
 
אדמה: זורעים את הזרעים לזהות 

 SuccessFactors® תאגידית עקבית עם
Employee Central

האו״ם צופה שאוכלוסיית העולם תגדל מ- 7מיליארד כיום ל- 9מיליארד עד שנת2050 . ההזנה 
של שני מיליארד בני אדם נוספים, תוך פתרון בעיות התת-תזונה והרעב שפוקדות אזורים רבים 

של כדור הארץ היא אתגר של ממש. אדמה פתרונות לחקלאות בע״מ פועלת כדי להפוך את 
העסק המורכב של חקלאות לפשוט יותר עבור החקלאים, על ידי הספקת מוצרים כימיים 

לחקלאות שתומכים בתכנון משופר ובוודאות רבה יותר לגבי היבולים.

אדמה חתמה על הסכם לרכישת חברת החומרים הכימיים AdChem מסין, שיכפיל את כוח 
העבודה של אדמה ליותר מ - 9,000 עובדים. אדמה פתרונות לחקלאות בע״מ שואפת לספק 
לחקלאים פתרונות נגישים וקלים לשימוש שיגנו על יבולים, יקלו על חייהם וישפרו את תנובת 
היבולים. החברה הכריזה לאחרונה על איחוד החברות הנפרדות שלה, למעלה מ-50 מותגים, 

למותג גלובלי אחד. כיוון שתחום משאבי אנוש מהווה גורם מכריע באיחוד החברה תחת 
המותג הגלובלי, אדמה השתמשה בפתרון SuccessFactors® Employee Central כדי 

ליצור מערכת אחידה של תהליכי משאבי אנוש ב- 45 מדינות. המטרה המרכזית של אדמה, 
ליצור פשטות בחקלאות, מאפשרת לקבוצה להציב את החקלאים בעדיפות עליונה.
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החברה
אדמה פתרונות לחקלאות בע״מ

מטה החברה
איירפורט סיטי, ישראל

ענף
כימיקלים

מוצרים ושירותים
קוטלי עשבים, קוטלי פטריות, 

 קוטלי חרקים, טיפולי זרעים,
מוצרים לשימושים לא חקלאיים

עובדים
4,800 )לפני השילוב עם סין(

הכנסות
3.1 מיליארד דולר

אתר אינטרנט 
www.adama.com

השותף
AKT פתרונות הון אנושי,

www.akt.co.il 

היתרונות המובילים שהושגו

1
מערכת משאבי אנוש ל-52 

ישויות משפטיות

95%
מכל רשומות העובדים שכבר 

במערכת

10,000›
תנועות משאבי אנוש

סקירת מנהלים
מהפך עסקי

יעדים מובילים
יצירת פונקציה גלובלית ועדכנית של משאבי אנוש, הנתמכת על ידי תהליכים ותשתית   •

מאוחדים
הקמת פלטפורמה יחידה שיכולה לטפל בצרכים נוכחיים ועתידיים של משאבי אנוש, עם   •

צמיחת החברה
תמיכה במעבר של החברה למודל עסקי פשוט יותר וזהות תאגידית אחידה  •

פתרון
SuccessFactors® של Employee Central נתוני עובדים מדויקים ובזמן אמת עם פתרון  •

ממשק אינטואיטיבי ונוח לשימוש  •
פלטפורמה גלובלית אחת עם גמישות ללוקליזציה  •

פרויקטים מודולריים מהירים עם תשואה מהירה להשקעה  •
IT-צורך מינימלי במעורבות של ה  •

יתרונות מרכזיים
זרז למהפך עסקי בחברה כולה, באמצעות גלובליזציה של פונקציית משאבי אנוש  •

תמיכה בתכנון ובניהול של כוח העבודה הגלובלי עם מבנים אחידים של ארגונים, משרות,   •
תשלום ורשומות עובדים

קליטה חלקה של חברות שיירכשו בעתיד  •
בסיס איתן לשילוב של מערך שכר  •

“עם פתרון Employee Central של SuccessFactors, למשרדים 
המקומיים שלנו יש כלים לפעול ביתר יעילות ולתמוך בשאיפות הצמיחה 

של אדמה. ופתרון הענן הופך את החיים לקלים בהרבה״.
אביבית קלין, מנהלת מערכות משאבי אנוש, אדמה פתרונות לחקלאות בע״מ
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