מודול הערכת ספקים בפריוריטי
הערכת ספקים הינו תהליך ארגוני מתמשך ,בו הארגון בוחן במתודולוגיה שיטתית ,מושכלת ותקופתית את ספקיו השונים.
כאשר הארגון עובד באסטרטגיה מרובת ספקים ,תהליך הערכת ספקים מאפשר לערוך השוואות בין הספקים השונים של אותו המוצר על
פי קריטריונים שונים ,למשל :עמידה במועדי ההספקות ,מחיר המוצר בהשוואה לספקים מתחרים ,איכות הסחורה ,איכות האריזה ועוד.
כאשר הארגון בוחר לעבוד באסטרטגיה של ספק יחיד למוצר ,עצם תהליך הערכת הספקים מספק
תובנות לגבי הספק .תהליך ההערכה הוא תהליך בונה ,בו הארגון והספק מנתחים לעומק את ביצועי
הספק על מנת ללמוד על מגמות ולשפר את הביצועים לעתיד.
מודול "הערכת ספקים" מספק מתודולוגיה ברורה לתהליך והוא אינטגרטיבי במערכת.
המודול מקיף את הפעילויות הלוגיסטיות השונות – החל בהזמנת הרכש ,עבור בקבלת הסחורה במחסן ושחרור מעבדה
ועד דיווחי תקלות .המערכת אוספת את כל המידע התפעולי השוטף ,ומשקללת אותו לציונים על פי "עץ קריטריונים"
שמוגדר ע"י הנהלת הארגון.
לכל ספק ניתן פעם בתקופה ציון לכל קריטריון שנקבע בעץ ,ומשוקלל ציון סופי לספק על פי המשקלות היחסיים של
הקריטריונים.

תכונות עיקריות:



בניית עץ קריטריונים ומשקלות לצורך קביעת הציון הסופי לספק



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



קביעת פרמטרים גמישים אשר מתרגמים את המידע התפעלי לציון) .למשל תרגום ימי
איחור בהספקה לציון(





אפשרות להוספה של קריטריונים ידניים )למשל איכות האריזה(
דוחות סיכומים של הערכת ספקים
 Drill Downמהציון של הספק ,אל ציוני הקריטריונים השונים ועד רמת התעודה תפעולית
הבודדת
השוואת ספקים לפי הציון הסופי או לפי קריטריונים
מעקב לאורך זמן על ציוני ספק בכל קריטריון נדרש
יכולת להתערב בציונים האוטומטיים במקרים מיוחדים )למשל "כח עליון" שעיכב אספקה(





מי אנחנו
יוסי ויזל ,בעל משרד הייעוץ "אופטימום" לייעוץ אסטרטגי למערכות מידע.
מביא איתו ידע רב של  know howביישום מערכות מידע לוגיסטיות בארגונים מורכבים במיוחד.
בעבר מנהל אגף מערכות מידע ארגוניות בחברת בזק ,מנהל פרויקטים ויועץ אסטרטגי בחברת
פורמולה ,ומנהל פרויקטים בחברת דיגיטל.
יועץ להנהלות ארגונים גדולים בנושאים של מערכות מידע אסטרטגיות.
מרצה בקורסים מתקדמים במערכות מידע במרכז הבינתחומי הרצליה ,בטכניון ,במכון לב ירושלים,
בקורסי ניתוח מערכות בממר"מ ובסדנאות למנהלים.
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