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WMS Intelligence 

 רקע

כלים  תמספק פריוריטיב (WMS) ממוחשב ניהול מחסניםל מערכת

בודה במחסן, אשר העיקריים שבהם מתקדמים לתכנון ובקרת תהליכי הע

מנגנון לניהול משימות המאפשר ת כולל מערכתה ליקוט, אחסון ורענון. הינם

 ואופטימיזציה של פעילויות המחסן השונות. ,תכנון, בקרה

אינם מנצלים חלק ניכר מהתכונות  WMSולם, מסתבר שמשתמשי א

המערכת אינה משמשת , במקרים רבים למעשה המתקדמות של המערכת.

  של משימות המחסן. ביצועאלא רק ל ניהולל

יישום , מומלץ לבדוק אם WMSכך או כך, על מנת להשיג תועלת מירבית מההשקעה הגבוהה במערכת 

 שות שהוגדרו על ידי המשתמשים. אכן עונה על הדריהמערכת 

א נוצרים עומסים ושיעילות לוודא שלמומלץ  של סוגי משימות שונים,מקביל וסף, מאחר ומדובר בביצוע בנ

  .אינה נפגעת העובדים

 WMSניתוח ביצועי 

אינם הם , אך BIדשבורדים מבוססי כוללת דוחות ו WMS -ה מערכת

  .בפועלבצעים מתהאופן בו התהליכים על מספקים תובנות 

, ניתן לניתוח אוטומטי של תהליכים תומתקדמ טכנולוגיותבאמצעות 

תבצעות משימות המחסן, בו מ להציג בצורה ויזואלית ואמינה את האופן

 לשאלות כגון:מהיר ומדויק  ולתת מענה

 ?כיצד התהליך מתבצע בפועל בהשוואה לתהליך המתוכנן 

  גומלין בין סוגי משימות שוניםהיחסי מהם? 

 ?היכן צווארי הבקבוק בתהליך 

 ?מתי יש חריגות בתהליך ועל ידי מי 

 ?מדוע יש שוני בביצועים של מחסנאים שונים 

 ?מהן העלויות בפועל של התהליכים 

 פתרוןה מרכיבי

Automatic Process Discovery 

  :כולל הניתוח .WMS-ה מערכתמ נשלפיםהסטוריים העל נתונים  מתבסס (APD) מטיוטואהליכים ניתוח ת

  המתבצע בפועל תהליךמפה של ההפקת 

 כמות, עלות(מידע תפעולי )זמן ,  

 חריגות איתור 

  ביצועיםהשוואת (Benchmarking). 
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 התועלות

 קודם לכן  שלא היה מוכרל תהליך מודל ש הצגת 

 זיהוי וצמצום מיידי של חוסר יעילות בתהליך 

 יעילות הצגה ברורה של צוארי בקבוק, ואריאנטים ושיטות עבודה 

 הבנת תבניות ארגוניות ושיתוף פעולה בין עובדים 

 ציות לנוהליםשל  בחינה ואימות 

 נבחרים קביעת ערכי סף למדדים תפעוליים (KPIs)  

 נגנון הבקרה הקייםשיפור מ 

   WMSבקרת תהליכי 

 
 גרפים, בתצורת עדכניהסטורי ומידע ניתן להציג  מותאמים אישית   Process Dashboardsבאמצעות

  .ונים והתרעותמחו

  הפרויקטשלבי 

 מידע נוספות( מערכותמ)ו WMS-ה מערכתמנתונים שליפת  .8

 הפקת מודלים ויזואליים של התהליך ואיתור בעיות יחד עם מנהל המחסן .2

 ודו"חות Dashboardsבתצורת  נתוניםהצגה ראשונית של  .0

 איתור הזדמנויות לשיפור התהליך ויישומן  .4

 קישורם למדדים מתאימיםהגדרת יעדים ניהוליים ו .5

 עדכניוהצגת מידע  ניתוחל WMS Dashboards של יישוםהתאמה אישית ו .6

 .חריגות מיעדיםהפעילות במחסנים השונים, ועל  על

 .APDלניתוח תקופתי עם טכנולוגיית , Dashboards-מה משימות מחסןייצוא בלחיצת כפתור של נתוני  .7
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 ותעל הטכנולוגי

Automatic Process Discovery (APD) 

APD  טכנולוגיית מבוסס עלProcess Mining באונ' קבוצת מחקר שנים על ידי  83-לפני כ פותחהש

 .במגזרי תעשייה שונים ארגוניםמאז במאות  ויושמה, איינדהובן בהולנד

 .הם מתבצעים בפועל במערכות המידעהטכנולוגייה נועדה להפקת מודלים ויזואליים של התהליכים כפי ש

Disco  הוא כליAPD חב' של  מסחריFluxicon )http://fluxicon.com(,  מובילים הוקמה ע"י חוקרים אשר

 ת מחקר.מאותה קבוצ

על מבוססת  QlikView (israel.com-http://www.qlikview)של  Business Discoveryטכנולוגיית 

בנתונים ממקורות שונים,  יביתאטלמשתמש לנווט אסוציהמאפשרת  in-memory)מתקדמת ) BIפלטפורמת 

  .למתווה מוגדר מראש של שאלותמבלי להגבילו 

  NooLעל 

NooL וססים על מערכות המידע הארגוניות. המבייחודיים למקבלי החלטות,  פתרונותמציעה שירותים ו

NooL  מתמחה ביישום פתרונותProcess Intelligence 'והיא שותפה עסקית של חב ,Fluxicon .

על וכנה ומוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל, בין ספקי טכנולוגייה, מפתחי ת שיתופי פעולהטווה   NooLבנוסף,

 חשביםיישום של גישות ופתרונות חדשניים לשיפור תהליכים ממוו סייע בקידוםמנת ל

 

 

 למידע נוסף ולתיאום הדגמה:

 דפנה לוי

dafnal@nool.co.il 

054-6881739 
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