
מהנדס תעשיה וניהול בעל ניסיון מעשי של כ- 20 שנה בתחומים של תכנון מערכי לוגיסטיקה, ניהול מערכי לוגיסטיקה, אפיון תוכנות והטמעת 
תוכנות לניהול מחסנים WMS, אבחון תהליכי עבודה המשפיעים על תפעול הלוגיסטיקה ושיפור המערך הלוגיסטי.

מי אני

תכנון לוגיסטי הנדסי זה מקצוע.
תכנון לוגיסטי הנדסי בחברה שלך זה לא משהו שכל אחד יכול לעשות. תכנון לוגיסטי הנדסי חייב להיעשות על ידי בעל מקצוע אחראי, מקצועי 

ומיומן מפני שבידיו מופקדת האחריות על המערך הלוגיסטי שלך והמרכיבים השונים בו.
למתכנן הלוגיסטי יש את היכולת לשפר ולהעריך את מרחב הפתרונות בהלימה ליכולות הארגון שלך ואת היכולת להוביל אותך לשם בבטחה.

האחריות שלכם היא לבחור את איש המקצוע המתאים.
אדאג שלא תתפשרו לעולם על איכות וטיב המרכיבים השונים של המערך הלוגיסטי שלכם, לא תבחרו בפתרונות שגויים שאינם עונים על 

הצרכים שלכם ושאינם כאלו שלא תוכלו לקיים.

תכנון לוגיסטי הנדסי

יש
פתרונות

ואפשר
לשפר

את המצב

האם
אתה מרוצה

מתפקוד
המחסן שלך?

החלטה על כניסה
לתהליך שיפור

בחירת גורם מקצועי
שמלווה את התהליך

אבחון המצב וקבלת החלטה
במה רוצים להתמקד

קביעת סדר עדיפויות
במה לטפל קודם וע"פ תקציב

טיפול באמצעות
כלים הנדסיים

)מערך משופר, DATA משופר,
מערכות תומכות וכו'(

"המלאי במחסן לא מתאים למלאי במערכת..."
"טעויות ליקוט וחותמות אדומות..."

"הסחורה קיימת אך לא מוצאים אותה..."
"...)FIFO סחורה פגת תוקף במחסן )ניהול"

"הפרשי מלאי גדולים מדי..."
"מלאי מת..."

"חוסר אמון לתוצאות ספירת מלאי ..."
"הספק עבודה נמוך – לא גומרים את ההזמנות..."
"אני רוצה מערך מחסן חדש.... איך מתחילים ? ..."

"יש הרבה בעיות קטנות שכולן ביחד בעיה גדולה..."
"המקום קטן וצפוף לפעילות..."

"חוסר זמן לטפל בפרוייקטים לשיפור..."
"איך לא ראיתי את זה קודם..."

תכנון מערכים לוגיסטיים    הנדסה    שיפור תהליכים    אפיון מערכות תומכות
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אני יכול לסייע לכם

אבחון לוגיסטי    
הקמת בסיס נתונים   

לתכנון שכולל את אילוצי 
המבנה, מימדי המבנה 

הקיים והיקפי פעילות
תכנון מיטבי של חלופות   

למערכים  לוגיסטיים 
אפשריים תוך שיקולי 

מגבלות ואילוצים
טיוב חלופה נבחרת   

והגדרת תפיסת הפעלה
תכנון מפורט )מידוף וכלי   

שינוע( וכתיבת מכרזים
תכנון המעבר  

כתיבת תהליכי עבודה   
חדשים בעקבות מעבר 

למחסן מקצועי

הקמת בסיס נתונים   
לתכנון

תכנון חלופות למערכים   
אפשריים תוך שיקולי 

פעילות, מגבלות ואילוצים
טיוב חלופה נבחרת   

והגדרת תפיסת הפעלה
תכנון מפורט )מידוף וכלי   

שינוע(
הכנת מסמך טכני לבינוי  

השתתפות בפגישות   
יועצים בעת הבניה

כתיבת תהליכי עבודה   
חדשים בעקבות מעבר 

למחסן מקצועי
הגדרת מערכות מידע   

תומכות

טיוב תהליך הלוגיסטי   
התומך בתהליך העסקי 

במערכות המידע הקיימות 
בארגון

 WMS פרוייקט  
 Warehouse( מלא

:)Management System

אפיון  -  
הוצאת מכרזים  -  

אפיון מפורט  -  
הכנת המחסן לעליה לאויר:  -  

)WIFI( תשתיות   
טיוב נתונים   

מדבקות איתורים   
הזנת המלאי למערכת    

החדשה
הטמעה והדרכה  -  

דוגמא למערך לוגיסטי

אשמח לעמוד לרשותכם

פגישת היכרות

על מנת לקדם ולשפר את המערך הלוגיסטי שלכם אשמח להגיע לפגישת היכרות.
בפגישה, בין היתר, נבין את הצורך ונדון במרחב הפתרונות הראשוניים האפשריים. נבסס את עבודתנו על 

הבנה פרטנית ויסודית של צרכיך. העבודה מתבצעת בשלבים, בליווי צמוד וביחס אישי.
מבטיח מחיר הוגן ומשתלם.

הכי חשובה לי שביעות הרצון שלך !

בתכנון מחסן חדשבמעבר למבנה קיים

אבחון לוגיסטי  
ניתוח היקפי פעילות  -  

ניתוח תהליכי זרימת החומר   -  
וה DATA )קבלת סחורה, 

קבלת הזמנה, ליקוט, ניפוק(
ניתוח תהליך ספירות מלאי  -  

חוסר הלימת מלאי מערכת-   -  
בפועל והסיבות לכך

ניתוח נקודות דיווח תנועות   -  
מלאי

מיפוי בעיות  
תיעדוף נושאים לטיפול  

טיפול פרוייקטלי בכל נושא  
הנדסת ארגון ושיטות  

בשיפור
בתוכנות תומכותמערך מחסן קיים
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