
Business & Process Discovery 

 

Click, View & Do! 

 

 

 QlikView & Discoפתרונות מבוססי 



 לניתוח עסקי ותפעולידוגמאות של פתרונות 

חשבוניות ומלאי 

צבר הזמנות פתוחות 

בקרה תקציבית 

בדיקות איכות 

קבלני משנה וספקים 

 ניהול מחסנים ממוחשב(WMS) 

רצפת הייצור 

חדרי ניתוח 

 ניהול תהליכים נבון(Process Intelligence) 

 



 ניתוח מכירות ומלאי



 ניתוח מכירות



 ח מכירות"דו



 תמונה עדכנית ותחזית של מצב המלאי



 צבר הזמנות פתוחות



 תמונת מצב של צבר הזמנות פתוחות לתקופה



 ניתוח צבר הזמנות לפי מימדים וסכומים



 בקרה תקציבית



 ממשק לקליטת ובדיקת נתונים מגליונות אקסל



 ניתוח של תקציב מול ביצוע לפי מימדים נבחרים 



 השוואות של תקציבים בין שנים



 נתוני תקציב מול ביצוע



 ניתוח תוצאות של בדיקות איכות



 הצגת תוצאות של בדיקות איכות



 הפקת גרפים של בדיקות כתחליף למקרו באקסל



 מדידת ביצועים של ספקים וקבלני משנה

 



 מ"השוואה בין תכנון וביצוע של אספקה מקב



 (ממשלוח ועד קבלה)ניתוח ביצועים לפי משך התהליך 



Warehouse Intelligence 

 

 

Priority WMS   



 ניתוח משימות מחסן



 הצגת תמונת מצב עדכנית במחסנים



 WMSגישה ישירה למשימת מחסן נבחרת במערכת 



 מסופוניםניתוח משימות לפי דיווחי 



 רצפת הייצור

   QlikViewמבוסס על אפליקציית דמו של 



 דשבורד ניהולי



 ניתוח עלויות



 ניתוח פסולים



 זמני ריצה של מכונות



 

Care Flow Analysis  

 

 מאשפוז ועד שיחרור -מעקב אחר חולה   



 דשבורד תפעולי



 מידע על איחורים של ניתוחים 



 ניהול נבון של תהליכים

  

 



 (BIטכנולוגיית ) QlikViewניתוח עסקי עם  

 הדשבורד מציג נתוני מדדים כספיים המבוססים על הזמנות לקוח ממערכתERP 

מנהל המכירות אינו שבע רצון מהביצועים העסקיים במדינות מסויימות 

יש גם תלונות מצטברות של לקוחות על איחורים באספקה 

המנהל מעונין לנתח נתונים תפעוליים על מנת לאתר את הגורמים לביצועים  , בנוסף לנתונים העסקיים

 .  הנמוכים

 

 

 

 



 QlikViewניתוח התהליך עם  

דשבורד ייעודי לניתוח תהליך מציג נתונים המבוססים על הזמנות לקוח סגורות 

 (    מוצר' מש, סטטוס, עובד, לקוח, למשל)ניתן לנתח את אופן הטיפול בהזמנות לפי חיתוכים שונים 

ועוד, עלות, יעילות, המחוונים מציגים מידע על משך הטיפול 

  הגליון הנוכחי מקושר לגליון הניתוח העסקי כך שבחירה בגליון אחד משפיעה על הגליונות הקשורים אליו

 .ומציגה את המידע הרלוונטי בלבד

 

 



 (יום ומעלה 40)ניתוח של ההזמנות האיטיות 

 על ציר ה( בימים)בגרף העמודות מוצגים משכי ההזמנות-X ומספר ההזמנות על ציר ה-Y 

בגרף הפיי ניתן לבחור בהצגת עלויות ומשך של סטטוסים לפי עובדים או סטטוסים 

תצוגת המחוונים מתעדכנת בהתאם לבחירת החיתוכים של המשתמש  . 

 

 



 הנתונים הכספיים של ההזמנות האיטיות

הגליון לניתוח עסקי מתעדכן אוטומטית עם נתוני ההזמנות האיטיות שנבחרו בגליון הקודם 

ניתן לנתח כעת לפי חיתוכים שונים על מנת לנסות ולאתר את הגורמים לעיכובים בתהליך    . 



 נתוני הסטטוסים של הזמנות הלקוח



 Disco-אנימציה של התהליך ב

 לשחזור נתוני הלוג סטטוסים משמשים(replay ) בתעודות האיטיות על מנת לאתר צווארי בקבוק  של הטיפול

 .  וחוסר יעילות

 



 Discoהשוואת ביצועים עם 

 התהליך האיטי התהליך המהיר



 בקרת תהליך בזמן אמת

הדשבורד נועד למעקב אחר הזמנות פתוחות ולאיתור עיכובים אפשריים בתהליך מבעוד מועד 

ניתן להגדיר התרעות על חריגה ממשך טיפול רצוי לכלל ההזמנות הפתוחות 

  

 

 

 

 



  Process Mining מידע נוסף על טכנולוגיית 

 פריוריטייישומים עם 

 ניתוח דיווחי ייצור►

heb.pdf-intelligence-/manufacturing12/2012http://bpmintro.files.wordpress.com/ 

 ניתוח הזמנות לקוח►

heb.pdf-deliverables-mining-/process09/2012http://bpmintro.files.wordpress.com/ 

 ניתוח קריאות שירות►

discovery.pdf-/process06/2012http://bpmintro.files.wordpress.com/  

 הבית של דףDisco 
http://fluxicon.com/disco/ 

 הבלוג שלFluxicon   

http://fluxicon.com/blog/  

 התוכנית האקדמית שלFluxicon 
http://fluxicon.com/academic/ 
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 :פרטים ליצירת  קשר ולתיאום הדגמה

 לוידפנה 

 

NooL - שילוב פתרונות ואנשים 

 

  dafnal@nool.co.il    :מייל

  6881739  - 054     : נייד  

   IntelligenceProcess   : אתר    
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