
בפריוריטיהערכת ספקיםל ומוד
.מושכלת ותקופתית את ספקיו השונים, בו הארגון בוחן במתודולוגיה שיטתית, הערכת ספקים הינו תהליך ארגוני מתמשך

לערוך השוואות בין הספקים השונים של אותו המוצר על תהליך הערכת ספקים מאפשר, ספקיםכאשר הארגון עובד באסטרטגיה מרובת
.ועודאיכות האריזה , איכות הסחורה, ספקים מתחריםבהשוואה למחיר המוצר, עמידה במועדי ההספקות: למשל, יטריונים שוניםפי קר

עצם תהליך הערכת הספקים מספק , כאשר הארגון בוחר לעבוד באסטרטגיה של ספק יחיד למוצר
את ביצועי לעומק יםתחמנוהספק בו הארגון , תהליך ההערכה הוא תהליך בונה. תובנות לגבי הספק

.לעתידהספק על מנת ללמוד על מגמות ולשפר את הביצועים

.רה לתהליך והוא אינטגרטיבי במערכתמספק מתודולוגיה ברו" הערכת ספקים"מודול 

עבור בקבלת הסחורה במחסן ושחרור מעבדה , הזמנת הרכשהחל ב–לויות הלוגיסטיות השונותיהמודול מקיף את הפע
" עץ קריטריונים"ומשקללת אותו לציונים על פי , המערכת אוספת את כל המידע התפעולי השוטף. תקלותדיווחיעד ו

.י הנהלת הארגון"שמוגדר ע

על פי המשקלות היחסיים של ומשוקלל ציון סופי לספק, לכל ספק ניתן פעם בתקופה ציון לכל קריטריון שנקבע בעץ
.הקריטריונים

:תכונות עיקריות

הציון הסופי לספקץ קריטריונים ומשקלות לצורך קביעת בניית ע

עמידה במועדי : כמו, קריטריונים אוטומטיים עם לוגיקה מובנית בתוך המערכת
כמות התקלות שהתגלו ועוד, ההזמנהעמידה בכמויות , ההספקות

למשל תרגום . (קביעת פרמטרים גמישים אשר מתרגמים את המידע התפעלי לציון
)יחור בהספקה לציוןימי א

 למשל איכות האריזה(אפשרות להוספה של קריטריונים ידניים(
ם של הערכת ספקיםיכומידוחות ס
Drill Downם ועד רמת התעודה אל ציוני הקריטריונים השוני, מהציון של הספק

תפעולית הבודדת
השוואת ספקים לפי הציון הסופי או לפי קריטריונים
בכל קריטריון נדרשיוני ספקמעקב לאורך זמן על צ
 שעכב " כח עליון"למשל (יכולת להתערב בציונים האוטומטיים במקרים מיוחדים

)אספקה

וחנמי אנ

.לייעוץ אסטרטגי למערכות מידע" אופטימום"בעל משרד הייעוץ , יוסי ויזל
ביישום מערכות מידע לוגיסטיות בארגונים מורכביםknow howמביא איתו ידע רב של 

.במיוחד
מנהל פרויקטים ויועץ אסטרטגי , בעבר מנהל אגף מערכות מידע ארגוניות בחברת בזק

.ומנהל פרויקטים בחברת דיגיטל, בחברת פורמולה
.יועץ להנהלות ארגונים גדולים בנושאים של מערכות מידע אסטרטגיות
, ירושליםבמכון לב , מרצה בקורסים מתקדמים במערכות מידע במרכז הבינתחומי הרצליה

.מ ובסדנאות למנהלים"מערכות בממרבקורסי ניתוח

."מערכות מידעפריטק "ל חברת "מנכצביקה פרידמן
.לפעילות הלקוחטי ירומערכת הפריניסיון רב שנים בייעוץ מערכות מידע והתאמת לצביקה 

.מגוון חברות גדולות ומורכבותבמערכת הום סיון רב בהבנת צרכי הלקוח ויישיבעל נמומחה פריוריטי
.במסגרת עבודתו הוביל חברות רבות למצוינות תפעולית תוך מתן פתרונות יישומיים פשוטים לתהליכים מורכבים

דע נוסףילמ

idc.ac.il@Wieselאו3881855-052יוסי ויזל 
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