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 הגדלת הרווחיות בעזרת ידע מהספקים- ניהול קשרי ספקים 
 

מנת  על ו הוצאות הארגוןך מס55%סעיף הוצאות הרכש מהווה בממוצע , במרבית הארגונים
.  בלבד ברכש10%סכון של יחלרוב נדרש , 8%- ב (לפני מס)להגדיל את הרווח הנקי 

. 36%-  לצמצום הוצאות כוח האדם ב,68%- להגדלת המכירות ב :למשל, שווה ערך

מתעסקות ברכש לארגונים ש, למרות ההשפעה המשמעותית של הרכש על הרווחיות, אך
 .קשה להסתכל על התמונה המלאה של הוצאות הרכש הכוללות, בינלאומיובעיקר ברכש 

 

 SRM - Supplier Relationship )ארגונים רבים בעולם משתמשים בניהול קשרי ספקים, כיום

Management) 15אף לחברה שיטה זו עשויה לחסוך .  המתודולוגיה של מקינזיהמבוססת על 
מכילה ,  שיטה זוSRM  -.SRS-SRM- ה לשיטתשדרוג  מציגהSAS .אחוז מסך הוצאות החברה

 ומודדת את התקדמות  ScoreCard- בארגון דרך גישת הKPI-את הטכנולוגיה לניתור ה
. הארגון בהתאם למטרות והיעדים שהציב לעצמו

 

השיטה נותנת למנהלים את האפשרות לקבל מידע לרוחב הארגון ומבט על ההוצאות 
השיטה יכולה לנתח מידע ולהפוך אותו לידע יעיל על רכישות ולבניית . הישירות והעקיפות

השיטה נותנת מבט על פערים ונקודות בארגון בהם תפקוד , בנוסף. מודלים לאופטימיזציה
. וון האסטרטגיהי לכפועלהיחידה אינו 

להבין אותו ,  של הספק לטובת הארגוןבמידעאחד הרעיונות המרכזיים בשיטה זו היא שימוש 
, גם לנהל את הסיכונים טוב יותר ניתן בדרך זו. טוב יותר ולכך למקד את הארגון טוב יותר

. הקיימיםבשיטה מערכתית מול הספקים והמשאבים 

: מיכולות השיטה

 יישור הארגון עם האסטרטגיה וה -Scorecarding. 

 עסקיותניצול הזדמנויותזיהוי ו . 

 בזמן אמתניתוח תהליכים ותמיכה בהחלטות  . 

 

 עוזר SRS-SRM. השיטה נותנת את היכולת להפוך מידע על רכישות להזדמנויות עסקיות
 מחסן מידע תוך יצירת, לנהל טוב יותרניתן  שאותם, שבירת התהליכים לצעדים קטניםל

. הספק טוב יותרביצועי  את באופן זה ניתן לנתח. (סטנדרט)מנורמל 

SRS-SRM מתיישב במקביל למחסני הידע בארגון ומאפשר גמישות עבודה בניתוח וניהול 
עם מחסני הידע הקיימים בארגון נותנת למנהל והספקים  היכולת לניהול הידע עם. הידע

.  הארגון משיג יתרון תחרותי, למעשה,כך. יכולות גבוהות בשימור ושימוש חוזר של הידע
תוף פעולה ולדלות מידע על ימנהלים יכולים ליצור ש, זורם לרוחבו של הארגוןשהידע בעזרת 

 . ושעתידות להתרחשרכישות שנעשו 
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לבצע את הניתוחים הרלוונטיים ניתן , לאחר שמכניסים את המידע על הספק למחסן הנתונים
ניתוח הספק נעשה במחזוריות .  כך שיוכל לעמוד ביעדים האסטרטגים שהציב לעצמו,לארגון

: ובשלושה שלבים

  הערכת הספק ויצירת יעדים ומדדים דרךScorecarding. 

 מחקר דרכים ליצירת הזדמנויות שישפיעו על אסטרטגיית הארגון. 

 הספקשל ת יתרונות מהמעשים על ידי דוחות וניטור אמצי. 

 

להעריך ספקים בצורה ניתן  שלפיה מספק תמונה יציבה SAS-SRM, בעולם דינאמי של ספקים
ניתוח נתונים לרוחב , יעילניתוח ספקים  מציעה הגישה .לאסטרטגיית הארגוןומקושרת  נכונה

גישה זו הינה . בארגוןהרכש  ותמיכה בקבלת החלטות בזמן אמת ובהתייעלות לאורך הארגון
על מנת , ברכש כמרכיב קריטיתהליכים וביצועים חלק מתפיסה רחבה יותר של מדידת 

 . המסונכרנים עם אסטרטגיית הארגון, להשיג תהליכי רכש אפקטיביים ויעילים יותר

 ? בצורה נכונהתהליכים ותוצאות תפעוליותכיצד ניתן למדוד כיצד ארגונים , אם כך

  מדד זמן מחזורי לכל התהליכים העיקרייםהגדרת. 

 בדיקת זמן ועלות עיבוד חיזור של תהליכי ייצור עיקרים ושירותים. 

 מדדי פריון עיקריים של תהליכים גדולים בארגוןה שלזיהוי ובקר . 

 מחלקה ותפקיד בארגון והגדרת מדד התהליכים, זיהוי תהליכי מפתח בכל יחידה 
 .לכל תהליך מפתח

 או ביצועים ,תכונותה של הפקאו , המדידת תהליכים שיש להם תיאום ישיר ליציר 
 . שחשובים ללקוחות,שירותיםאו ב, במוצרים

 המבוססים על, או ייעודים,מדידת תהליכי מפתח סטנדרטים  Benchmark  ודרישות
 .הלקוחות

 מדידת תהליכים מקדם גישה להשגת איכות גבוהה למוצרים ושירותים. 

 הישרדות הארגון והצלחתוידתמדד תהליכים מכוונים לעתיד למד . 
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 ?כיצד ניתן למדוד ביצועי ספקים בלבד בצורה נכונה

  םי מדדים חיוני6-10בחירת 

 מדד שביעות רצון הלקוח 

 כי אבמדד תהלי 

 ערך/מדד מחיר 

 מדד אריכות חיי הספק 

 ניהול הארגון בצורה יעילה ורווחית 

 ISO 9000 

 קישור מדד ספקים לגורמי הצלחה עיקריים 

 מדד אריכות חיי הספק 

  80/20מדידת ספקים לפי כלל פרטו 

 קישור מדד ביצועי ספקים לגורמי הצלחה עיקריים 

 שירות/איכות מוצר 

 שביעות רצון לקוחות 

 ערך נתפס/מחיר 

 ביצועי תהליכים 

 

 :מספר דוגמאות למדדי ביצוע ברכש, להלן

 

 מדדי חיסכון

 עמידה בתקציב הרכשאחוז  .

 כמות החריגות השנתית בתקציב הרכש. 

 ההזמנות שבהן המחיר המוסכם נמוך מהמחיר המקוריאחוז  .

 ההזמנות שהבן עלות הרכישה נמוכה ממחיר המחירוןאחוז  .

 

מדדי התקשרויות וניהול חוזים 

  המקרים שמשך הטיפול בהתקשרות ובחוזה חרג מזמן התקןאחוז  .

 החוזים פגי התוקף מתוך סך החוזים שבאחריות הרכשאחוז  .
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 מדדי בקרת רכש

 התקשרויות עוקפות רכשאחוז  .

 התקשרויות ללא יכולת לבצע ניתוחי עלויותאחוז  .

 התאמה- עיכובים בטיפול בחשבוניות עם איאחוז .

 י מורשי חתימה טרם שליחתםל ידכמות הזמנות הרכש המאושרות ע .

 כמות הזמנות רכש כוללת/ כמות הזמנות רכש פורמאליות .

 משלוחי הרכש הנבדקים בעת האספקה מתוך סך משלוחי הרכשאחוז  .

 להבדיל ממנפיקי )י יוזמי דרישות הרכש ל יד משלוחי הרכש הנבדקים עאחוז
 .(הזמנות הרכש

 
  SASמבוסס על מאמר מבית  

http://www.sas.com/offices/europe/switzerland/pdf/solutions/SAS_SRM_White_Paper.pdf

