוח •

 מתעמק ואסרטיבי, מנהל מעורב •

 הבנה בניהול מערכות יחסים עם קבלני חוץ•

 ניסיון בניהול משברים  •

 יתרון בהמשכיות בתפעול•
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 שינויים

 היצמדות ליעדי הפרויקט•

 הגדרת מנגנון קשוח לאישור ביצוע שינויים•

,  תובלה, אחזקה, תוכנה, מכירות, תפעול)שילוב גורמים רבים באישור  •

 (כספים, בטחון

 בחינת כל ההשלכות של שינוי•

 נוהל עדכון ותקשור של שינוי שאושר•

 לוז ותקציב, תוכניותעדכון •
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 !! בהצלחה


