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צורכי החברה
 החלפת מערכת AS 400 שהגיעה לסוף מחזור החיים שלה

 ניהול תהליכי עבודה רציפים מול 40 מפיצים ומוסכים מורשים
Best Practices פתרון מקצה לקצה לניהול כל עולם ייבוא הרכב, כולל 

 פתרון יעיל שינוהל על ידי צוות IT מצומצם

פתרון
SAP Business One

?SAP Business One למה
פתרון  בדמות   Best Practices הכולל  הרכב  ייבוא  עולם  כל  לניהול  לקצה  מקצה  פתרון 

אוטומוטיב של אקסיומה
אפשרות התממשקות לעשרות מפיצים ומוסכים מורשים

SAP BusinessObjects )BI( — יכולת הרחבה לפתרון הבינה העסקית
עושר של פתרונות מורשים

הצלחות עיקריות בהטמעה
עלייה לאוויר של כל המערכת ביום אחד

פתרון מקיף, מקצה לקצה, של כל המודולים לטיפול בייבוא הרכב: ייבוא, טרייד אין, שירות, 
חלקי חילוף, מוסכים ועוד

פתרון שמאפשר לאנשי ה-IT להתמקד בתהליכים העסקיים ופחות בטכנולוגיה
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בתחום  בישראל  המובילה  היבואנית  היא  מוטור  מטרו 
הרכב הדו גלגלי. החברה משווקת את מותגי האופנועים 
סאן יאנג, קוואסקי וימאהה ולצידם גם רכבי שטח, רכבים 
למצוא  שניתן  אלה  כגון  תפעוליים,  ורכבים  חשמליים 
למכור  החלה  החברה  וכו'.  גדולים  מפעלים  בפארקים, 
אופניים חשמליים איכותיים, ומפעילה רשת חנויות בשם 
רוכבי  עבור  ואביזרים  ציוד  המשווקת  אנרגיה",  "ארנב 

אופנוע. 

מחלקת ה-IT של החברה נדרשת לתמוך בפעילות הנרחבת 
חלפים,  מחסן  מכירות,  אולם  מרכזי,  סניף  מקיפה  אשר   —
שהיא  תוך   — מורשים  ומוסכים  מפיצים   40 מול  ועבודה 
מאפשרת עמידה בדרישות רגולציה לתחום הרכב ופעילויות 

שירות ומכירה יעילות ומהירות.

SAP Business One-הבחירה ב

"SAP Business One מספק פתרון מקצה לקצה, אבל ממש — כולל כספים, רכש, ייבוא, 
מכירות ליסינג ושירות, והכל מתחבר ועובד ביחד"

איציק דור, מנהל מערכות IT במטרו מוטור

אודות מטרו מוטור

 AS400 מטרו מוטור השתמשה עד שנת 2010 במערכת 
שהגיע לסוף מחזור החיים שלה. בחברה חיפשו פתרון שיהיה 
מובנה לעולם הרכב, ושיספק מענה לכל האתגרים המורכבים 
של יבואן רכב מקצה לקצה, כולל טיפול בתהליכי טרייד אין, 

שירות, חלקי חילוף, מוסכים ועוד. 
"יבוא רכב מכיל עולם שלם שפועל מאחורי הקלעים עד שהרכב 
מגיע ללקוח וגם אחריו", אמר גיא לוי, מנכ"ל אקסיומה, חברת 
האינטגרציה שנבחרה לפרויקט. "כך לדוגמא, ישנם תהליכים 
חיצוניים שיכולים להשפיע על הפעילות — החלפת מק"ט של 
ידי היצרן יכולה לגרום לכשל משמעותי, ללא  רכיב אחד על 
ניהול נכון של חלקי חילוף. ישנו גם נושא של ניהול תביעות 
אחריות, ועוד תהליכים רבים שחייבים לנהל מהרגע הראשון". 
עם  יחד   SAP Business One-ב לבחור  החליטו  בחברה 

רכיב האוטומוטיב של אקסיומה. הפתרון השלם הכיל את כל 
תהליכי העבודה הטובים מסוגם )Best Practices(, דבר 

שחסך ממטרו מוטור פיתוח ייעודי ארוך ויקר של רכיבים.
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העלייה לאוויר

"כמו חולה שמגיע לרופא שיודע את ההיסטוריה הרפואית שלו — הלקוח מצפה שידעו על 
" SAP Business One-האופנוע שלו הכל, מה בוצע ואיך. כל זה מנוהל ב

איציק דור, מנהל מערכות IT במטרו מוטור

שהיה  מכיוון  בסופה,  טמון  היה  בהטמעה  המרכזי  האתגר 
החל מהמחסן  אחד,  ביום  המערכות  כל  את  להעלות  צורך 

האוטומטי, דרך מערכות ניהול הלקוחות ועד המוסכים. 
כיצד עושים זאת? גיא לוי מספר כי לשם כך נעשה שימוש 
בוצעו  כן  לפני  ועוד  המעבר,  לניהול  מנוסים  מקצוע  באנשי 
שהעלייה  כך  גדולה,  הצלחה  הייתה  התוצאה  רבות.  חזרות 

לאוויר היתה חלקה וההתייצבות מהירה. 
איציק דור, מנהל מערכות IT במטרו מוטור: "אקסיומה הם 
השוטפת  התמיכה  ברמת  גם  ואיכותי,  רציני  מאוד  שותף 
וגם ברמת המוצרים המשלימים שהם פיתחו, כגון מערכת 

האוטומוטיב. מדובר בפתרונות מאוד מלאים ומקיפים".

המציאות העסקית לאחר ההטמעה

כיום, הפתרון תומך בכל תחומי הפעילות של מטרו מוטור, 
מהמשרד האחורי ועד לקדמת הבמה מול הלקוחות, כש-120 
מתוך 170 עובדי החברה משתמשים בפתרוןהם משתמשי 

התוכנה.
במשרד האחורי, למשל, אחד התחומים החשובים הוא ניהול 
את  מחייב  בישראל  החוק  אחד  מצד  כאשר  חלפים,  מחסן 
היבואן להחזיק מינימום של מלאי מכל פריט, ומצד שני יש 
לנהל את המלאי בצורה אופטימלית ללא עתודות מיותרות. 
את המורכבות הגדולה הזו מנהלים במטרו מוטור באמצעות 

.SAP Business One-תוכנה המתחברת ל

מצוין  שירות  בזכות  מהמערכת  נהנים  הקצה  לקוחות  גם 
מגיעים  הם  כאשר  לדוגמא  לו,  זוכים  שהם  יותר  ומהיר 
פרוסה  הרכב  תיק  ההיסטוריה של  כל  במוסכים.  לטיפולים 
יש  אם  המכונאי,  בפני   SAP Business One באמצעות 
קריאה לתיקון מתקבלת התראה, וניתן לבנות הצעות מחיר 

לפי הקטלוגים של החברה. 
הרפואית  ההיסטוריה  את  שיודע  לרופא  שמגיע  חולה  "כמו 
שלו — הלקוח מצפה שידעו על האופנוע שלו הכל, מה בוצע 
מסביר   ,"SAP Business One-ב מנוהל  זאת  כל  ואיך. 

איציק דור.
למכירות  אינטרנט  מאתר  נהנים  גם  הלקוחות  לכך,  בנוסף 
ישירות  המגיעים  נתונים  על  המבוסס  שניה,  יד  אופנועים 
מפתרון SAP Business One, ובקרוב צפוי לעלות לאוויר 

גם אתר אביזרים.
אשר  אחר  מיבואן  מגיע  כשהוא  לחברה  הצטרף  דור  איציק 
בהרבה,  הרחב   SAP Business Suite בפתרון  השתמש 
"הפעילות  מעניינת:  השוואתית  מבט  נקודת  מספק  והוא 
הדו-גלגלי  הרכב  ובעולם  מוטור  מטרו  בחברת  העסקית 
ולכן  הגעתי  הרכבים שממנו  מעולם  ומורכבת  דינמית  יותר 
הופתעתי לטובה מפתרון SAP Business One שמספק 
תמיכה  וכולל  לקצה  מקצה  מושלם  ארגוני  מענה  הוא  גם 
בתהליכים ייחודיים במכירות, ייבוא, ליסינג, אחריות, מחסנים, 
כספים ושירות והכל מתחבר ועובד ביחד. זהו פתרון מאוד 
צוות  מצד  ליישום  ועשיר  גמיש  ומאוד  למשתמשים  ידידותי 

 ."IT-ה
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קלות התפעול של הפתרון עבור אנשי ה-IT מאפשרת להתמקד בהבנת תהליכים וביצירת 
ערך עסקי לארגון"

איציק דור, מנהל מערכות IT במטרו מוטור

The Best-Run Businesses Run SAPTM

קלות התפעול של הפתרון מאפשרת לצוות ה-IT של החברה 
להתמקד בדרך בה תהליכים צריכים לעבוד ופחות בצדדים 
הטכנולוגיים שלה, ובכך לספק לפעילות העסקית ערך גבוה 
 SAP Business One של  הגמישות  דור,  לדברי  יותר. 
מאפשרת להטמיע תוספים ייעודיים לתעשייה, אשר מוסיפים 
להגדיל  מאפשרים  יחדיו  הדברים  ושני  רבה,  פונקציונאליות 

את הפעילות בקלות יחסית על פי הצורך העסקי. 


