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 SAP Business One למה
פתרון אחד שנותן מענה מקיף לכל צורכי החברה

יכולת הרחבה ויישום מודולים חדשים בקלות
פתרון מתקדם וחדשני עם תמיכה של חברה בינלאומית

פתרון יציב

הצלחות עיקריות בהטמעה
איחוד 3 מערכות ליבה נפרדות לפתרון SAP אחד מרכזי

עלייה מלאה לאוויר, בזמן, עם כל המודולים שתוכננו
יישום מודולים ייעודים לרשפים 

פישוט התהליכים העסקיים
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בייצור  היא מהחברות המתקדמות בעולם  חברת רשפים 
ולקוחות  קבלניות  חברות  עבור  מפלדה  יוקרה  דלתות 
יוקרה  דלתות  של  רחבה  קשת  מציעה  החברה  פרטים. 
ומתוכננת  המעוצבות  דופן,  ויוצא  מרהיב  עיצוב  בעלות 
בעיר   1993 בשנת  נוסדה  החברה  הבית.  מעצבי  ידי  על 
אשקלון, על ידי איש העסקים רפי סלהוב. מוצרי החברה 
ציבור  למבני  דלתות  פנים,  דלתות  כניסה,  דלתות  כוללים 

ותעשיה, מוצרי ממ"ד, משקופים ומוצרים משלימים. 

כפורצת דרך עולמית בתחום דלתות הביטחון ובכלל, עושה 
ובחומרים  חדישות  בטכנולוגיות  שימוש  "רשפים"  חברת 
האיכותיים ביותר. תהליך הייצור בחברת "רשפים" מתבצע 
תקן  לרבות  גבוהים  לאומיים  ובין  ארציים  לתקנים  בכפוף 
ISO9002 . הקפדה זו מאפשרת רמות גימור גבוהות וייצור 

מוצרים ברמת האיכות הגבוהה ביותר.

 ההחלטה על המעבר לפתרון 
SAP Business One

בישראל  תוצרתה  את  המשווקת  מובילה,  יצרנית  כחברה 
נדרשת  וחברות,  לקוחות  של  רחב  למגוון  העולם  וברחבי 
שיסייעו  תומכות,  ועסקיות  תפעוליות  למערכות  החברה 
ויעילה. מערך  בניהול הפעילויות השוטפות בצורה קלה  לה 
השוטפת  בפעילותה  החברה  את  ששירת  הקודם  המחשוב 
לניהול   Magic נפרדות: מערכת  כלל שלוש מערכות מידע 
וכספים  חשבונות  להנהלת  חשבשבת  תוכנת  הזמנות, 
מערכות  שלוש  לקוחות.  קשרי  לניהול   Follow-Up ותוכנת 
אלו, שניהלו תהליכי ליבה מרכזיים בחברה, לא 'דיברו' ביניהן 
עסקיים  תהליכים  בהרצת  לסרבול  שגרם  מה  בהצלחה, 
בנוסף,  חדשים.  עסקיים  תהליכים  ביצירת  וקושי  קיימים 
משמעותית  ופגעו  נתונים  כפל  יצרו  המבוזרות  המערכות 
בחוויית המשתמש של העובדים בעבודתם השוטפת. לאור 

כך, החליטה חברת רשפים לפעול לבחינת הטמעת מערכת 
מחשוב חדשה ומרכזית, שתתמוך באפון מלא ויעיל יותר בכל 
תהליכי הליבה של החברה ובכללם תהליכי הייצור, המכירות, 

הכספים ועוד.

לאחר תהליך בחינה מעמיק במסגרתו בחנו מספר מערכות 
 SAP Business פתרון  את  ליישם  רשפים  בחרה  מידע, 
One, פתרון ה-ERP של חברת SAP לעסקים בסדר גודל 
שותפה  טודן,  חברת  נבחרה  הפתרון  ליישום  וקטן.  בינוני 
עסקית של SAP, המתמחה באספקת שירותי ייעוץ, יישום 

.SAP Business One ופיתוח למערכות מידע מבוססות

לזר ברזס, מנהל מערכות מידע ותפעול ברשפים, מספר על 
:SAP Business One-תהליך הבחירה ב

לניהול  נפרדות  מערכות  מספר  עם  עבדה  שרשפים  "אחרי 
תהליכי הליבה שלה, היא הבינה כי במטרה להתייעל ולבצע 

"אחרי שרשפים עבדה עם מספר מערכות נפרדות לניהול תהליכי הליבה שלה, היא הבינה כי 
במטרה להתייעל ולבצע את המשימות השוטפות בכל מחלקות החברה בצורה טובה יותר, 

עליה להטמיע מערכת אחת מרכזית שתתמוך בהצלחה בכל פעילויות החברה. כזו שתאפשר 
גם הרחבה וגמישות במידת הצורך, בהתאם לצרכים המשתנים. לאחר תהליך בחינה מעמיק 

פתרון SAP Business One נמצא כפתרון המתאים ביותר עבורה"
לזר ברזס, מנהל מערכות מידע ותפעול ברשפים

רשפים
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את המשימות השוטפות בכל מחלקות החברה בצורה טובה 
שיתמוך  מרכזי  אחד  מחשוב  פתרון  להטמיע  עליה  יותר, 
הרחבה  גם  שיאפשר  כזה  החברה.  פעילויות  בכל  בהצלחה 
המשתנים.  לצרכים  בהתאם  הצורך,  במידת  וגמישות 
 SAP לאחר תהליך בחינה מעמיק רשפים מצאה כי פתרון 
פתרון  עבורה.  ביותר  המתאים  הוא   Business One
שמאפשר לה מחד לאחד את המערכות הקיימות לכדי פתרון 
מחשוב אחד, תוך פישוט התהליכים העסקיים, ומאידך מתן 
מענה מקצועי ואיכותי יותר לכל פעילויות הליבה של הארגון. 
כל זאת תוך יישום פתרון ידידותי, המאפשר להטמיע שינויים 
והרחבות בהתאם לצרכים העסקיים בצורה פשוטה ומהירה 

ליישום".

תהליך היישום

שלבים.  במספר  בחברה  הוטמע   SAP Business One
בשלב הראשון הוטמע המודול הפיננסי ולאחר עלייה מוצלחת 
הרכש  המכירות,  הייצור,  בתחום  המודולים  הוטמעו  לאוויר 
אחד  ומפתח  מיישמים   2-3 כלל  היישום  צוות  והמלאי. 
כ-80  משרתת  המערכת  כיום  טודן.  העסקי  השותף  מצד 
מודול  גם  יישמה  החברה  הפרויקט  במסגרת  משתמשים. 
ומודולים  מסמכים,  סריקות  מודול  אשראי,  כרטיסי  סליקת 
נוספים בתפירה אישית, המייעלים את העבודה השוטפת". 

 
לזר ברזס מרחיב על הפיתוחים המיוחדים שיושמו במסגרת 
 SAP Business גבי  ועל  טודן  חברת  "בליווי  הפרויקט: 
פיתחנו במסגרת הפרויקט מספר מודולים משלימים   One
בהתאם לצורכי החברה. בין המודולים ניתן לציין את מערכת 
ובאמצעותה המשתמשים  הייצור,  לקו  הדיווחים, המחוברת 
שיבוצים,  מערכת  העבודה;  התקדמות  על  מדווחים 

המאפשרת לשבץ בצורה יעילה לכל הזמנה והזמנה מתקין 
חוזים שמבוססת על ההזמנות  וכן מערכת  ומנהל פרויקט, 
הנכנסות. בנוסף, פיתחנו גם מודול המפיק תעודות משלוח 
היישר מקו הייצור. כל המודולים האלו פותחו בפרק זמן מאוד 
קצר, תוך התאמה מלאה לצרכים שלנו לאור הגמישות ומגוון 

האפשרויות שפתרון SAP Business One מספק". 

ברזס מוסיף כי "העבודה עם טודן הייתה מקצועית ונעימה. 
זכינו ליחס אישי, הקשבה מלאה לצרכים שלנו וזמינות גבוהה 
זכינו לקבל מודולים  מצד טודן לאורך כל הפרויקט. בנוסף, 
ייחודים שפותחו על ידי טודן שייעלו לנו את העבודה. כל אלו 

אפשרו את הצלחת הפרויקט והשגת היעדים".

 SAP המציאות העסקית לאחר יישום
Business One

התפיסה  את  שינה   SAP Business One פתרון  יישום 
לקצה.  מקצה  רשפים  בחברת  השוטף  העבודה  ואופן 
חווית  יותר,  יעילה  בצורה  בזכות הפתרון החברה מתנהלת 
של  והבקרה  הניהול  ויכולות  יותר  איכותית  המשתמשים 

העובדים והמנהלים השתפרו לאין ארוך.

 SAP Business One פתרון  "יישום   , ברזס  לזר  לדברי 
 SAP באמצעות  יותר.  ומתקדם  יעיל  לארגון  אותנו  הפך 
פיתוחים  בקלות  וליישם  לקדם  הצלחנו   Business One
להבין  כדי  חלום.   בגדר  רק  היו  שבעבר  ייחודיים,  ומודולים 
את המורכבות והאתגר שעמדו בפנינו אציין כדוגמא כי ביום 
עם  מתמודדים  אנו  והמכירות,  הייצור  מתהליך  כחלק  יום, 
מיליוני ואריאציות של דלתות. במידות שונות, בצבעים שונים 
ובסוג הגימור, ואת זה יש להכפיל בשני הצדדים של הדלת. 

"בליווי חברת טודן ועל גבי SAP Business One פיתחנו במסגרת הפרויקט מספר מודולים 
משלימים בהתאם לצורכי החברה. כל המודולים האלו פותחו בפרק זמן מאוד קצר, תוך 

התאמה מלאה לצרכים שלנו וזאת הודות לגמישות שפתרון SAP Business One מספק"
לזר ברזס, מנהל מערכות מידע ותפעול ברשפים
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״יישום SAP Business One הפך אותנו לארגון יעיל ומתקדם יותר, בו דברים מורכבים 
הפכו לפשוטים. בעזרת SAP הצלחנו לקדם וליישם בקלות פיתוחים ומודולים ייחודיים, 

שבעבר היו רק בגדר פנטזיה. אנו מרגישים שבאמצעות SAP Business One השמיים הם 
הגבול ויש עוד הרבה דברים שאנו יכולים לקדם בהמשך"

לזר ברזס, מנהל מערכות מידע ותפעול ברשפים

The Best-Run Businesses Run SAPTM

לפתח  הצלחנו   SAP Business One פתרון  באמצעות 
מנגנון ייחודי שמנהל את התהליך בצורה פשוטה ויעילה יותר 
לאורך כל השלבים שהוא עובר בחברה: משלב ההזמנה, דרך 

הייצור ועד האספקה ותעודת המשלוח". 
 ,SAP Business One של  היישום  "לפני  כי  מציין  ברזס 
המשתמשים נאלצו לעבוד באופן שוטף מול שלוש מערכות 
מענה  נותן   SAP Business One פתרון  וכיום  נפרדות 
יותר.  ואף  סיפקו  הישנות  המערכות  ששלוש  הצרכים  לכל 
יותר,  טוב  הסנכרון  בחברה.  הליבה  תהליכי  לכל  למעשה 
זוכים  והעובדים  המנהלים  פספוסים.  ואין  נתונים  כפל  אין 
התראות  מקבלים  יותר,  ואיכותית  טובה  משתמש  לחוויית 
מגוון  לקבל  יכולים  והם  העבודה  התקדמות  על  אמת  בזמן 
עבודה  סידור  לרבות  שונים,  בחתכים  מהמערכת  דוחות 

ישירות למייל בנייד".

 SAP Business לסיכום אומר ברזס כי , "באמצעות פתרון
יכולים להוסיף  One, דברים מורכבים הפכו לפשוטים. אנו 
מספר רב של פיתוחים, המותאמים לצרכים המשתנים שלנו 
באופן מלא, בצורה קלה ומהירה ליישום ובאמצעות לוגיקה 
 SAP Business One מרגישים שבאמצעות  אנו  פשוטה. 
השמיים הם הגבול ויש עוד הרבה דברים שאנו יכולים לקדם 

בהמשך".


