
יעדים עסקיים

,  אינטגרציה וסנכרון של אנשי המכירות ופעילותן אל מול המחירון▪

.  ניהול נקודות מכירות, מבצעים

.  ויצירת יתרון תחרותי בשוק, ייעול תהליך המכירה▪

ותמיכה בכל תהליך גידול ובציר  " המגדלים"ניהול כל הכורמים ו▪

ניהול וטיפול בשלבי ייצור  . הענבים ועד שלב ההפצה ללקוחות

הניהול התפעולי  , למעשה. מכירות והפיננסי, ביקבוק, היין

.הניהול הפיננסי ותחזיות המכירה, השוטף

משרדי החברה

אזור תעשיה שוהם  

תעשיה

משקאות

אתר החברה  

carmelwines.co.il

מוצר וגרסה

Infor® M3, Version 13 

עובדות

שם החברה

יקבי כרמל

מוצרים משלימים

מבית  iTrinityמכירה מסופוני•

אקזקיוטק

שליחת חשבוניות ותעודות משלוח  •

StoreNextאלקטרוניות 

פורטל ביקורת אבטחת איכות•

כרמליקביאודות
ביותרהוותיקהמותגהםכרמליקבי.הכורמיםאגודתבבעלותופועליםרוטשילדדהאדמונדהברוןידיעל1882בשנתהוקמוכרמליקבי

שלהמכירותמחזור.בשנהייןבקבוקימיליון12-למעלמייצריםביקבים.פעילשעדיין19-ההמאהבסוףההתיישבותבתחילתבארץשהוקם

.בשנהשקלמיליון200-250-בכמוערךהיקב

.הנגבובצפוןבשומרון,יהודהבהרי,בגולן,בגליל–בישראלהפועליםהיקביםמכלביותרהנרחבתהכרמיםפריסתאתישכרמלליקבי

גםגבוהותויכולותטכנולוגיתבקדמההמתאפיין,חדשניבציודגםאםכי,הארץרחביבכלמשובחיםכרמיםבנטיעותרקלאהשקיעוהיקבים

.בעולםהגדוליםליקביםבהשוואה

:בעולםהמתקדמיםוהציודהידעבצד,הארץואהבתהייןאהבתשל,מצויניםענביםשללשילובהודותבישראלהמובילהיקבהינוכרמליקבי

.בשוהםהפצהואתרתבורבאלוןהממוקםייצוראתרליקב,בנוסף.יעקבבזכרוןההיסטוריהיקבבאתרעדייןנעשיתהעיקריתהפעילות

.העולםברחבישלהםהיינותאתמפיציםכרמליקבי.עובדים200-כמעסיקההחברה

יקביםוכןעיבודייצורמפעלי,כןוכמו,באילתדרוםאזורוהפצהמכירותמשרדי,שוהםהתעשייהבאזורממוקמיםהחברההנהלתמשרדי

.דלתוןתעשייהואזורערדרמת,יעקבזיכרון,תבורבאלון

M3   מעניקה ליקבי כרמל פתרון אינטגרטיבי ומקיף משלבי

הייצור והעד נקודות המכירה    

יקבי כרמל: סיפור לקוח

++

by

www.Intentia.co.il| כל הזכויות שמורות  

עם הון אנושי  , זה לעבוד עם שותף לטווח ארוךאינטנטיהלעבוד עם 

. ידע ומקצועיות רבת שנים, מקצועי כבסיס להתפתחות ולהבנה הדדית

ישנו ידע בינלאומי שעובר ונצבר במערכת  . המוצר הוא טוב ועמוק

.ומיושם בפועל

מנהל מערכת מידע ומנהל הפרויקט מטעם יקבי כרמל, אריק כהן

http://carmelwines.co.il/


האתגרים

השנהלעונותבהתאםהשונותהמחיריםרמותניהולביןהסנכרון,שוניםמוצריםוקווילמוצריםשונותמחיריםרמותמנהלהיקב-

.מורכבתהליךהינוהשוטפיםולמבצעים

המערכתשלוההטמעהאפיוןבמהלךהארגוןשעברארגונישינויכדיותוךמשתנהעבודהבסביבתפרויקטניהול-

.וניהולהפיננסיתהמערכת,המכירהנקודותביןומסוכנריםנוחיםממשקיםיצירת-

.מכירותתחזיתובנייתהייצורתהליכילתכנוןמתקדמיםBIדוחותהפקת-

הפרויקט

אינטנטיהיקבי כרמל השתמשו במערכת הקודמת של , למעשה. M3Infor-ופריוריטיומבינהןמערכות 3נבחנו 

תוך כדי  . מאחר שמעבר להחלפת המערכת חל בארגון שינוי ארגוני כולל. יקבי כרמל עברו תהליך מאד מעניין ומיוחד

,  נבנו קווי תפעול חדשים, כמו כן. וחלק ניכר מהמנהלים והעובדים התחלפו, אפיון מערכת נבנה אתר חדש באלון תבור

.ושונו תהליכי התכנון ייצור וההפצה

.  בוצע אפיון המערכת והתחלת דריכת פרמטרים, ותוך כדי כל זאת. נסגר אתר ההפצה בבני ברק, בנוסף לכך

פתרון ויישום ממוקד ידע

מה שתרם רבות לחסכון  , היא מערכת ממוקדת לתחום הקמעונאי והסיטונאי-M3מערכת ה: "יקבי כרמלר"מנמ, אריק כהן

מנהל הפרויקט הממונה על יקבי כרמל מבין ומכיר את כל התחומים והתהליכים הקיימים במערכת ויודע להפנות  . בעבודה

מתמחים כל אחד בתחומו ומסייעים  באינטנטיהאת השאילתות לגורמים ומנהלים בכל תחום ותחום ומנהלי התחומים 

במערכת עצמה קיימים פתרונות  , מעבר לכך. בבנייה ודריכה של המודולים עצמם בדרך היעילה והמתאימה ביותר

.עובדה זו תורמת רבות לחיסכון  עבודה,ממוקדים לתחום הקמעונאי והסיטונאי 

-אשר ייצרה חיסכון של בכ, קונפיגרטיביתאחת היתרונות של ההטמעה החדשה אל מול המערכת הישנה היא ניצול יכולת 

.פעולה שהייתה ידנית הפכה לאוטומטית. מהיקף העבודה בניהול עצי מוצר30%

,  רכש, מכירות ושיווק; מימדים4אשר מנהל ביקב כרמל , משוכלל BIיתרון נוסף להטעמת המערכת היא שימוש במודול 

.ל ניתן לשלוף את הנתונים באופן פשוט ונוח"באמצעות המודולים הנ. והעולם הפיננסי, י"תפ

להנהלה שיציג   Dashboardבשלב הבא יוטמע ." משתמש אותנו כמערכת של ניהול ובקרה של תהליכים Infor M3מערכת 

.את הנתונים בצורה גרפית מרוכזת

מהיקף העבודה בניהול  30%-חיסכון של בכ

פעולה שהייתה ידנית הפכה  , עצי מוצר

.לאוטומטית


