
סיפורי הצלחה — לקוחות SAP | ענף: נדלן מניב | ״ביג מרכזי קניות״ | 

SAP Business One סיפור לקוח
״ביג מרכזי קניות״

פרטי החברהבמבט מהיר
שם החברה: ״ביג מרכזי קניות״

 מוצרים ושירותים: נדלן מניב
מספר עובדים בחברה: 50

www.bigcenters.co.il :אתר החברה
Menahel4U שותף עסקי

צורכי החברה
פתרון גמיש ואיתן

פתרון עם תמיכה רב לאומית שיאפשר הטמעה גם בסניפים בחו״ל
פתרון שיתאים לתהליכים הקיימים בארגון, ללא צורך לשנות אותם

פתרון דינאמי שיתאים לשינויים המאפיינים את ניהול חוזי השכירות של החברה
מניעת אובדן מידע במהלך יישום הפתרון
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התאמה לניהול נכסי נדל״ן באמצעות מודול ניהול נכסים
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יכולת הרחבה עם צמיחת הארגון

הצלחות עיקריות בהטמעה
תמונת מצב מלאה על כל אחד מהנכסים והחיובים של הקבוצה

פתרון אחד תפעולי ופיננסי
הפקת דוחות הנהלה מורכבים של הפעילות מול השוכרים

הזנת חוזי הלקוחות במערכת ללא אובדן מידע
סנכרון בו זמני של פעילות כל חברות הקבוצה באמצעות ״ממשק רב חברתי״

ניהול יעיל של זמן העבודה עם מינימום כפילויות בעיבוד הנתונים 
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“ביג מרכזי קניות“

הקניות  מרכזי  קונספט  מפתחת  קניות״,  מרכזי  ״ביג 
קניות  מרכזי   15 כיום  מפעילה  בישראל,  הגדולה  הפתוחים 
מ״ר  אלף  מ-200  למעלה  פני  על  המשתרעים  פתוחים 
מרכזי  חנייה.  מקומות  אלפים  מעשרת  למעלה  ומציעים 
הקניות של ביג מציעים חווית קניות פונקציונאלית, חסכונית 
יום  מדי  בתחום.  הבינלאומיות  למגמות  בהתאם  ועדכנית 
עוברים במרכזי ביג למעלה ממאה אלף מבקרים, המצביעים 
הקונספט.  להצלחת  יומיומית  הוכחה  ומספקים  ברגליים 
עם אפשרות  מרכזיים,  תנועה  בצירי  מיקומם של המרכזים 
הרשתות  מיטב  ועשיר.  מגוון  חנויות  ותמהיל  נוחה  גישה 
חנייה  ושטחי  ביג  של  קניות  מרכז  בכל  המיוצגות  הארציות 
מרווחים, המצטרפים לתודעת שירות הינם סוד ההצלחה של 
״ביג מרכזי קניות״. ״ביג מרכזי קניות״ שוקדת כל העת על 

המשך הפיתוח וההשקעה הן במרכזים הקיימים והן במרכזים 
חדשים בישראל, ורואה במינוף הידע והניסיון הנצבר בתחום 
פיתוח והקמת מרכזי הקניות הפתוחים מחוץ לישראל, מנוע 
צמיחה נוסף לפעילותה כשבימים אלו מוקמים מרכזי קניות 

של ביג בהודו ובסרביה. 

כחברת נדל״ן מניב, מוקדש נדבך מרכזי מפעילות ״ביג מרכזי 
במרכזים  החנויות  של  והשכירויות  הנכסים  לניהול  קניות״, 
השונים. כל אחד מהמרכזים שבבעלות החברה מכיל עשרות 
חוזי שכירויות וכולל פעילות ענפה הנוגעת לניהול ההסכמים. 
המידע הרב והמסועף שעמו מתמודדת ״ביג מרכזי קניות״, 
העלה את הצורך בפתרון מחשוב איתן וגמיש, שיתמוך בכלל 

מערך ההתנהלות בהקשר לניהול החוזים והנכסים.

 SAP Business-ההחלטה על המעבר ל
One

פתרון המחשוב הקודם ששירת את ״ביג מרכזי קניות״, הגם 
ניהול החשבונות והצרכים הפיננסים של  שענה על דרישות 

הקבוצה, היה בעל גמישות מוגבלת לשינויים. הדבר לא תאם 
התרחבות  בתהליך  הנמצאת  הקבוצה,  פעילות  אופי  את 
מתמיד בארץ ומחוצה לה, וההתנהלות הדינאמיות הגבוהה 

בניהול החוזים שלה מול לקוחותיה.

מחשוב  פתרון  לאיתור  קניות״  מרכזי  ״ביג  פנתה  לפיכך, 
נדרשת,  היא  להם  התכופים  החוזים  בשינויי  שיתמוך  חדש, 
וכן יאפשר הפקת דוחות הנהלה מורכבים, שיקיפו את כלל 
למערכות  תאימות  תוך  השוכרים,  מול  הפיננסית  הפעילות 
ב-22  החברה  פעילות  לנוכח  בנוסף,  הקיימות.  המחשוב 
אתגר  בפני  עמדה  שהקבוצה  והעובדה  בארה״ב  מרכזים 
נזקקה  ובסרביה,  בהודו  בינלאומיים  לשווקים  גם  התרחבות 
״ביג מרכזי קניות״ לפתרון מחשוב בעל תמיכה רב לאומית, 
שניתן יהיה להטמיעו במקביל גם בחו״ל. לאחר תהליך חיפוש 
ואפיון שנמשך כשנה, וכלל בחינה של מספר פתרונות, בחרה 

.SAP Business One ״ביג מרכזי קניות״ ליישם את פתרון
 SAP שותפת ,Menahel4U ליישום הפתרון נבחרה חברת
 ,IT Solutions חברת   .SAP Business One בתחום 
המתמחה במתן שירותי ייעוץ ליווי וניהול פרויקטים בתחום 
הכנת מסמך  בתהליך  היישום  את  ליוותה  המידע,  מערכות 

היישום ובחירת הספק.

ארז אריאב, מנהל מערכות מידע, ״ביג מרכזי קניות״ 
 :SAP Business One מספר על תהליך הבחירה והטמעת
״SAP Business One נבחר בשל צירוף של מספר גורמים: 
שינויים,  בפני  ואיתנותו  גמישותו  בינלאומי,  הפתרון  היות 
לצמיחת  בהתאם  נלווים  מודולים  ובניית  ההרחבה  ויכולת 
ליישום  ידינו  על  שנבחרה   ,Menahel4U חברת  הארגון. 
במהלך  וההכוונה  ההדרכה  מלוא  את  לנו  העניקה  הפתרון, 
היישום. החל משותפות בהגדרה ואפיון צרכי המערכת; דרך 
אספקת כוח האדם שביצע את כל הסבות המידע, הקליט את 
החוזים והמידע שנדרש על מנת לתפעל את הפתרון; וכלה 
ברמת התמיכה הטכנית והליווי המקצועי שהיא מעניקה לנו 

עד היום, בהתאם לצמיחת החברה והרחבת הפתרון״.

״SAP Business One שינה את כלל ההתנהלות העסקית של ״ביג מרכזי קניות״ והפך 
אותנו לארגון יעיל ומהיר יותר, עם מינימום כפילויות בעיבוד הנתונים ומקסימום ניצול יעיל 

של הזמן. היכולת של אנשינו לקבל את המידע העסקי הנדרש לעבודתם הפכה להרבה יותר 
פשוטה. דברים שבעבר היו עבורנו בלתי אפשריים הפכו לפשוטים לביצוע. וכל היופי הוא, 

שהיישום נעשה בתאימות לתהליכים העסקיים הקיימים, ללא צורך לשנותם״.
ארז אריאב, מנהל מערכות מידע, ״ביג מרכזי קניות״
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תהליך היישום

במשך  שלבים  במספר  הוטמע   SAP Business One
כפיילוט  שימש  הראשון  המרכז  שנה.  של  כוללת  תקופה 
כמחצית  עוד  הועברו  ולאחריו   ,2008 של  הרביעי  ברבעון 
 .2009 ברבעון השני של  מהמרכזים שבהם פעילה החברה 
התהליך הסתיים ברבעון הרביעי של 2009 עם המעבר של 
 SAP Business One .כלל המרכזים לעבודה עם הפתרון
משרת כיום כעשרה עובדים מקרב הנהלת ״ביג מרכזי קניות״ 
בצורה קבועה מתחומי הנהלת החשבונות, הרכש וההנהלה 
של  המורחבת  המערכת  את  כלל  הפתרון  יישום  הבכירה. 
ייעודי,  נכסים  ניהול  מודול  עם   ,SAP Business One
שנבנה על ידי Menahel4U. כמו כן כלל הפתרון מודולים 
פנימיים נוספים כגון מודול הורדת דפי בנקים, מודול ניהול 

רב חברתי ומודול עדכון משתמשים חדשים.

״SAP Business One נבחר בשל צירוף 
של מספר גורמים: היות והפתרון בינלאומי, 

גמישותו ואיתנותו בפני שינויים, יחד עם 
יכולת ההרחבה ובניית מודולים נלווים 

לפתרון בד בבד עם צמיחת הארגון — כל אלו 
ענו על צורכינו הייחודיים, והובילו לבחירתנו 

ב-SAP Business One״.
ארז אריאב, מנהל מערכות מידע, ״ביג מרכזי קניות״

ארז אריאב: ״לכל אורך שלבי היישום, עמד לנגד עינינו האתגר 
אובדן  משמעותו  מידע  אובדן  כל  שכן  המידע,  שימור  של 
הזנת  של  דקדקנית  עבודה  כלל  היישום  תהליך  הכנסות. 
500 לקוחותינו, על חיוביהם ופרטי החוזים שלהם למערכת 
החדשה, עם דגש על מקסימום דיוק בפרטים למניעת אובדן 

המידע״.

״עץ נכסים״ לניהול הפעילות הפיננסית

שיושם  כפי   ,SAP Business One של  המרכזי  יתרונו 
ב״ביג מרכזי קניות״, הוא במודול ניהול נכסים ייחודי, שבנה 
השותף המיישם ״ Menahel4U״, המבצע את כלל פעילות 

החשבונות והנכסים של ״ביג מרכזי קניות״.

היה  המערכת  ובניית  אפיון  בתהליך  ביותר  החשוב  ״הדבר 
״ביג  בפעילות  הכרוכים  החישובים  צורת  לכל  ביטוי  מתן 
מרכזי קניות״, כדי שנוכל לקבל תמונת מצב מלאה על כל 
אחד מהנכסים והחיובים הקשורים בו״, מרחיב ארז אריאב על 
מודול ניהול הנכסים. ״לשם כך בנינו ״עץ נכסים״ וירטואלי, 
הכולל את כל חוזי השכירויות והחנויות הקיימות. עץ זה כולל 
את פרטי החוזים והשוכרים לרבות תאריכי תחילת ההסכמים, 
תקופות התשלום, היקפם ועוד. זאת, לצד הצגת כלל הנכסים 
הקיימים באחזקתה של הקבוצה. הצגה זו מאפשרת זרימה 
 SAP Business One-של כלל הנתונים והצלבתם הישר מ

להנהלת החשבונות״.

כלל  של  סנכרון  הנכסים  ניהול  מודול  מאפשר  מעשית, 
חתימת  מרגע  קניות״,  מרכזי  ב״ביג  הפיננסית  הפעילות 
חוזה השכירות, או ביצוע של כל שינוי בו. הדבר חוסך עבודה 
והן  החוזה  עדכון  במעמד  הן  הנתונים,  הקלדת  של  כפולה 
 SAP-מ חיובים  הוצאת  למשל,  כך  החשבונות.  במערכת 
Business One נרשמת אוטומטית גם בספרי החשבונות, 

ואינה מצריכה הקלדה חוזרת של הנתונים.

יישום SAP Business One ב״ביג מרכזי קניות״ כלל תפירה 
כך  הייחודיים.  הקבוצה  לצרכי  בהתאם  הפתרון,  של  אישית 
למשל, נבנה למערכת ״ממשק רב חברתי״, המאפשר ניהול 
בו זמנית של למעלה מ-30 החברות השייכות לקבוצה, בתוך 
מאפשר  הדבר  המשותף.   SAP Business One פתרון 
לעדכן נתונים בו זמנית בכל החברות. הכוונה לנתונים כגון 
בסנכרון  צורך  ללא  זאת  ועוד.  חוזה  חשבונות  ספק,  פרטי 
המידע בכל פעם מחדש, והזנתו בנפרד בכל מערכת. מודול 
המאפשר  משתמשים״,  ״ניהול  מודול  הוא  שפותח  נוסף 
שנוסף  חדש  כל משתמש  של  הפרטים  של  אוטומטי  עדכון 

למערכת, בו זמנית בכל שלושים החברות

״הדבר החשוב ביותר בתהליך אפיון ובניית המערכת היה מתן ביטוי לכל צורת החישובים 
שכרוכים בפעילות ״ביג מרכזי קניות״, כדי שבפועל נוכל לקבל תמונת מצב מלאה על כל 

אחד מהנכסים והחיובים הקשורים בפעילות. לשם כך בנינו ״עץ נכסים״, הכולל את כל חוזי 
השכירויות והחנויות הקיימות. הצגה זו מאפשרת התממשקות של כלל הנתונים והצלבתם 

הישר מ-SAP Business One לשימוש הנהלת החשבונות״.
ארז אריאב, מנהל מערכות מידע, ״ביג מרכזי קניות״



SAP Business One החיים עם

ב״ביג  העבודה  מהלך  על  מצב  תמונת  מספק  אריאב,  ארז 
מרכזי קניות״ לאחר יישום SAP Business One: ״הפתרון 
שינה את כלל ההתנהלות העסקית של ״ביג מרכזי קניות״. 
הוא הפך אותנו לארגון יעיל ומהיר יותר, עם מינימום כפילויות 
בעיבוד הנתונים ומקסימום ניצול יעיל של הזמן. היכולת של 
אנשינו לקבל את הנתונים והמידע העסקי, הנדרש לעבודתם 
היא היום הרבה יותר פשוטה. הפתרון מאפשר לבצע שינויים 
או לחולל שינויים ברמה הגראפית  בחוזי העבודה החיוניים, 
הנלווית,  ומהעבודה  מההשלכות  חשש  ללא  הדוחות,  של 
בלתי  בעבר  עבורנו  שהיו  דברים  בעבר.  אלו  שינויים  שגררו 
אפשריים, הם כיום פשוטים לביצוע. היופי הוא שכל היישום 
צורך  ללא  הקיימים,  העסקיים  לתהליכים  בתאימות  נעשה 

לשנותם״.

המידע  ניהול  באופן  מהפכה  חולל   SAP Business One
של ״ביג מרכזי קניות״, וכעת, כל שנותר בפני הקבוצה הוא 

להביט קדימה אל העתיד לניצול מלוא יכולות הפתרון. 

מסכם ארז אריאב: ״כשעברנו ל-SAP Business One אחד 
האתגרים הגדולים, שעמד בפנינו, היה לייצר את כל חוזי הלקוח 
במערכת החדשה, מבלי לאבד כל פיסת מידע היסטורית, או 
הגיעו  שטרם  במערכת,  הכלולים  מודולים,  קיימים  פיננסית. 
לכדי ניצול מפאת קוצר זמן, כמו רכש ובינה עסקית. אנו מצויים 
בתהליך התרחבות ולמידה תמידי, שיאפשר לנו את ניצול מלוא 
הפונקציות. כיום, לאחר שמדד ההצלחה העיקרי, שעמד לנגד 
גורם  התערבות  ללא  שינויים  לבצע  יכולים  ואנו  מומש,  עיננו 
חיצוני ולהפיק בעצמנו את דוחות ההנהלה להם אנו זקוקים — 
אנו בהחלט פונים אל העתיד ליישום שלב ב’, שיכלול את את 
הרחבת היישום לסניפי החברה בעולם והן את ניצול המודולים 

הנוספים הקיימים במערכת״.
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 , PartnerEdge , Duet , SAP NetWeaver , R/3 , SAP .כל הזכויות שמורות
 SAP ומוצרים ושירותים אחרים של SAP Business ByDesign , ByDesign

המוזכרים במסמך זה, כמו גם הסמלים המתאימים, הם סימנים מסחריים או סימנים 
מסחריים רשומים של SAP AG בגרמניה ובמדינות אחרות.

 , BusinessObjects , Business Objects והסמל של Business Objects
 Xcelsius , Web Intelligence , Crystal Decisions , Crystal Reports

ומוצרים ושירותים אחרים של Business Objects המוזכרים במסמך זה, כמו 
גם הסמלים המתאימים, הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של 

 Business Objects .בארצות הברית ובמדינות אחרות Business Objects S.A. 
.SAP היא חברה בבעלות

שמות אחרים של מוצרים ושירותים המוזכרים הם סימנים מסחריים של החברות 
המיוחסות להם. הנתונים במסמך זה מיועדים למטרות יידוע בלבד. מפרטי מוצר 

עשויים להיות שונים במדינות שונות.

 SAP חומרים אלה נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. החומרים מסופקים על-ידי
AG והחברות המסונפות לה )״קבוצת SAP״( למטרות יידוע בלבד, ללא הצגת 

מצג או מתן אחריות מכל סוג שהוא, וקבוצת SAP לא תישא באחריות לשגיאות או 
 SAP להשמטות בנוגע לחומרים. האחריות היחידה עבור מוצרים ושירותים של קבוצת
היא זו המוגדרת בהצהרות האחריות המפורשת הנלוות למוצרים ושירותים מעין אלה, 

אם קיימות. אין לפרש את הכתוב במסמך זה כאחריות נוספת.

www.sap.com/Israel

SAP ישראל, התדהר 15, רעננה 43662 
טלפון: 1-800-800-890

info.israel@sap.com :כתובת דוא״ל

״כשעברנו ל-SAP Business One, אחד האתגרים הגדולים שעמד בפנינו, היה לייצר את כל 
חוזי הלקוח במערכת החדשה, מבלי לאבד אף פיסת מידע היסטורית, או פיננסית. כיום, לאחר 

שמדד ההצלחה העיקרי שעמד לנגד עיננו מומש, ואנו יכולים לבצע שינויים ללא התערבות 
גורם חיצוני ולהפיק בעצמנו את דוחות ההנהלה להם אנו זקוקים, אנו פונים אל העתיד ליישום 

שלב ב’, הן ברמת הרחבת היישום לסניפי החברה בעולם והן בניצול המודולים הנוספים 
הקיימים בפתרון״.

ארז אריאב, מנהל מערכות מידע, ״ביג מרכזי קניות״
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