תמה תעשיית פלסטיק בחרה בShopfloor- -
 Onlineכפלטפורמה לניהול רצפת הייצור ((MES

במפעליה
בתהליך הבחירה נסקרו ונבחנו מספר מערכות  MESשל
חברות מובילות בשוק" .הבחירה
ב Shopfloor-Online-הינה טבעית ,בהתחשב בכך
שמדובר במערכת  MESמהמתקדמות בעולם",
אומר עמית גולן ,מנכ"ל קבוצת מאגמא
תמה תעשיית פלסטיק בחרה ב Shopfloor-Online-כפלטפורמה לניהול רצפת
הייצור  MESבמפעליה .מלבד  ,Shopfloor-Onlineנבדקו גם מערכות  MESשל החברות
המובילות בשוק" .הבחירה ב Shopfloor-Online-הינה טבעית ,בהתחשב בכך שמדובר
במערכת  MESמהמתקדמות בעולם" ,אומר עמית גולן ,מנכ"ל קבוצת מאגמא ,שתטמיעה
את המערכת במפעלי תמה בארץ ובעולם.
 Shopfloor-Onlineהינה מערכת ניהול רצפת ייצור מבית חברת

LIGHTHOUSE

 SYSTEMSהמיוצגת בישראל ע"י קבוצת מאגמא .המערכת שתוטמע בתמה מצוידת בממשקים
מקוונים אל מערכת האורקל של תמה ותהווה כלי תפעולי חיוני לפעילות החברה .המערכת
תקנה להנהלת החברה נגישות ישירה למידע אודות תפוקות ,מלאים ,השבתות וכדומה ,ובכך
תשפר את שליטת הדרגים הניהוליים בהיבטים השונים של הייצור ושל שרשרת האספקה .כמו
כן ,תספק המערכת יכולות לשיפור איכות המוצר בתהליך הייצור.
גולן מוסיף ואומר" :לקבוצת מאגמא יש ניסיון מוכח ביישום מערכות אלו במגוון
תעשיות ,ביניהן תעשיות הפלסטיק ,המזון ,הזכוכית ועוד .הניסיון והמומחיות שלנו באים לידי
ביטוי בפרויקטים השונים שביצענו בישראל ובאירופה ,ואשר הובילו לבחירתנו על ידי תמה
לפרויקט מתגלגל לאורך השנים הקרובות".
זאב לשנר ,מנהל מערכות המידע בתמה" :אנו מכירים את קבוצת מאגמא מזה כעשור
ורואים בהם שותף אמיתי ,שיודע להקשיב ,ומסוגל לתת פתרונות איכותיים לצרכים
המשתנים של ארגון דינאמי כמו תמה .הבחירה ב –  Shopfloor-Onlineובמאגמא

כמיישמת של הפיתרון ,היא תוצאה של בחינה מעמיקה של מוצרים שונים וחברות יישום
שונות לאחריה הגענו למסקנה כי בשילוב זה נקבל את התוצאה הטובה ביותר עבור תמה".
קבוצת מאגמא הוקמה בשנת  1982ועוסקת בתכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים
משולבים בתחומי התעשייה והתשתיות .הקבוצה מתמחה בפיקוח וניהול פרויקטים,
הספקת שירותי תכנון בתחומי ההנדסה השונים וביצוע הקמת פרויקטים במתכונת קבלן
ראשי ( ,)Turn-Keyהכוללים ביצוע כל שלבי הפרויקט עד מסירה .הפרויקטים שמבצעת
הקבוצה כוללים בין היתר תכנון הנדסי ,ניהול הפרויקט והקמתו ,תכנון חשמל בקרה ומערכות
שליטה ,אפיון והטמעת מערכות תוכנה לאיסוף נתונים ולניהול ייצור (.)MES
תמה תעשיית פלסטיק –הינה אירגון בינלאומי בבעלות הקיבוצים משמר העמק וגלעד,
העוסק בעיקר בפיתוח  ,ייצור ,שיווק ומכירה של מוצרי אריזה לתוצרת חקלאית ( (Crop
 Packaging Products – CPPוכן מחלקת כלי בית המייצרת כלים לשימוש ביתי.

