
ERP–מתחושת חמיצות לפרויקט מוצלח

מידעלמערכותאסטרטגיייעוץ, אופטימום, 1ויזליוסימאת

אתחברותשלמהנהלותשומעאניושובושובIT(Information Technology)ה בענףנמצאאנישנים
שהיאמרגישיםלאואנחנו, הארגוניתהמידעבמערכתהוןהשקענו...) : "שוניםבסגנונות(הטענהאותה
."להשקעההולמתתמורהלנונותנת

:המיוחלהשינויאתיעשהשזהלהםהבטיחו. רמהתרועהבקולERPפרויקטהתחילומנהליםאותם

קריטיותרכשהזמנותיפספסלאהרכשמנהל, בייצורשקורהמהעלמלאהשליטהתהיההייצורלמנהל
בצורההטכנאיםאתלשבץידעהשירותמנהל, ויעילמהיריהיהלקוחבהזמנותהטיפול, ייצורשעוצרות

.ונצורותגדולותוכנהוכהנה, אופטימלית

שהפרויקטיודהלאאופיינימנהל. חלושהענותבקולמסתיים, רמהתרועהבקולשהתחילפרויקט, והנה
היעדים. זהלאזה–חמיצותשלעמומהתחושהלעיתיםמזדחלתאבל, יעדיוכלאתהשיגלאשלו

.הושגוממשלא-לאמראיך-שהוצבוהנשגבים

?פעםאחרפעםקורהזהולמה? קורהזהלמהאז

היום. ERPהמערכתהיא לא בעיההכללבדרך, "המיידיחשוד"האוליהשזלמרות. לאבלמהנתחילאז
, ותקלותמבאגיםרך כלל בדחפות, רבהפונקציונליותמכילות, מיוצבות, בשלותהןERPמערכות ה 

.בתעשיהbest practicesשהםעבודהתהליכישלועמוקרחבידעומשקפות

ישנם–גרועהERPמערכתאין: ברורהלמסקנההגעתי, נכשליםפרויקטיםוניתוחנסיוןשנותלאחר

.כושליםיישומים

ביןבתקשורתליקויים, "פינותחתוך"לנטיה, היישוםפרויקטשלנכוןלאניהול, שגויותניהוליותהחלטות
.ועודועודעבודהתהליכישלאכיפהחוסר, רגלייםששמהפנימית" פוליטיקה", בארגוןשונותיחידות

.בשלביו השונים–ERPפרויקטבניהוללכשליםאופייניותסיבותמספראציג

"?גרעיניתצוללתצריךבאמתאתההאם"

ככל–מאדפשוטההמשוואה. שלהןהמורכבותברמתבעיקרמזוזונבדלותERPמערכות 
וכן,עבודהתהליכישלמגווןויותריותרעלעונההיאכלומר, יותררחבההמערכתשלשהפונקציונליות

.ליישוםוקשהמסובכתיותרהמערכתכך, תחומיםיותרמכסה

.שלנוניידהטלפון–פשוטהאנלוגיהניקח

הרצליההבינתחומיבמרכזומרצה" מידעמערכותאסטרטגיייעוץ, אופטימום"הייעוץמשרדבעלהואיוסי ויזל1
.מידעבמערכותמתקדמיםבקורסים

.אסטרטגיותמידעמערכותביישוםמוביליםלארגוניםיועץוכיום, בזקבחברתERPףמנהל אג, בעברו
.www1.idc.ac.il/wieselב עודלקרואניתן



.לכלונהיר, "פרימיטיבי", פשוט. צלצוליש–מחייגמישהו

.זאתלהגדירמהמשתמשעבודהקצתדורש. פשוטענין. קשראישלכלייחודירינגטוןלהגדירניתן

אתלהסבירצריך. מורכביותרקצת. קשראנשיקבוצתלכלייחודירינגטוןלהגדירניתן- הלאה

איך, וגם. לקבוצהקשראישמשייכיםואיך, קבוצהמגדיריםאיךלהדריךצריך". קבוצה"המושג

.לקבוצהרינגטוןמשייכים

או, קולילמענהאוטומטיתיעבוראלאיצלצללאהטלפוןבהםשעותלהגדירניתןאולי–הלאה

.אוטומטיSMSשישלח 

?שונותבשעותשונותהודעותרוציםואם? לקבוצה? קשרלאיש? מגדיריםלמי: רגע

בצד התפישה הקונספטואלית של הגורמים - חמור מזה –הן בצד היישום ו : מתחילה בעיה של מורכבות
".עולם התוכן"והמושגים השונים ב

פשטותחשבוןעליהיהתמידזהאבל. ויותריותרסבוכהפונקציונליותלדרושניתן–ברורעקרון ה
מעיקהלהיותהופכתהמורכבות–במיוחד חמקמקה–מסוימתבנקודה. היומיומיהשימוש

.במקוםמועילה

לתהליכיםמענהנותנותלאאבל, רביםלתהליכיםמענהנותנותאשר ”low end“שהן ERPמערכות ישנן
.נדיריםמצביםעם ו,קצהמקריעם, מאדמורכבים

, יש מענהלכל גחמה , לכל מקרה מסובך יש פתרון–(High end)" גורילות"מצד שני ישנן מערכות שהן 
.נתפסתבלתיכמעט ברמהמורכבותאך 

?המורכבתהמערכתאתצריךבאמתאתההם? מורכבכךכלבאמתשלךהארגוןהאם: וחשובעצור

?ונדיריםאיזוטרייםקצהמקריבשביללהפליאמסובכתמערכתעםבכשלוןלהסתכןכדאיהאם

.שלךהארגוןשלהמסובכותלרמתERPהמערכתאתהתאם: ראשוןמושכל

שלהמורכבותלרמתמחזור/מחלקות/העובדיםמספרביןישיריחסלשערניתן) נכוןכ"רשבד(אצבעככלל
.הנדרשתהמערכת

במשקענקשחברותהמערכתאותהאתתצטרךעובדיםשלבודדותמאותבתשחברהסבירלא
).שקליםמיליונישלובעלותעובדיםעשרותשליישוםצוותעם(מיישמות

אני,המורכבותהחבילותאחתעםERPפרויקט שמתחילהבינוני/קטןגודלמסדרחברהעלשומעכשאני
, למצער,או, )למכבירדוגמאותויש(משפטבביתיגמר, יתקעשהפרויקטגבוההדיבהסתברותלנבאיכול

.הלאהעושיםמהעצהיטכסווכולם, פראיתבצורהז"והלומהתקציביחרוג



!)?("לאלתריודעטובקצין"

טויוטהחברתעללייקרפרי'גשלהמופלאבספר

, " The Toyota Way: Using Operational Excellence as a Strategic Weapon "

בטויוטה) מ"תיבתוכנת(הייצורלתכנוןחדשההנדסיתמערכתהכנסתשלהתהליךאת המחברמשווה
.וביצרנית רכב אחרת

להטמיעניסתה, מערכתבחרה, מאדמהרהחליטההחברה. מהרלהחליטהיההמוטו" האחרתחברה"ב
.המהלךאתונטשהידייםשהרימהעד, מאדרבזמןפצעיהאתוליקקה, בחברהאותו

ברגע. ואפייןלהחליט, לשקולהזמןכלאתקח"הואשלהםהמוטו. לגמריהפוךהיההתהליךבטויוטה
."מהריישם–שתחליט

:שלובשפהאו

Principle 13: Make Decisions Slowly by Consensus, Thoroughly Considering All Options;

Implementing Decisions Rapidly

:ההחלטהבשלבלנקוטשישהצעדיםאתומפרטממשיךוהוא

מהידעוממשלאוהדובריםניהוליבדיוןישבתםפעמיםכמה. (בשטחקורהבעצםמהבןה.1
)?" גובה דשא"ב–טחבשקורהבאמת

"?למה:פעמים5שאל. "לבעיההסיבותאתנתח. 2

.שהעדפתלחלופהרציונלובנה, החלופותכלאתביסודיותנתח. 3

.בתהליךהמשתתפיםכלעםפעולהושיתוףהבנהבנה. 4

אתקידשוממש". לאלתריודעטובקצין"המנטרהאתאותילימדו) שניםהמוןלפני(קציניםבקורס
.הרעיון

?זהשטותיהגיגעלצמחומנהיגיםשלדורותכמה

.לאלתרגםיודעהוא-היטבשתכנןלמרות-צריךואם. לתכנןכלקודםיודעטובקצין

מדעכמעטזהארוךלטווחתכנון, גסהמלההיאתכנון, "תנועהכדיתךנחליט"שלהישראליתבתרבות
.המצליחהמנהלפסגתהיאמצרותוחילוץואלתור, בדיוני

.כךלהיותחייבלאזה

(!!). כשנתייםבמשךנורמדילחופיהפלישהמבצעאתתכננוהבריתבעלות, השניההעולםבמלחמת
.אחתמערכתיתלתמונהשנשזרוקטניםפרטיםאלפישלעיבודכללהתכנון



התכנון. הנחיתהז"לותכנוןהואמבצעמאותומאלףדף
היאמתי"מחלקהכלשלרמהעד, מפורטכךכלהיה

".השיןמשעתדקותXכנוחתת

מכלבתכליתשונההיה, במפתיעולא, בפועלשקרהמה
.המפורטיםהתכנונים

, ותכנונועצהמבכלעלשניצח, אייזנהאוארהמהולל גנרלה
ברוראםהקפדנייםהתכנוניםלכלהטעםמהפעםנשאל
.שתוכנןכפייתבצעלאזהשבפועללכולם

תהליךחשיבותשלעמוקהלהבנהמופתהיאתשובתו
:התכנון

"Plans are nothing; planning is everything"

.ל"בצהקציניםשיחנכורוצההייתיזהמוטועל

"העיגולכ"ואחהחץקודם"

ליאמור, היועץמיליאמור, אומרואני. המערכתבחירתשללשלבייעוץשירותישוכרותרבותחברות
.שתיבחרהמערכתה תהיה מבוודאותכמעטלךואומר, ניהלמערכותאילו

זמןיותרויידרש, יקרהויותר(מורכבתיותרתהיהשהמערכתוככל. היוקרתיאתלבחורנוטיםיועצים
באמתאתההאם"סעיףעיין. כךלהיותצריךלאזהאבל, טבעיאוליזה. תהילתםתגדלכך, )ליישמה

."גרעיניתצוללתצריך

"מידיגדולביסלבלועלא"



ממנהואבקשלהנהלהאבואאם. ומסוכןמייגע, ארוךפרויקטהואERPלהפנים שפרויקט  צריכותהנהלות
, למשלשנהתוך–בפועללייצורועדייצורקובהקמת, בתכנוןעבור, הרעיוןמשלב–חדשמוצרלפתח
.העסקאתמביןשאינניעלייצעקו

לוישהרי(ילדיםמשחקפשוטוזהלעניןמומחהשהואבטוחמנהלכל, מידעלמערכותמגיעכשזהאבל
? שנהבחציהפרויקטאתלסייםאפשראילמה: ".)..מחשביםוגםילדיםגם, משחקיםגם–בבית

"?חודשיםבשלושה

זהאתגם"הדרךעל"ו) ייצורמודול(זהאתוגם) מכירותמודול(זהאתגםלעשותשנהחציובאותה
).שירותמודול(

דורשתהארגוניתהתרבות, אחתלא". וגמרנובום"לנדירים הארגונים שבנויים . דרךקיצורישאין. זהואז
.שלבאחרישלב, צעדאחרצעדללכתדווקא

."מהרנגיע, לאטנלך"הואלאמץשצריךהמוטו

"הכלאדעעכברשבלחיצתרוצהאני"

מצבאתאדעעכברשבלחיצתרוצהאני. "למידעאדיררעבומביעיםאפיוןבישיבותמנהליםיושבים
.'וכד' וכד" פעולהוכלהזמנהכלשלתמחיר, ההזמנותמצב, הייצור

.בסיסיתפעולימידעהרבהמדווחשמישהומכךמגיעמתומצתניהולישמידעברוראחדלכל

הגדרת, עבודהשעותדיווח, חשבוניותקליטת, ייצורדיווחישליוצאפועלהואנכון תמחירימידע: לדוגמה
.ועודועודתקןזמני, תקןעלויות

מידע עלמבוססים. להפליאמורכביםדיווחתהליכיובונה, בקשהלכלנעתרהואונלהבצעירכשהמיישם
.ומדויקרבתשתיתי

.מעולהציוןיקבלספקללאהוא אקדמיתכעבודה

תמידויבדוקנוסףדעתשיקוליפעילהוא) ...ומצולקפרגמטיאחרותבמילים(ומנוסהותיקיועץכשיש
.תועלתמולעלות

לאסוףבכללישיםהאםיבדוקהוא. המתקבלהמידעאתשווההדיווחיםכלשלהטרחההאםיבדוקהוא
).!עלותזהניהוליפוקוסגם, בכסףדווקאלאו(עולהזהכמה, כןואם. המבוקשהמידעכלאת

.ומפוכחקרהנהלהלדיוןזהאתולהביאהנדרשאתלנתחידאגלפחותאהו

.ביצועוברתמציאותיתלקרקעבאספמיאמחלומותההנהלהאתלהנחיתידעהואובכלל

בחפירותגםלהיותצריךיועץ- " אחרי"

.נשימהועוצריחדשיםתהליכיםבעיצובהדמיוןכנפיעללהפליג, הנהלהבישיבותלשבתקל



אתמאשרמי", "?הטופסאתממלאמי", "?המידעאתמקבלהעובדאיך: "היאהשאלהבסוףתמיד
.וכהנהוכהנה, "?עושההואומתימהבדיוקברורלעובדהאם", "?ההזמנה

. ארוכהאחתכשרשרתבזהזהשלובים" קטנים"פרטיםמאינספורמורכבERPפרויקט שלמוצלחיישום
.נופלאומזייףכולוהתהליך, מזייפתהחוליותאחת, ארוךעבודהבתהליךאם

להיות, וההזמנותהמשלוחיםבפקידילהתחכך, הייצורעובדיאתלהרגיש, המחסןאללרדתחייביועץ
מצליחאכןהדיוניםשולחןעלששורטטהתהליךהאם" דשאבגובה"ולראות, השירותטכנאישלברכב

.בשטחלהתממש

?זהלצורךוטפסיםמדבקותעיצבת? במחסןבברקודיסרקט"שהמקתכננת

עםלהיסחבלונוחבכללהאם. להקלידמעדיףשהמחסנאיאוקורהאכןזההאם. תבדוקלך. מצוין
.'וכו' וכו?לכךחופשיותידייםלוישהאם? הסורק

.אלו" פרוזאיים"פרטיםבסיסלעיפולאויצליחדברשלבסופוהעסק

"שותפיםהעובדים", "דמוקרטיארגוןאנחנו"

.קורקטפוליטיקליומאד, יפהאמירהזו, כן

עובדיםי"עמעוכבים/נעצרים/נבלמיםההנהלהשלאסטרטגייםמהלכים, שנייםולאאחדארגוןבלא
.רוציםלאשפשוט

לואומריםופתאום' אלעשותרגילכברהואשנים. שינוימאשריותרשונאממוצעשעובדמשהואין
..'בלעשות

מאחוריומסתתרולבטח, וטעיהנסיוןבהרבהבנההואהיוםעושהשהוא' האאת–מזלזללאואני
מיומןהוא, מתאימיםטפסיםלועיצבהוא. 'אהאותואתבלעשותמאדמיומןהוא.הגיוןאיזשהו

,אחראיהואלהקטנהחלקהלעצמוכבשגםהואבדרך. מהלהעבירלמייודע בדיוקוהוא, שלובאקסלים
.נחמרגישהואובה

.'בבדרך, אחרתזאתתעשהמעכשיו, הכלשכח–לוולאמרעכשיולבואמאדקשה

").שליהגבינהאתהזיזמי"הקלסיהספרראה(שינוישונאיםאנשים

.עצמהבפניאמנותזו–לשינויאנשיםלהניע

.בשגגהאובזדון–רגלייםישימוהם, זאתלעשותלהםלגרוםנצליחשלאזמןוכל

,קשייםאינסוףיעלו, רגלייםיגרורהם, בשטחאבל, רוציםלאשהםמפורשותיגידושהםנדיר, נכוןאז
.בסוףיתמסמסכולוהתהליךואולי

דרךאלא" דרגותיו"דרךלאאותםולשכנע, העובדיםללבמסילותלסלולשיודעפרויקטמנהלדרוש
.מקצועיותו

.המלאיישומועד-" מטראחרימטר"–קדימהולדחוף, שינויעללהחליט–הנהלהנחישותדרושה



.ומיושםמבוקר, מנוהל, מתוכנןchange managementלבצע דרוש

מתמשךפרויקטהוא ERP–"הארגון הלומד"

.ERPהפרויקטסיוםעלמכריזיםארגוניםהרבה

.כזהדבראין

)הרבחבנוספיםלתחומים(לרוחבהן–בוהיישוםאתלעבות) ורצוי(ניתןERPפרויקטשליישוםבכל

).יותרגבוהותתחכוםלרמות(לעומקוהן

השוקמולעבודה, משתניםהעבודהתהליכי. לומדארגוןשאיננולארגוןעתידאיןתחרותיתבסביבה
.משתנהERPבהיישוםצורתגם–ובעקבותיהם, משתניםמוצרים, משתנה

.היישוםאתלהעמיקיותרקל, הזמןשעוברשככלהןהטובותהחדשות

כברהארגון, צוותיתבעבודהמשופשףכברהארגון, המערכתאתמכירכברהארגון–ברורותהסיבות
לסחוטמחריכולאנימה"שללראשנכנסהארגוןוכל, מהמערכתלדרשויכולשהואהדבריםמהםיודע
."שלימהמערכתעוד

.ניהולייםדוחותכעתניישםאולי, תפעולייםדוחותרקהיוהראשוןבשלבאםאז

.בדיעבדבעיות רקולאמראש צפויותבעיותעלמראשהתראותגםואולי

שקצבשיזהירדוחאולי, המובטחהאספקהבמועדסופקושלארכשהזמנותעלדוחבמקום: למשל
.מידימאוחרכברהמובטחהאספקהשמועדלמצבאותנויביאוהואלאחרונהגברהצריכה

אינואליהםהמכירותשהיקף, מרכזייםלקוחותעלשיצביעדוחאולי, מגזריםלפימכירותשלח"דובמקום
) ? מתחרהכניסת? לנטישהסימן(הלקוחותשארשלהממוצעבקצבעולה

.'וכד' וכד

:יל'רצ'צשלבשפתואו

"To improve is to change; to be perfect is to change often"

היאERPהמערכתמשמעותאתממשהפניםשהארגוןלכךמעולהסימן
, ומפולפלחכם, חדשח"דוויוזםמגיע!) היועץלאמנהל, ודוק(שמנהל
יכולהואומה,במערכתלושישהמידעאתלעומקמביןשהואשמראה
.איתולעשות

"הדרכהושובהדרכההדרכה"



הדרך בה העובדים אתמסקרוכשאתה, מופלאהERPמערכתשקנהארגוןמלראותיותרפתטימשהואין
.המערכתיכולותכלאתמכיריםלאשהםנוכחאתה, משתמשים בה

מערכתלקלוטהמשתמשיםיכולתאת(over estimate)ביתר להעריךנטייהישצעיריםלמיישמים
.חדשה

רואהאתה, בשטחביישום, כךאחר. ממצהולאשטחית, חפוזההיאההדרכהמכךכתוצאה
, במערכתטבעיתשנתמכת, לבצע מטלה" מוזרות"ועצמאיותטכניקותמיניכלמפתחיםשהמשתמשים

.בזהאותםלהדריךטרחלאאחדאףאבל

בחדרביחדבתהליךהמשתתפיםכלאתלהושיביש, ארגוןחוצהויותרמורכביותרשהתהליךככל
התמונהאתיבינוהםזובדרךרק. השונותהסתעפויותיוכלעל, התהליךכלאתאיתםולסמלץ, ההדרכות

.עליהמשפיעהשלהםפעילותכלואיךהגדולה

!מזו טובההשקעהאין. ERPבפרויקט בהדרכהתקצץאללעולם

:לסיכום

מחויבותשדורשראשונהממדרגה" ארגוניאירוע"זהו". מחשובפרויקט"עודאיננוERPיישום מערכת 
.הכסףעלחבלפשוט–אחרת. הפרויקטביישוםגדולהוהשקעה, קפדניתכנון, הנהלה

בקורסיםהרצליההבינתחומיבמרכזומרצה" מידעמערכותאסטרטגיייעוץ, אופטימום"הייעוץמשרדבעלהואיוסי ויזל
.מידעבמערכותמתקדמים

.אסטרטגיותמידעמערכותביישוםמוביליםלארגוניםיועץוכיום, בזקבחברתERPמנהל אגף , בעברו

.www1.idc.ac.il/wieselב עודלקרואניתן


