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. נטפים: הגברת השקיפות של כל פעילויות 
משאבי האנוש באמצעות הפתרונות של 

SuccessFactors®
נטפים, שנוסדה לפני 50 שני בידי חקלאים שנאלצו להתמודד עם מחסור חמור במים, היא חברה מובילה 

בטכנולוגיית הטפטפות והמיקרו-השקיה. המגדלים משתמשים במוצריה כדי להגדיל את היבולים שלהם, 

תוך צמצום למינימום של צריכת המשאב היקר ביותר שלנו. הנוכחות הגלובלית החזקה של נטפים דורשת 

.SuccessFactors® ניהול טוב יותר של ההון האנושי שלה. היא מצאה את התשובה בפתרונות של
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"SuccessFactors Employee Central אפשר סטנדרטיזציה של מינוח משאבי 
האנוש שלנו ויצר ‘נטפים אחת’. אנו מדברים את אותה השפה, משתמשים באותם 

 תרשימים ארגוניים ומסווגים עובדים באותו האופן."

 ערן בנימני, ראש מחלקת יישומים עסקיים, נטפים בע"מ

שינוי יסודי בעסקים

 חברה
 נטפים בע"מ

 הנהלה ראשית
תל אביב, ישראל

 מגזר
היי טק 

 מוצרים ושירותים
פתרונות טפטוף ומיקרו-השקיה

 עובדים
4,000 )ברחבי העולם(

 אתר אינטרנט
www.netafim.com

 שותפים
 ארגון שירות ותמיכה;

AKT Human Capital Solutions 
www.akt.co.il

נטפים | היי טק | בחינת השינוי העסקי

תקציר מנהלים

   קרא עוד

 90%
אחוז השתתפות עבור ניהול 

הביצועים

100%
מנתוני העובדים במערכת אחת 

בארבעה חודשים

90%
ירידה בפניות במהלך תהליך 

הערכת הביצועים

יעדים
הטמעת מערכת גלובלית אחת לניהול נתוני כוח העבודה וההון האנושי עבור 29 ישויות 	 

עסקיות ברחבי העולם
 	SAP וגם את מי שאינם משתמשי SAP® בחירת פתרון שיוכל לשרת גם משתמשי
לאפשר לוקליזציה, אולם בלי צורך בפיתוחים מצד ה-IT  המקומי	 

פתרון
 	SuccessFactors® של Employee Central פתרון מבוסס ענן
הוטמע ב-31 מדינות עם תמיכה של AKT וארגון השירות והתמיכה	 
 	SuccessFactors הוספת פתרונות הערכת ביצועים ויעדים והטבות של

יתרונות
סטנדרטיזציה של מינוח מש"א, של התרשימים הארגוניים, סיווגי העובדים ותהליכי מש"א, 	 

המקדמת תרבות ארגונית משותפת
 	 SuccessFactors Employee Central-פחות עריכה ידנית, מאחר שהשינויים ב

מסונכרנים אוטומטית עם הפתרונות האחרים
יכולת מעבר מהירה על היעדים הכוללים של החברה ועל הודעות המנהלים אל הצוות	 
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תקציר מנהליםמסד נתונים גלובלי יחיד לכל נתוני כוח העבודה

יעדי החברה

פתרון

שינוי עסקי

תוכניות לעתיד

האם אתם זוכרים את הביקור האחרון שלכם בשוק האיכרים 
המקומי? דוכני הפירות והירקות הצבעוניים והטריים? והתשוקה 

לחזור מיד הביתה ולהתחיל ולבשל ולאפות?

הודו למים על כך. כל מה שאנחנו שמים על שולחן האוכל זקוק 
לכמות המים הנכונה כדי שיכול לשרוד מהזרע ועד הקציר. 

בצורת יכולה להרוג גידולים. כך גם ההפך מבצורת - הצפות.

נטפים מוודאת שהגידולים יקבלו את כמות המים המושלמת. 
טכנולוגיות הטפטוף והמיקור-השקיה שלה הן המובילות בעולם, 

ומשמשות מגדלים וחקלאים ביותר מ-100 מדינות עבור גידולי 
שדה, מטעים, כרמים, נופים עירוניים וטיפוח אזורי מגורים, 

משתלות, חממות ואפילו במכרות. באמצעות פיזור כמות קטנה, 
מדויקת ואחידה של מים וחומרי הזנה לרמת השורש, נטפים 

מסייעת למגדלים לספק יבול רב בפחות משאבים.

האנשים שעובדים בנטפים הינם בעלי ידע ומומחיות רחבים. הם 
כוללים עובדים עונתיים, אגרונומים, מדענים, מהנדסים ומנהלי 

טכנולוגיה. נטפים השתמשה בפתרון ERP של ®SAP באופן 
מקומי במשך 15 שנה, אולם מודול מש"א של מערכת זו הוטמע 

רק במשרדים הראשיים של החברה בישראל - ולא באף אחת 
מ-28 חברות הבת או 16 מפעלי היצור שלה בחו"ל.

בשנת 2013 מינתה החברה מנכ"ל משאבים חדש, שדרש פיתוח 
פתרון גלובלי לניהול ההון האנושי, שיכלול את כל נתוני כוח 
העבודה וההון האנושי של החברה. המטרה הייתה להטמיע 

במהירות פתרון שיכול להכיל את כל 29 הישויות המשפטיות, 
לתמוך בלוקליזציה ללא הצורך לפנות לפיתוח IT מקומי, ולשרת 
משתמשי SAP כמו גם את מי שאינם משתמשי SAP. החיפוש 

אחר הפתרון המושלם החל.
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פתרון מודרני מבוסס ענן, ללא אבדן של 
השקעות קודמות

תקציר מנהלים

יעדי החברה

פתרון

שינוי עסקי

תוכניות לעתיד

נציגים ממחלקות ה- IT ,היישומים העסקיים ומשאבי האנוש של 
 AKT חברת, SAP ועם שותף של SAP-נטפים התייעצו עם

Human Capital Solutions בנושא האפשרויות העומדות 
לרשותם. הרעיון של פתרון מבוסס ענן שבו יאוחסנו כל נתוני 

הליבה של העובדים מצא חן בעיני נטפים, כיוון שההטמעה שלו 
תהיה מהירה וגישת העובדים אליו תהיה קלה. ובאמצעות 

הקישור שלו לתוכנת SAP המקומית, לא יאבדו ההשקעות עד 
כה.

"ל-SuccessFactors היו ההמלצות הטובות ביותר", אומר ערן 
בנימיני, ראש מחלקת יישומים עסקיים בנטפים. "כמו כן, ידענו 

 ,SAP היא חברה מבית SuccessFactors-שמכיוון ש
המיגרציה והאינטגרציה עם יישום  ה-ERP של SAP שכבר קיים 

אצלנו יעבדו."

הפתרון Employee Central של ®SuccessFactors הושק 
בראשית 2014 לכל מנהלי משאבי אנוש האזוריים. כמו כן, הקמנו 

 )HRIS( צוות למערכת המידע הגלובלית של משאבי האנוש
במשרדים הראשיים. חברי צוות מערכת HRIS הגלובלית היו 

אחראים לעבוד עם כל מדינה, כדי לזהות את סוג נתוני כוח 
 SuccessFactors Employee העבודה הדרושים לה עבור

.Central

הודו הייתה המדינה הראשונה שבה יושם פתרון זה. "מכיוון 
שהודו היא המחלקה הגדולה ביותר שלנו, רצינו ראשית כל 
 HRIS לתמוך בצרכים שלה", מסבירה לאורה נווה, מנהלת

הגלובלית. ההשקה המשיכה באירופה, במזרח התיכון, 
 HRIS באפריקה, באסיה ובאמריקה. לאורך כל התהליך צוות

הגלובלי סיפק לוקליזציה, הכשרות ותמיכה.

לסיכום, נטפים הכניסה רשומות של עובדים מיותר מ-29 ישויות 
משפטיות אל SuccessFactors Employee Central בתוך 
ארבעה חודשים. חודשיים לאחר מכן היא השיקה את הפתרון 

SuccessFactors Performance & Goals, ולאחריו את 
.SuccessFactors Compensation הפתרון
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תקציר מנהליםלדבר את אותה שפת מש"א בכל מדינה

יעדי החברה

פתרון

שינוי עסקי

תוכניות לעתיד

פלטפורמה אחידה עבור תהליכי מש"א ונתוני עובדים משמעה 
תרבות ארגונית אחידה יותר. לדוגמה, המונחים "זמני" ו"עונתי" 

שימשו קודם לכן לסירוגין כמונחים נרדפים. כך גם המונחים 
"סטודנט" ו"מתמחה" הגדירו למעשה את אותו התפקיד 

במדינות שונות.

SuccessFactors Employee Central אפשר לנטפים 
להגדיר את השמות המוסכמים על פני החברה כולה. "כעת יש 
לנו ‘נטפים אחת’, עם אותה מערכת מש"א, אותה שפה, ואותן 

טבלאות ארגוניות", ממשיך בנימניני. סטנדרטיזציה זו משמעה 
שנטפים יכולה כעת להשתמש באותו תהליך תיעוד בכל מקום 

שבו היא שוכרת עובדים.

השילוב בין פתרונות SuccessFactors הפחית את העבודה 
הידנית של מחלקת מש"א והקל על החיים של המנהלים בחזית  

"בעבר, אם משהו שונה באחת ממערכות המש"א שלנו, צריך 
היה לשנות אותו ידנית גם גם בכל האחרות", מסבירה לאורה 
נווה. "כיום, אם מישהו עוזב את החברה, משנה את הפרופיל 

שלו או עובר למחלקה אחרת, השינוי הזה נהיה שקוף בכל 
מקום."

29
ישויות משפטיות המנוהלות במערכת 

גלובאלית אחת

>2 חודשים
להשלמת מחזור ניהול ביצועים מלא

95.5%
אחוזי השלמה של מחזור ניהול 

הביצועים
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ניהול כל מה שניתן 
למדידה

נטפים

עכשיו, כשעובדים רבים כל כך משתמשים בתהליך ניהול 
 SuccessFactors הביצועים הגלובלי, נטפים תטמיע את
Compensation בישראל, השוק המקומי שלה, ובשמונה 

מדינות נוספות.

לנטפים עוד לא היה מעולם תהליך גלובלי לניהול שכר והטבות, 
עקב מחזורי הביצועים ולוחות הזמנים השונים של תקציבים 

אזוריים שונים. "בכך שהפכנו את מהלך העבודה בנושא שכר 
והטבות לאוטומטית, אנו נפחית את הצורך בעבודה ידנית ודרך 

האימייל וכך יהיו פחות שגיאות. בנוסף לכך, בזכות בקרה 
ניהולית במהלך התהליך במקום בסיומו, אנו ניצור שקיפות 

גדולה יותר - דבר חשוב מאוד", אומרת לאורה נווה.

מחלק מש"א מתכננת לעקוב אחר פעילויות מש"א שיכולות 
להפוך את נטפים למקום עבודה אטרקטיבי יותר. נווה מוסיפה, 

"מדידת מגמות הפעילות של מש"א, כגון מספר השינויים 
המנהליים, מספר העובדים החדשים, ניידות פנימית או סיבות 

לפיטורים תאפשר לנו לתעדף את מה שאנחנו צריכים לשפר כדי 
שנוכל לקבל החלטות טובות יותר.
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תקציר מנהלים

יעדי החברה

פתרון

שינוי עסקי

תוכניות לעתיד



© 2015 SAP SE or an SAP affi  liate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of 
SAP SE or an SAP affi  liate company.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or 
registered trademarks of SAP SE (or an SAP affi  liate company) in Germany and other countries. Please see 
http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and 
notices. Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of 
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National product specifi cations may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affi  liate company for informational purposes only, without representation or 
warranty of any kind, and SAP SE or its affi  liated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. 
The only warranties for SAP SE or SAP affi  liate company products and services are those that are set forth in the express warranty 
statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional 
warranty. 

In particular, SAP SE or its affi  liated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or 
any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, 
and SAP SE’s or its affi  liated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and 
functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affi  liated companies at any time for any reason 
without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 
functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to diff er 
materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak 
only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.
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