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 תקציר 

בשנת    ,נטפיםחברת   בטפטוף   1965שהוקמה  ההשקיה  בתחום  לחלוצה  נחשבת  חצרים,  בקיבוץ 

לחברה ופיתחה טכנולוגיות מתקדמות לניטור, בקרה ואוטומציה בתחומי החקלאות, הגינון והכרייה.  

בת  29 ייצור    16-ו  חברות  ובעולםמפעלי  זה  . בארץ  שפרויקט  התכנון    בשיתוףבוצע  ,  מחלקת  עם 

להצגת מדדי   (BI - Business Intelligence)  מערכת בינה עסקית  , עסק בהקמתהגלובלי בנטפים

( בין  KPI’s – Key Performance Indicators) הביצוע של החברה  אבחנה  תוך  ביצועי  מדידת  , 

  במערכת רך  ת האספקה הגלובלית. הצורמדידת ביצועי יחידות שרשם, לבין  מפעליתהליכי הייצור ב

  ך לייעל את תהלי  מההכרחכן  תרבות ניהול מבוססות נתונים ועובדות בחברה, ו  רצון להנחילמה  נבע

ממספר רב של מקורות ועיבוד    נתונים ידני  איסוף, המסתמך משמעותית על  נהוג כיוםהפקת המדדים ה

מ מערכת  להקים  למטרה  לו  שם  הפרויקט  אלקטרוניים.  גיליונות  באמצעות  שלהם  רכזית מורכב 

  על פי   של מדדי הביצוע  ויזואלית  אפשר הצגהשתעמוד לרשות כלל המשתמשים הרלוונטיים בארגון, ת

 מיקוד ניהולי. הדורשות  מגמות והדגשת נקודות    זיהוי להפקת תובנות עסקיות,    סייע תו  ,פילוחים שונים

ויעילה עם איסוף   נפחם  ש  נתונים המערכת שפותחה במסגרת הפרויקט מאפשרת התמודדות נוחה 

הסיכוי לטעויות אנוש. רוב   תראויה והקטנאינטגרציה  תוך  תחת קורת גג אחת  וארגונם  לה,  והולך וע

גלובליים    הנתונים מידע  וממקורות  מידע  ממערכות  תכנון  בארגון  הקיימיםנלקחים  במהלך  אך   ,

צורך זה  .  רכתיבאופן מע  שאינם מנוהלים  KPI’s  נתוניבבניית ממשק לאיסוף  המערכת עלה גם הצורך  

תוך  , , המאפשר איסוף נתונים מהירOffice 365 Forms קיבל מענה בטופס ייעודי שפותח באמצעות

הנתונים   מקורות  יתר  עם  מאוחדסנכרון  נתונים  וניתוחם  .  לבסיס  פילוחם  הנתונים,  הצגת  לצורך 

המפעלים ואחד עבור  אחד עבור    -  Power BI-לוחות מחוונים שנבנו בתכנת השני    ציעהמערכת מה

יכולת סינון לפני שנה,  –בכל לוח מחוונים הוגדרו פילטרים בהתאם למוצג . האספקה תיחידות שרשר

 .  נפרד מעמיק של כל מדד קיימת יכולת הצגת ניתוחיחידה עסקית. בנוסף, או  מפעלהשם וחודש, 

סמנכ"ל   ובראשוהצגה בפני הדרג הניהולי,  ומשתמשים    100-בפני כ  יפהחש  הכלל  ת המערכתטמעה

ביע על דרגה גבוהה של צה  קרב המשתמשיםשהופץ בסקר  המערכת זכתה לשבחים רבים, והתפעול.  

ו  . שביעות רצון נכתב מדריך   הכחלק מהעברת האחריות לחברהמערכת תופעל מעתה באופן מלא, 

צורך  של החברה ל  -BIה  תהחל תהליך חפיפה עם צוו, הוקלטה סדנת ההטמעה וכמו כן  למשתמש

להשתתף הפרויקט נבחר    המשך פיתוח עתידי במידה ויידרש. ותחזוקתה  , תמיכה ב הכרת המערכת

 .וזכה במקום השני להנדסת תעשייה וניהול 22-בתחרות הפרויקטים בכנס הלאומי ה

 נטפים.  ,מערכות בינה עסקית בשרשראות אספקה, מדדי ביצוע, בינה עסקית מפתח:מילות 


