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המודעות לעולמות ה  Planningעלתה בשנים האחרונות וארגונים רבים מפעילים כיום תהליכי  Planningברמה זו או
אחרת כחלק או בנפרד מתהליכי  .S&OPאולם ,מחקרים שנעשו באחרונה ע"י חברת גרטנר וחברות מחקר נוספות מראים
כי חברות שרוצות לשפר את ביצועי השרשרת שלהן פועלות לשיפור וייצוב תהליכי המפתח חוצי הארגון.
המחקרים זיהו שישה תהליכים שכאלה בשרשרת האספקה:
תהליכי תגובתיות

תהליכי אופטימיזציה

תהליכי עיצוב

תהליכים חוצי ארגון

תהליכי  S& OPמוטי רווחיות חברה ,שיתופיות וניצוח מיטבי ( שלבים  3ו)4 -

ניהול ביצועי שרשרת האספקה

במפגש נלמד על מניסיונם של חברות שפעלו לשיפור אחד או יותר מהתהליכים הנ"ל ויצרו ערך לארגון ויתרון עסקי בעולם
התחרותי.
התהליכים העסקיים בארגון למקסום הביצועים העסקיים:

ניתן לראות מתהליך ה:S&OP
שיפור משמעותי בהיבטים פיננסיים /
תזרימים
שיפור דיוק תחזית
צמצום השמדות ומלאי מת
שיפור גיול המלאי
הידוק הקשר בין השיווק למרלו"ג
צמצום מגוון המוצרים

להצלחת יישום תהליך ה:S&OP
מחויבות הנהלה וליווי התהליך
מיצוב התכנון כתהליך עסקי כולל
ולא רק כשלב בשרשרת
בחינה של יישום וכלים בשווקים
עם מאפיינים דומים
שיתוף ספקים ולקוחות בתהליך
טרמינולוגיה ארגונית פשוטה
ובהירה

בכנס  ,Planning and S&OPנוכל לבחון יישומים חשובים ,תהליכים קריטיים לארגונים ,כלים וטכנולוגיות
חדשות ,שהביאו לתוצאות בניהול שרשרת האספקה וליתרון עסקי לארגון.
משתתפים :חברי האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה  :ISCMAסמנכ"לי ומנהלי שרשרת אספקה,
מנהלי תפעול ,מנהלי לוגיסטיקה ,מנהלי תכנון ובקרה ,רכש ,IT ,ספקים ,יועצים

 01:30 – 00:00התכנסות וארוחת בוקר עשירה
 00:00 – 09:10יו"ר ומנחה דברי פתיחה -מר רונן אברמוביץ' ,שותף ,פרוגרמה
00:90 -00:90
00:90-90:30

תהליכי  , S&OPממשקים ,דילמות ,מדדים ייחודיים והתאמה ליעדים העסקיים של חברת טרה
מר איתי אלעד ,מנהל תכנון ,טרה
איזה S&OPמתאים לי?
מר דן בלדר דירקטור קבוצת הייעוץ הניהולי מצוינות תפעולית  Deloitteבריטמן אלמגור זהר

90:30 –99:90

"כיצד לבנות תחזית ריאלית?"
מר צבי שפינגרן ,דיפלומט
הפסקה וכיבוד

99:40 –92:20

מי מנהיג את התכנון?
ומה מנהל את סדר היום?
מר איציק לוי ,מנכ"ל  IGPSומנהל בכיר מארגון מוביל
ניהול מתקדם של תחזיות  ,מלאי ו  S&OPעזרת הכלי למתכנן Forecast Pro
מר צור אמיתי ,מנכ"ל ASC

93:00 -93:40

תהליכי תכנון ו S&OP -בחברה גלובלית
מר ירון כהן ,Global Demand and Inventory Planning Manager ,מכתשים אגן

93:40 –93:90

סיכום

93:90 –99:00

ארוחת צהרים עשירה וסיום

99:90–99:40

92:20 –93:00
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