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"  SAP-יישום והטמעה של טכנולוגיות עסקיות בשימוש בתכנית לימודים לקורס "

 "מספר הקורס"

Implementation and integration of business technologies using SAP 

 תש"פ  :ת לימודיםשנ

 :היקף הקורס

 3  :הרצאה שבועיות שעות

 :שעות תירגול שבועיות

 3 :נקודות זכות

  :ההוראהפרטי סגל 

 גב' בתי אשכנזי  שם המרצה:

 betty@letsdoit.co.il דואר אלקטרוני:

 שעת קבלה:יום ו

  :דרישות קדם

 :מטרות הקורס

מבוססות מחשב התומכות בצרכי  להנדסת תעשיה וניהול לטכנולוגיות עסקיותלחשוף את הסטודנטים 

 SAP® Businessבמערכת התנסות בשימוש קטנים ובינוניים, זאת באמצעות המידע של ארגונים 

One (SBO )לניהול הפונקציות הארגוניות השונות והאינטגרציה ביניהן . 

 :תקציר הקורס

תפישה  וניהול להנדסת תעשיהלסטודנטים  ,SBO, באמצעות שימוש במערכת קורס זה נועד להקנות

המאפשרות לתכנן ולנהל את משאבי  טכנולוגיות עסקיותעסקית העומדת מאחורי יישום והטמעה של 

 הקורס יכלול: ERP (Enterprise Resource Planning. )מערכות  -הארגון 

  מערכות הבנתERP . בהיבט התיאורטי והעסקי 

  הכרת המודולים העיקריים בתוכנתSBO כים העסקיים והפעילויות התהלי תוך כדי הבנת

בתחומים פונקציונאליים שונים בארגון והבנת אופן שילובן של פונקציות ארגוניות שונות במערכת 

 השילוב ביניהם. ויבינו אתבמודולים השונים של התוכנה הסטודנטים יתנסו מידע אחת. 

מערכות מידע לניהול במסגרת ההבנה התיאורטית יידונו בכיתה שיטות וגישות לשימוש והטמעה של 

 ארגונית והבנת האינטגרליות של מרכיבי הארגון . -עסקים ויינתן דגש על ראיה מערכתית

בהיבט המעשי יתרגלו הסטודנטים בכיתת מחשבים ובבית )מול מערכת ענן( תהליכים עסקיים 

 ופעילויות ארגוניות . 
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 ה()כל נושא הוא מודול בתכנ לנושאיםחלוקה  –תכנית הלימודים 

  . חלק מהנושאים אורכים יותר ממפגש אחד.התוכנית כפופה לשינויים 

 נושא

 'מס
 מקור  נושאי  ההרצאה

1 

 BI -ו  ERPהכרת 

ושילובן   BI -וה ERP -המחשה תיאורטית של חשיבות מערכות ה

 בעסקים

 

2 

: הכרת מסכי התוכנה, מצבי והוספת נתוני אבניווט במערכת 

 לקוח/ספק וכרטיס פריטהפעלה שונים, כרטיס 

 ניווט 

 מודול כרטיסים

3 

הכרת תהליכי הרכש והשפעת המסמכים : קניות/רכשמודול 

הקמת מסמכי רכש והבנת רציפות , ובתהליך זה על התוכנה

 .התהליך

 קניות/רכשמודול 

4 

הכרת תהליכי המכירות והשפעת המסמכים : מכירותמודול 

הקמת מסמכי מכירות והבנת רציפות , בתהליך זה על התוכנה

 התהליך

 מכירותמודול 

 הפקדות, קבלות ותשלומים לספקים, : תהליכי תשלוםמודול בנקים 5
 מודול בנקים

6 

תהליך פריטים : תנועות במלאי וניהול פריטים – מודול מלאי

חלופיים, כניסה כללית למלאי ויציאה כללית מהמלאי, יתרות 

 פתיחה של מלאי, ספירת מלאי

 –- מודול מלאי
תנועות במלאי 
 וניהול פריטים

7 

: הקמת מחירון והגדרתו במערכת, הנחת מחירונים -מודול מלאי

 תקופה והנחת כמות, מחירים מיוחדים לכרטיסים

 -מודול מלאי
 מחירונים

 שלבי תהליך הייצור, הסבר על תהליך הייצור: ייצורמודול  8
 ייצורמודול 

 , הבנה תיאורטית ומעשית MRP -מהו תהליך ה : MRPמודול  9
 MRPל מודו

  סימולציה למבחן. חזרה על נושאי מבחן הסיום 10

  :חובות הקורס ומפתח לקביעת הציון הסופי

 :נוכחות לפחות( 80%) יש חובת נוכחות 

 בבחינה. הבחינה תתקיים בכיתת מחשבים.  60 הינו  קורסציון עובר ב. (80%) בחינה סופית .א

 ( על פי הנושאים שיוצגו בכיתה. 20%) תרגילי בית .ב


