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 ?  Digitalמה זה 
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Digital is like teenager Sex: 

everyone talks about it, 

nobody really knows how to 

do it,  

everyone thinks everyone 

else is doing it,  

so everyone claims they are 

doing it  
 

Dan Ariely  
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 Digitalהטכנולוגיות המובילות כיום ב 
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 בשרשרת האספקה  Digitalטכנולוגיות ה

Source: McKinsey & Company 
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Digital  ,פוטנציאל חסכון כספי בשרשרת האספקה 

Source: McKinsey & Company 
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 ?פוגש את רשתות המזון כיום  Digitalאיפה ה 

Source: McKinsey & Company 
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 מגמות מרכזיות בקמעונאות ורשתות המזון

Source: McKinsey & Company 
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 מגוון וחווית קניה , זמינות, מחיר: הקניה ברשתות המזון

Source: McKinsey & Company 



9 

 ! טריות וזמינות הם שם המשחק : קניה ברשתות המזון

Source: McKinsey & Company 
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 אתגרי שרשרת האספקה ברשתות המזון

מגוון רחב  

 בזמינות גבוהה  

טריות ללא פשרות בכל 

 הקטגוריות

מלאי נמוך בסניף לטובת  

 שטחי מסחר

הקטנת הוצאות  

 בסניפים ובשרשרת

, מלאי מתאים למגוון

 למכר ולפעילות 

עמידה בלוחות זמנים  

 אספקה לסניפים

יצירת שקיפות וזרימת  

 מידע לאורך השרשרת

עמידה בתקציב  

 הוצאות ארגוני

עמידה ברמות  

 מלאי אפקטיביות

ת
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תהליכי תכנון 

 מורכבים

ייצור ואספקה  

 מקומי ויבוא

עמידה בקיבולות  

 מחסנים והפצה

עמידה ביעדי בטיחות  

 איכות וסביבה

קליטה פיתוח ושימור  

 המשאב האנושי



11 

 מהמערכות   Digitalאנחנו מוצפים במידע 

TMS 
 המלצה להזמנה

 הזמנות סניפים

 נתוני פריטים

 מלאי

 הזמנות  

 אספקות לוגיסטיות

 מטענים משולחים

 משלוחים לסניף

 קיבולת צי ההפצה

 מפות וזמני נסיעה

 הזמנות למסלול

 נפחי הזמנות

 מסלולים מתוכננים

 מיקום-נתוני זמן אמת

 ליצר אינטגרציה של כל המידע הזה לניהול השרשרת באפקטיביות, המטרה

 מכר בסניפים

 ניהול המלאי בסניף

 ניהול תחזיות

 תכנון אספקות

 מלאי פיזי ברצפה

 נתוני פריטים  

 נתוני הזמנות

 אמצעי ניטול

 מיקומים וקיבולת

 ליקוט-נתוני זמן אמת

 הסטוריית פעילות

 אחסון-נתוני זמן אמת

 העמסה-נתוני זמן אמת

 פריקה-נתוני זמן אמת
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Digital ,איך מנהלים את זה בשופרסל 
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 (  Push Data)שימוש נרחב בדוחות דחיפה , שופרסל
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 בקרת קבלה במחסנים -דוחות בזמן אמיתי 
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 בקרת הכנת הזמנות -בזמן אמיתי דוחות 
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 בקרת העמסה ושילוח מטענים -בזמן אמיתי דוחות 

 מטענים שלא נסרקו מטענים שנשארו ברמפה
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 תחזית הגעת משלוחים לסניפים בזמן אמת
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 מיפוי מלא של כל נקודות האספקה   -תשתיות מידע 



19 

 בקרת משלוחים ומיקום משאיות -בזמן אמיתי דוחות 
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 בקרת עמידה בחלונות אספקה לסניף -הסטוריים דוחות 
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 דוחות לניתוחי עומק ושיפור ביצועים -הסטוריים דוחות 
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 הבא בשופרסל, Digitalשלב ה 

ניהול פעילות האתרים הלוגיסטיים מבוסס גזירת זמנים 

לאחור משעת הגעה נדרשת לסניף תוך בקרה רציפה על  

 עמידה בלוחות הזמנים

תכנון  

הפצה 

ופעילות  

 לוגיסטית

הגעת  

רכבים  

להעמסה  

תחת 

בקרת 

 זמנים 

פעילות  

לוגיסטית  

באתרים 

תחת לוחות 

זמנים 

לסיום כל 

 שלב

הפצה 

לסניפים  

תחת בקרה 

צמודה 

ותכנון של 

סבבים 

 שניים

ניהול תהליך  

" העברת מקל"

סחורות  

 לסניפים
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