הטמעת תהליכים עסקיים
שחף יעוץ מעניקה ללקוחותיה שירותי
יעוץ בתחום מערכות המידע.
החברה מתאימה עצמה לצרכים משתנים
בסביבה עיסקית תחרותית ,בה דרושה
התייעלות מתמדת ,על מנת לספק את
דרישות הלקוחות בתחום טכנולוגיית
המידע ) .(ITאנו מתמחים ומתמקצעים
בתחומים הנדרשים ללקוחותינו ,וכל
זאת כדי לשרת באופן מקסימלי את צרכי
לקוחות החברה.
שחף יעוץ מהווה שותפה מלאה
בתהליך ליווי הפרוייקטים הגדולים של
לקוחותיה מתחילתם ועד סופם ,תוך
מתן סיוע ויעוץ לאורך כל הדרך .על ידי

שחף יעוץ

מימוש מדיניות זו הופכת
שותפה אסטרטגית של לקוחותיה
ותורמת להצלחתם בשוק הנתון לשינויים
תמידיים.

אנחנו בשחף יעוץ ממשיכים לפתח
גישות חדשניות למתן מענה מושלם

ללקוחותינו .אנו דוגלים במתן יחס מקצועי
ואישי ללקוחות ומעמידים לרשותם בכל
עת צוות יועצים אדיב ומיומן.
בכל תחומי ההתמחויות רכשה

שחף

יעוץ מיומנות מיוחדת בביצוע פרוייקטים
תוך מחוייבות מוכחת לעמידה ברמת
איכות גבוהה ,לוחות זמנים מתוכננים
ותקציב נתון.
" הניסיון הרב של נסטור שחף בתחום
מערכות המידע והטכנולוגיות החדשות,
יחד עם היכרותו המעמיקה עם ספקי
התוכנה והחומרה בארץ אפשרו לנו
לחסוך חסכון משמעותי בתחומים
שונים"
" מאז שבחרנו בנסטור שחף כיועץ
המחשוב שלנו אנו נהנים משירות שלא
היינו רגילים אליו בעבר.
היכולות של נסטור שחף לפישוט
תהליכים ומתן פתרונות נקודתיים ,כלים
לביצוע כחלק ממהלכים כלליים של
האירגון כולו ,חסך לנו בהוצאות מיותרות
של כוח אדם ותוכנה"
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תהליכים בבחירת ERP
תכנון אסטרטגי והכנת תוכניות אב
רב-שנתית לטכנולוגיות מידע )(IT
הבנת האסטרטגיה העסקית של
הארגון והסביבה העסקית בה הוא
פועל.
אפיון וגיבוש האסטרטגיה התפעולית.
זיהוי הצרכים הנדרשים על מנת לעמוד
ביעדים האסטרטגיים של הארגון.
גיבוש תוכנית עבודה רב-שנתית
למימוש תוכנית אב למיחשוב ולניהול
מערכות המידע של הארגון.
ליווי תוכניות התייעלות למרכזי מחשוב
 Rightsizing/Downsizingמתאים
לחברה ,שיניב חיסכון ורווח.

הכנת מפרטי דרישות
בחירת פתרונות תוכנה למחשוב
הארגון תוך הכרות מעמיקה עם חבילות
התוכנה התעשייתיות המובילות בשוק.
הגדרת הדרישות והכנת מסמך בקשה
להגשת הצעות )(RFP
איתור ספקים פוטנציאלים לקבלת
הצעות.
הכנת טבלת מדדים והשוואה לדירוג
הצעות הספקים והתוכנות.
בחינת ספק ופתרון מתאימים לדרישות
הארגון.
שחף יעוץ מציעה מהלכים מיוחדים
לבחירת מערכת ERP
ניתוח כדאיות כניסה לERP-
קביעת קריטריונים לבחירת תוכנת
 ERPוהספק לישומה.
ניתוח חלופות ובחירת התוכנה
המתאימה.
פתרון  ERPמנצח לכל אחד
מלקוחותינו.
ניהול וליווי פרוייקט הישום של ה-
.ERP

עיצוב מחדש של תהליכים תפעוליים
לוגיסטיים ופיננסיים )(BP
לצורך שיפור ותכנון מחדש של
התהליכים מבצעת שחף יעוץ מיפוי
של תהליכים קיימים ,ניתוח תהליכים
כולל יעול הניהול התפעולי והתאמתו
למטרות הארגון.
לשחף יעוץ ידע ונסיון רב בפרוייקטים
תהליכים עיסקיים.
של הטמעת
השימוש בשיטות והמתודולוגיה
הכוללות גישות חדשניות למתן
מענה מותאם לסביבה העיסקית של
הלקוח.

פיקוח ,בקרה ולווי פרוייקטים
לווי ופיקוח מטעם הארגון אחר פרוייקטי
 ITמורכבים וחוצי ארגון.
ניהול ובקרת פרוייקטים /ניתוח מערכות
ואינטגרציה בין מערכות.
ישום מערכי .II MRP/ERP
ישום מערכות מידע לתמיכה במכירות
והפצה.
המידע במדיית
מערכת
שילוב
האינטרנט תוך איפיון הצרכים
הספציפיים של הארגון במדיה זו.
ישום מערכות מבוזרות  /ניידות לסוכנים
 /אנשי שטח )כולל מסופונים(.
ישום מערכות זימון וניהול רצפת יצור.

לקוחות וניסיון מקצועי

קבוצת טלדור
אירופה ישראל )מ.מ.ש (.בע"מ )אלסינט בע"מ(
קפרו תעשיות בע"מ
גדות ביוכימיה בע"מ
מילקו תעשיות בע"מ )מחלבות טרה(
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ
)קוקה קולה(
קומפקטוס בע"מ
גלידות נסטלה
יובל חינוך בע"מ
יורוקום שיווק
היינץ ישראל
מוזיאון בית לוחמי הגטאות
אומני מותגי מזון )דומינו'ס פיצה(
טקדטה ישראל
רוסון )(NIKE
פלאנט א' )( REEBOOK, RADO
ועוד
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