+

+

אלכם מדיקל מציגה חיסכון משמעותי במשאבי הארגון
בעקבות המעבר לפתרון Infor M3
אודות אלכם מדיקל
אלכם מדיקל שנוסדה בשנת  1978בקיבוץ ברעם ,היא מהמובילות בענף הפלסטיקה וההרכבה בישראל ובעולם ומתמחה
בייצור מוצרים רפואיים מתכלים.
לאלכם מדיקל 600 ,עובדים בחמישה אתרי ייצור ,שניים מהם ממוקמים בישראל ,בקיבוץ ברעם ובאזור תעשייה דלתון ,כמו
כן יש לחברה אתרים באיטליה בקארפי ומירנדולה ואתרי שיווק בצפון אמריקה ,ברזיל ,איטליה ,סין וקוריאה .החברה
מעניקה את שירותיה לכ 500-לקוחות.
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 – Complyהבטחת איכות

מכשור רפואי
ופלסטיקה

יעדים עסקיים
■

להחליף מערכת קיימת ישנה למערכת גלובאלית
אינטגרטיבית בעלת תהליכי עבודה מסודרים.

■

לקבל מענה מלא לרגולציה הבינלאומית.

■

לייצר מנוע צמיחה עסקי תוך כדי למידה מניסיונם של
חברות דומות בעולם ,ולאמץ תהליכי סטנדרטיזציה
יעילים.

■

לייצר יתרון תחרותי בענף ונוכחות בשוק הגלובאלי.

סיפור לקוח :אלכם מדיקל

כל הזכויות שמורות | www.Intentia.co.il

מאז יישום פתרון  M3נוכחנו לראות שיפורים רבים בחברה.
אומצו תהליכי עבודה ובקרה בהתאם לתקנים בינלאומיים ,רמת
הדיוק של העברת הנתונים עלתה תוך חיסכון של קרוב ל60%-
מעבודות הדיווח וניצול המכונה עלה מ 75%-ל88%-
עופר גולדשטיין  ,מנהל תחום  , M3אלכם מדיקל

by

פרויקט  ERPמוצלח הוא פרויקט שמניב תוצאות

הבחירה בפתרון המתאים
באלכם מדיקל ,עלתה הדרישה להחלפת מערכת  ERPלמערכת גלובלית,
אינטגרטיבית בעלת תהליכי עבודה מסודרים ומתקדמים בעלויות סבירות
ועמידה במטרות הפרויקט.
החברה חיפשה ללמוד מניסיונן של חברות דומות ולאמץ תהליכי

סטנדרטיזציה יעילים הנהוגים בענף הפלסטיקה והמכשור הרפואי.
מעבר לכך שפתרון ה M3 -ענה על הדרישות הקיימות והעתידיות של

תוצאות עסקיות
עליה של למעלה מ  10%-בניצול
המכונה ללא תוספות של כוח אדם
העברת הנתונים עלתה תוך חיסכון של קרוב
ל 60%-מעבודות הדיווח
חיסכון משמעותי בכסף ובשימוש בכוח אדם
לטובת ניהול הפרויקט

אלכם ,הוא גבר על המתחרים החזקים בשוק מעצם התמקדותו והתמחותו
בתעשייה בכלל ובענפי ייצור הפלסטיקה והמכשור הרפואי בפרט ללא
צורך בפיתוחים או הגדלת צוות מערכות המידע של החברה.

הפרויקט
למרות החשש מאי עמידה ביעדים המתוכננים בעקבות המצב

הביטחוני המתוח בגבול לבנון  ,שבמהלכו אנשי הצוות של
אינטנטיה עבדו בתקופת הפרויקט תחת אש  ,הפרויקט המורכב

מדברים
במספרים

60%
חיסכון בעבודות הדיווח

באלכם מדיקל ארך כ  6-חודשים בלבד  .ללא חריגה מהתקציב או
הפרעה לפס הייצור .
במהלך הפרויקט בחרו אנשי אלכם מדיקל את הפרמטרים הנדרשים

13%
עליה בניצול המכונה

המתאימים ביותר עבורם מבין מגוון התהליכים הענק הקיים
במערכת  ,שישלימו וישפרו את התהליכים הקיימים .

 6חודשים
עליה לאוויר

