
Logistics One 

פתרון לניהול מערך לוגיסטי 

תוך ניהול מערך לוגיסטי תומך ומשולב לכל אורך הזמנת  SAP Business One  בארגון כדוגמת ERPהטמעת מערכת 
רק שילוב נכון של תהליך הרכש הפנים , הרכש ועד שרשרת האספקה מחייב טיפול מדוקדק בתהליכי העבודה השונים

 .ויצמצם טעויות ן משמעותי על קיצור זמני האספקהישפיע באופ, ארגוני והפעלת מנגנוני אישור ההזמנות בתוך הארגון

פתרון ניהול המערך הלוגיסטי הינו . פתרון לניהול מערך לוגיסטי, Logistics Oneאת  פיתחנומנת לענות על צורך זה  על
מערך חכם לניהול תהליכים בשרשרת האספקה הלוגיסטית ומיועד לחברות המנהלות תהליך לוגיסטי ברמת רצפת המחסן 

 SAP-ת הפתרון המשולב באופן אינטגרטיבי במערכת הבאמצעו. י בעל ראייה מערכתית"או הנדרשות לתכנון תפ/ו
Business One  יוכל הארגון לנהל נכון את שרשרת הלוגיסטיקה ולהתמודד עם תנאי השוק ודרישות לקוחותיו תוך ניצול

 הפתרון תומך במערך, מבוססות נתונים אמינים וזמינים יעיל וכלכלי של משאביו התפעוליים ובניית אסטרטגיות ניהוליות
 .לוגיסטי רב חברתי

 

הפתרון מורכב ממספר מודולים 

תכנון 

. חשבוניות שריון ודרישות עקב הגדרת רמות מלאי, במודול זה ניתן לצפות בכלל הדרישות המגיעות מהזמנות של הלקוחות
קיים צריכה ממלאי , דרישות אלה מוצגות על גבי מסך עבודה טבלאי נוח המאפשר ביצוע תכנון בעזרת הפקת הזמנת רכש

.  או הוראת ייצור

  ניהול תהליך

חשבוניות , יצירת תעודות משלוח, הרכבה, אריזה, שריון: במודול זה ניתן לנהל את התהליך הלוגיסטי משלב התכנון לדוגמא
.  בהתאם לתהליך המקובל בארגון' וכו

צפייה 

מאפשר בקרה וקבלת סטטוס לוגיסטי לכל . מודול המשמש מסך ניהול עבור שאר המשתמשים החיצוניים לתהליך הלוגיסטי
.  דרישה

 Logistics One-פתרון ה -יתרונות עסקיים ויכולות 

  (.  אוטומטי/יזום)הדפסת מדבקות



 ניהול תהליך על סמך כרטיס ניתוב  .

 קישור בין הזמנת לקוח להזמנת רכש  .

 מנגנון לשמירת העדפות משתמש  .

 מנגנון הרשאות חכם למשתמש  .

 יכולת לניהול תהליך רב חברתי  .

 תצוגה גראפית להצגת היסטורית תהליך טיפול  .

 עלות תועלת גבוהה  .

 אפשרות לשליחת הנתונים המוצגים במסך הן ל-Excel והן לדוח  .

  (.לצורךבהתאם ) להתאים את התהליכים לצרכים שלכםלהבין ונכונות 

 

 

 


