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 M3מעניקה לחברת פוליכד פתרון אינטגרטיבי ומקיף מההנהלה
ועד רצפת הייצור
אודות פוליכד
פוליכד תעשיות שנוסדה ב 1974-הינה אחת היצרניות המובילות בישראל לאריזות פלסטיק עבור התעשיות המזון והקוסמטיקה,
הטואלטיקה וחומרי ניקוי .פוליכד מבצעת עבור לקוחותיה את כל פיתוחי הייצור החל מפיתוח ותכנון ראשוני ועד לאספקת המוצר
המוגמר.
החברה מייצרת בשלוש טכנולוגיות פלסטיק עיקריות :שיחול ניפוח ,הזרקת ניפוח והזרקה ,ומעניקה שירותי התוויה ,שירוול IML
ושרותי הדפסות ודקורציה במגוון טכנולוגיות .ובין לקוחותיה נמנים :תנובה ,שטראוס ,עלית ,יוטבתה ,סנו ,יוניליוור ,מלח הארץ,
אל-ארז ,דר' פישר ,סודה סטרים ,לוריאל ,מכוורת יד מרדכי ,מחלבת גד ועוד.
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אתר החברה

מוצרים משלימים

תעשיה

http://www.polycad.co.il/

מערכת  ,MESמסופוני מחסן

פלסטיקה

יעדים עסקיים
■

הטמעה של מערכת שתאפשר אינטגרציה עם מערכת MES

■

כך שיהיה מבט כולל על פעילות הארגון מההנהלה ועד
רצפת הייצור.

■

ייעול תהליך קבלת ההחלטות עסקיות בארגון.

■

ליצור יתרון תחרותי ויכולת לגדול באופן ולהמשיך ולספק את
שירותי החברה למספר רחב של לקוחות.

סיפור לקוח :פוליכד

כל הזכויות שמורות | www.Intentia.co.il

ההחלטה לתת ל Intentia -לנהל את הפרויקט המשולב ,ליישם את פתרון
 M3ולקחת על עצמה גם את האחריות לשילובה המלא של המערכת MES
לניהול רצפת הייצור ,התבררה כנכונה מאד ,בעיקר בהיבט הממשקים בין
המערכות.
נדב צור  ,מנהל משאבי אנוש ומנהל הפרויקט מטעם פוליכד
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מערכת  ERPטובה היא כזו שתאפשר לארגון מבט כולל
על פעילותו מההנהלה ועד רצפת הייצור.

האתגר
פרויקט האפיון והיישום בפוליכד תעשיות התאפיין באתגרים רבים החל משלב האפיון בו היו שותפים ארבעה גורמים שונים :הלקוח,
יועץ חיצוני ,ספק פתרון  M3וספק מערכת .MES

שלב היישום המורכב ,שביקש ליצור סינרגיה בין שתי המערכות כך שהלקוח יפיק את התועלת העסקית הגדולה ביותר מהמערכת.
בנוסף לכך ,במהלך הפרויקט הוקמה מחלקת רכש חדשה בפוליכד תעשיות.

הפרויקט
פרויקט מורכב זה בוצע במשך  6.5חודשים כמתוכנן  ,בזכות המיישמים מ  Intentia -שצברו ניסיון עשיר של עשרות
פרויקטים דומים בעבר ולכן מבינים את צרכי הלקוח ומדברים בשפתו .
ניסיון זה  ,העניק מענה מתוכנן לאתגרים בפרויקט עוד בטרם התרחשותם בפועל .
במהלך הפרויקט  ,הוחלט בפוליכד כי יאמצו ידע המוטמע בפתרון  M3וימעיטו ככל הניתן בביצוע פיתוחים  .גם היום ,
מספרים בפוליכד תעשיות כי הם ממשיכים לשפר ולמצות את היכולות העמוקות והממוקדות הקיימות במערכת ה -
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פוליכד מסבירים על הבחירה בפתרון
בחרנו במערכת שמבוססת על בחירה בין אפשרויות באמצעות פרמטרים ולא על פיתוח  ,מערכת הממוקדת ומתמחה
בענף הפלסטיקה והאריזה  ,דבר שאיפשר לנו לעמוד בהחלטתנו בהצלחה .
אנו ממשיכים לשפר ולמצות את המערכת  .עם הזמן אנשים מבינים את היכולות של פתרון  M3ומשתפים פעולה
והעיקר – מדברים בשפת הפתרון .
ברצוני לציין את תרומם של המיישמים מ  Intentia -שהיו מקצועיים מאד ובעלי תודעת שירות גבוהה .
נדב צור  ,מנהל משאבי אנוש ומנהל הפרויקט מטעם פוליכד

