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-6525150: 'טל, ירושלים, גבעת שאול, 7בית הדפוס ' רח –מעבדה מרכזית  -דניה -6513835: 'טל, 29בית הכרם ' רח –בית הכרם  -דניה|  6525155-02: פקס, 02 02 ,
: 'טל, גילה, 5צביה ויצחק ' רח, uptownקניון גילה  -גילה  -דניה|  5611488-02: טלפקס, מושבה גרמנית, 35עמק רפאים  –צילום המושבה  -דניה|  6526170-02: פקס

-6527525: 'טל, הר נוף, 58שאולזון ' רח –הר נוף  -דניה|  6760527-02  5900332-02: 'טל, קניון מעלה אדומים –מעלה אדומים  -דניה|  02

 

 

 

 

     הבעלים של חברת דניה מעבדותושי ישעיהו הינם אני , שמי מושיק אזן 

 

 מנהל הפיתוח אשר החלו ליישם ולהטמיע בחברה, מנהל צוות היישום ועם יבגני, לפני כארבע שנים נפגשתי עם איל 

 פיקוח ושליטה במערכת הייצור בחברה, ומודול לוגיסטי לניהול   SAP BUSNNES ONEשל  ERPאת מערכת ה 

 

 דניה הינה מעבדת צילום מרכזית הנותנת שירותי מעבדה מקצועיים ויעודים בתחום הצילום והדפוס הדיגיטלי לגופים ומוסדות

  YNET-ALBUMSאתר (  EBOOK) קודאק ישראל (  ZOOMA) ברחבי הארץ לרבות  פוגי ישראל 

 .בתחומי אלבומי הצילום המקצועיים וספרי הצילום לחובבים   P1000-ALBUMSאתר 

 .תצוגות ופרסום, מערכות להגדלות ענק למוזיאונים 

 .בעמדות הייצור והניהול בחברה עובדים 50 –בדניה צוות המונה למעלה מ 

 

 ירותים והלקוחות הבנתי שעלי לחפש ולהטמיע בחברה מערכתמשהחלה החברה לגדול ולהסתעף הן בגודל האנושי ובעיקר במגוון הש

 .עובדי החברה והניהול הפיננסי של החברה , ת המנהלת ומפקחת על רצפת הייצורדיגיטלית מרכזי

 

 יותי המתחילותילפגישה ראשונה עם איל ויבגני בה הצגתי בפניהם את ציפ  SAPלאחר תקופת חיפוש ממושכת הופנתי על ידי 

 לקוחות והזדמנויות מכירה וכלה במערכת לוגיסטית קשריעה של מערכת מתקדמת לניהול חשבונות דרך ניהול בבניה והטמ

 .שתשלוט בכל עמדות העבודה בחברה והחשוב מכל שילוב בין מערכות אלו לניהול ופיקוח מרכזי אחד 

 

 .את צרכי החברה והגישו לי פתרון מלא ומושלם  ואפיינולמדו , כאן נכנסו איל ויבגני לעובי הקורה

 מצפייה בעבודת המחלקות השונות ולימוד מדוקדק של תהליכי הייצור והניהול, התהליך החל בלמידה והבנה של אופי החברה  

 מותקנת בחברה ללא השהייתמסודר הן של המעבר מהמערכת הקודמת  ובניית תהליך מדויק לאפיוןכך ניגשו השניים 

 דרך מתן יעוץ ועזרה בתחום החומרה הדרושה ועד בניית מערכת זמנים ותקציב מוגדרים מראש פגיעה בעבודת החברה בתהליך המעבר

 

 תהליך ההתקנה והיישום החל ועד מהרה נולדה בדניה מערכת מלאה 

 לקות צפו ושלטו בעמדותמנהלי המח, בכל עמדות העבודה הותקנו מחשבי דיווח מותאמי הרשאות שחוברו למערכת הלוגיסטית

 שמנהל את התהליך מבחינה פיננסית SAP BUSNNES ONEאלו דרך המודול הלוגיסטי שחובר ישירות למערכת 

 פיקוח וניהול של בעלי החברה, ולבסוף חיבור לצפייה

 תרון היחידהפיננסית בחברה הינו הפי לבין המערכת( המודול הלוגיסטי ) ניהול הייצור  השילוב שבין מערכת, מבחינתי

 דרך צפייה וביקורת על מנהלי, החל מבדיקת עומסים בעמדות השונות, למנהל הרוצה לצפות בכל רגע נתון בכל עמדות העבודה 

 .המחלקות וכלה ביכולת ניתוח פיננסי של החברה בכל רגע נתון

 

 כל ספק שאך ורק ג הזה אין ליציעות שירותים מן הסומניסיון זה שלי והידע על ריבוי המערכות והחברות המ, ולסיכום 

 פיתוח ובעיקר הטמעה טובה ונכונה הינה המרשם והמפתח להצלחת הפרויקט וערובה לזה שמערכת כזו אינה , יישום 

 .הוצאה בלבד אלא הופכת עד מהרה לייעול וחיסכון בכסף בכל צורת הסתכלות

 יחד ולחוד הביאו את המערכת לעמוד בחזית החברהאת השירות והמקצועיות הדרושים לזה מצאתי וקיבלתי מאיל ויבגני שב

 .ה את האינפורמציה והיכולות לניהול חסכוני ומתקדםיולכלי מרכזי הנותן בידי מנהל

 ,עוד אוסיף את בניית מסגרת הזמן והתקציב שעמדו במבחן המציאות

 

 ופיתוחים נוספים שדרוגים, תמיכה מלאה במערכת החדשה לרבות תמיכה SAPPORTדניה מעבדות ממשיכה לקבל מחברת 

 יבגני ודניה כסיפור הצלחה, ורואה את השילוב בין איל

 

 ועל כל זה נתונה להם הברכה        

 

  דניה מעבדות –מושיק אזן             


