הכשרת מיישמי  SAPבמודולי MM FI
כמה עובדות חשובות על המסלול :
✓ הכשרת מיישמי MMו  FIבמערכות  ERP- SAPהינו מסלול מקיף בתחום הSAP
ומקנה למשתתפים מקצוע מבוקש ונדרש בתחום .ניתן לבצע התמחות בשני
התחומים!!
✓ המסלול כולל פרויקט המשולב לאורך המסלול ומכשיר את הלומדים להתמודדות
עם סוגיות בעולם האמיתי.
✓ מתודולוגיית הלמידה מלווה בהרצאה פרונטאלית ,הדגמות וסימולציות בסביבת
הלמידה ותרגול אישי בליווי ספרות מקצועית.
✓ למכללת  INTטכנולוגיות סגל מרצים ומומחי הדרכה ,מהמובילים בתחומם ,בעלי
ניסיון מעשי רב ביישום והדרכת נושאי הלימוד בתעשיית ההי-טק הישראלית
והעולמית.
תאור המסלול
טכנולוגיות המידע המודרניות מאפשרות ליישם בארגונים תפיסות ניהוליות מתקדמות
המקנות יתרון תחרותי משמעותי .מערכות אלו מאפשרות אינטגרציה של תהליכים ,
נתונים ומידע בסביבת  .ERPשילוב של מערכות המידע האינטגרטיביות מאפשר
התייעלות בכל רובדי הארגון ,קיצור זמני תגובה לשוק ,יכולת להבין ולנתח את הפעילות
העסקית ותמיכה בתהליכי קבלת החלטות .כיום ארגונים רבים מבינים שאימוץ של
מערכות מידע אינטגרטיביות הינה הכרחית עבור הארגון.
לאור זאת ,הצורך במיישמים מקצועיים הולך וגובר בשנים האחרונות ככל שיותר ויותר
ארגונים מחליטים להיכנס לפרויקט יישום שונים.
קורס הכשרת המיישמים יספק ללומדים את כל המידע הדרוש על מנת להכיר את הכלים
הנדרשים ויכין אותם בצורה הטובה ביותר לשוק העבודה

היקף המסלול
 305שעות אקדמיות
הכוללות  280שעות אקדמיות ו 25שעות עבודה על פרויקט.

מטרת הקורס
הקורס נועד להכשיר אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ליישום מערכות  ERPבדגש על
התמחויות במודלי .MM +FI
מסלול ההתמחות בקורס יקנה כלים הנדרשים להבנת הפוטנציאל הגלום באימוץ ויישום
פתרון טכנולוגי לניהול תחומי הכספים (מודול  )FIולניהול תחומי הלוגיסטיקה (מודול
המלאי והרכש .)MM
קהל יעד
מועמדים בעלי רקע בסיסי בתחום מערכות המידע.
זכאות לתעודת גמר מטעם מכללת INT
התעודה תוענק למשתתפים שעמדו בדרישות הקורס הבאות:
 .1נוכחות ב  85%מהשיעורים לפחות.
 .2הגשת משימות/תרגילים/מטלות/פרויקטים בהתאם לדרישות הקורס.
 .3עמידה בתקנון הלימודים.

תוכנית לימודים מפורטת
ERP מבוא למערכות
SAP - ניווט ראשוני במערכת ה
 מודול רכש ברמת המשתמש- MM
MM Organizational Levels
Company, Plants, Purchasing organization
Master Data in Materials Management
Master data material, supplier
Purchasing
Procurement Stock material, consumable materials
Inventory Management
Logistics Invoice Verification
External services
Procurement process for external services
Material Requirements Planning (MRP)
 מודול מכירות- SD מודול

Introduction to the Sales and Distribution Process
Enterprise Structures in Sales and Distribution
Sales Order Processing

 מודול פיננסי ברמת המשתמש- FI מודול
General ledger accounting
New General Ledger
Accounts payable business processes
Accounts receivable business processes
Asset accounting business processes
Bank-related accounting business processes
Financial statement creation business processes
 מודול תמחיר ובקרה- CO
Cost Element - ניהול סעיפי הוצאה
Cost Center - ניהול מרכזי עלות
Profit Center - ניהול מרכזי רווח
Internal Order - הזמנה פנימית
FI מודל התמחויות

General Ledger
Organizational Units in Financial Accounting
Fiscal Years & Posting Periods
Currencies & Exchange Rates
G/L Accounts
Customer/ Vendor Account
Bank Master Data
Document Control
Posting FI Documents
Automatic Posting

Input & Display Control
Clearing Open Items
Incoming & Outgoing Payments
MM מודל התמחויות
Introducing to the Implementation Guide
Global Setting
MM Organizational Levels
Master Data in Materials Management
Valuation and Account Assignment
Purchasing and pricing
Inventory Management

שעות

מספר מפגשים

שם המודול

5

1

מבוא וניווט ראשוני במערכת

50

10

20

4

מודל מכירות ברמת המשתמש

35

7

מודל פיננסי ברמת המשתמש

10

2

 דוחות איחוד,תמחירי בקרה

160

32

התמחות במודול הפיננסי והלוגיסטי

25

5

עבודה עצמית על פרויקט גמר

305

61

סה"כ

מודול רכש ומלאי ברמת המשתמש

לתשומת לב ולמען הסר ספק ,מובהר כי המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מעת
לעת ,לפי שיקול דעתה ,שינויים בתכנית הלימודים ,היקף שעות הלימוד ,סגל המדריכים
וכד' ,ולא יראו בכל מידע המפורט בדפי מידע של המכללה כהתחייבות כלשהי מצד
המכללה.

