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 המקנות מתקדמות ניהוליות תפיסות בארגונים ליישם מאפשרות המודרניות המידע טכנולוגיות

בסביבת  ומידע נתונים תהליכים, של אינטגרציה מאפשרות אלו מערכות .משמעותי יתרון תחרותי

ERPתגובה זמני קיצור ,בארגוןכלכלית וביצועית  התייעלות מאפשר המידע של מערכות . שילוב 

 העסקית הבנה וניתוח של הפעילות לשוק, הגברת אטרקטיביות אל מול המתחרים, יכולת

 מידע מערכות של שאימוץ מבינים רבים ארגונים כיום החלטות. קבלת בתהליכי ותמיכה

 וגובר הולך מקצועיים הצורך במיישמים זאת, לאורהינה הכרחית עבור הארגון.  אינטגרטיביות

 לפרוייקטי יישום שונים.    להיכנס מחליטים ארגונים ויותר שיותר ככל האחרונות בשנים

בדגש על   ERPמקצוע מהשורה הראשונה ליישום מערכותנועד להכשיר אנשי  SAPקורס יישום 

 .  FI-ו  MMהתמחויות במודלי 

תוך הקניית כלים  My SAP Business Suite -משתתפי המסלול ירכשו ידע נרחב והתנסות ב

 case ל , חשיפהERPשיסייעו להם להשתלבות והובלה של תהליכי הטמעה והדרכה בפרוייקטי 

study  גמר. יפרויקטוביצוע שונים 

 

  ?iNTמה ללמוד בל

 בהלמידה  מתודולוגיתiNT מודל המבוסס על למידה אקטיבית של הסטודנט, המשלבת ב הינה

מודל זה מקנה יכולות חשיבה ביקורתית המאפשר  ( ורכישת ידע.Hands-onבין יישום פרקטי )

 החלטות. יישום מעשי של משימות מאתגרות, ומערבות את הסטודנט בפתרון בעיות וקבלת

 ( הלמידה תהיה מבוססת פרויקטיםPBL ,)הגמר יאופיינו בשיתוף חברות וארגונים  פרויקט

 מהתעשייה ויותאמו לצרכיהם ויהוו כסטאז'.

 היא עבודה משותפת המתבצעת בקבוצות קטנות, ומלווה ע"י המרצה  יםהעבודה על הפרויקט

 ומנטורים המומחים בתחום, לאורך כל התהליך.

  הגמר תהיה בנוכחות מגייסים ו הצגת פרויקטHead-Hunters .מהתחום 

  רכישת הידע נעשית ע"י הרצאות תאורטיות, בשילוב פעילויות אינטראקטיביות המסייעות

 , ובאמצעות למידה עצמאית., תרגול וסימולציותבהבנה ובהטמעת החומר הנלמד

 .במהלך הקורס ישולבו הרצאות אורח מהמומחים בתעשייה 

 iNT ת לימודים מיטבית ופרקטית.יודנטים את המעטפת המתאימה לחווימספקת לסט 

 

דידקטיות, -סיון ממשי ויכולות אוטוימסלול זה מכין את בוגריו להשתלב בשוק העבודה עם נ

 הנדרשות מכל מי שמעוניין להשתלב בעולם ההייטק. 

 מסלולה תיאור

SAP Implementation MM FI&HR Modules 

 HR-ו FI ,MMעם התמחות במודלים  SAPיישום  
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 :היקף השעות

 שעות אקדמיות  250

 

   :קהל יעד ודרישות קבלה

 iNTאו בוגרי קורס "הדרכה והטמעת מערכות מידע" של מכללת  SAPבעלי רקע הדרכתי במערכות 

 בחשבונאות/כלכלה/מנהל עסקים/מערכות מידע/לוגיסטיקה.  מועמדים בעלי רקעאו 

 .ERPכמו כן, מועמדים בעלי ניסיון של מעל שנה בעבודה מול מערכות מידע 

 

  :iNTגמר מטעם מכללת לתעודה זכאות 

 מעבר כל המבחנים בציון עוברעומדים בתקנון הלימודים, לתוענק  iNTתעודת גמר מטעם מכללת 

 מהשיעורים לפחות. %85ובעמידה בנוכחות של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לדעת חשוב
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 יםתוכנית לימוד

 

 

 

 ם איכותי.ידע בתפעול נכון של מערכת המידע הינו שלב ראשון בדרך להיות מיישרכישת ה

 ועוד.ם במערכת, נתיבים מקוצרים, חיפוש במערכת ימונחים בסיסיהיחידה כוללת הסבר על 

 ש"אERP (4 )- מבוא ל - 1פרק 

  תפיסה ומונחים בסיסיים, סקירת החברות הקיימות בשוק וסקירה של ארגונים בהם יש צורך

 ERP, שיקולים בסיסיים בבחירת מערכת ERP -ב

  אסטרטגיות בהטמעתERP ומתודולוגיות הדרכה לפי שלבי הפרויקט )מיפוי משתמשים 

 ותהליכים, תיעוד, הדרכה והטמעה(

 

 ש"אSAP (4 ) -ניווט ב - 2פרק 

 הכרות עם מערכות ה-SAP, סרגלי כלים, ניווט, סוגי חיפושמבנה חלון , 

  ניווטGUI וארייאנטים להפקת דוחות  בניית, הכולל ושליטה מלאה במכלול פונקציות מלא

 ם במערכת, ניהול הרשאות וצפייהחשיפה להקמת יוזרים חדשי ,ולהצגתם

 

 ש"א( 28המודול הלוגיסטי ) – MMמודול   - 3פרק 

  מבוא כללי לרכש, יצירת חומר, יצירת ספק, דרישת רכש, אסטרטגית שחרור, בקשה  –רכש

ניהול  ת מחירים, הזמנת רכש, מחירונים, סימוכין בין מסמכי רכש,יאופטימזצי להצעת מחיר,

 (MIRO) ( אימות חשבונית לוגיסטיתMIGOחוזים, דוחות רכש, קבלת טובין )

  סקירת מלאי וסיווג חומר, ניהול מגוון סוגי מק"ט, קבלת טובין,  שריון,מבוא למלאי  –מלאי 

 לים נוספיםוירת מלאי והשלכות למודניפוק טובין, תנועות מלאי, דוחות מלאי, ספ

 תרגיל מסכם 

 ש"א( 2ומבחן מסכם ) MMסיכום מודול 

 

 ש"א( 18המודול הפיננסי ) – FIמודול   - 4פרק 

  מבוא למערכת פיננסית, חשבון ספר( ראשיG/L account( רישום פקודת יומן ,)GL) 

   :ספרי עזרAR –  ,לקוחותAP – ספקים 

  הקמת רשומת אב חשבוןGL ,הקמת תבניות בתצורה שקולה, דוחות פיננסים 

  מסמכים: מסמך חוזר, ניהול אצוות אוטומטיותAutomatic job maintain -  

 מות, התרת שורות וסטורנו, מקדמותהתאן מספק, חשבונית זיכוי, -ספר עזר ספקים: קליטת ח 

 יצירת חשבונית, דוחות והתאמותמת אב, הקמת חשבוןוספר עזר לקוחות: רש , 

 ל שגיאות בעת הצעת תשלום ופתירתןניהול תשלומים אוטומטיים וידניים, ניהו 

 תרגיל מסכם 

 ש"א( 2) ומבחן מסכם FIסיכום מודול 

 ראשוןשלב 

  SAP משתמש 
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 ש"א( 8מודול המשאב האנושי ) – HRמודול   - 5פרק 

 מבנה אירגוני, תיחום יחידה אירגונית, ניהול משרות, דיווח ישיר ועקיף, ניהול יחסים 

  ,עיבוד בצובר מבוא למשאבי אנוש, גיוס וקליטה, פעילויות מועמד 

 רת דוחות יאחזקת פרטי עובד, פעולות כ"א ויצ 

 תרגיל מסכם 

 

 ש"א( 8 (תמחור ובקרה מודול  – CO מודול  - 6פרק 

 הקמת מבנה אירגוני ברמת מיישםSPRO -  

  הקמת תחום בקרה– Controlling area  

  אינטגרציה מלאה למודלFI 

 ניהול סעיפי הוצאה Cost Element -  

  ניהול מרכזי עלות Cost Center - 

  הזמנה פנימיתInternal Order – 

  קייםניהול תחזיות והשוואה אל מול מצב 

  קביעת פרופיל מתכנן 

 יצוע תכנון מול ב  

  ורישומים ידנייםיצירת דוחות 

 

 ש"א( 8הפצה )מודל מכירות ו - SDמודול  - 7פרק 

  הקמת מבנה אירגוני ברמת מיישםSPRO -  

  פעולות קדם מכירתיות 

 לקוח, ניפוק טובין ואספקה/הזמנות מכירה 

 ונקודות הפצה  הובלה וח,משל 

  ניהול בסיסי נתונים של לקוחות ושותפים עיסקיים 

  ,יצירת תנאי מחיר מורכבים ותמחור ניהול בסיסי נתונים של תנאי ממכר 

 חיוב וניהול אשראי עסקאות 

 Billing 

 לואינטגרציה למודFI  

 דו"חות  
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כלים הנדרשים להבנת  תרכשו, MMומודל  FIתמקד ברמת המיישם עבור מודל נזה  בשלב

 .הרכש והמלאי ,ניהול תחומי הכספיםיישום פתרון טכנולוגי לבהפוטנציאל הגלום 

אינטגרציה בין המודולים אשר ( וustomizationCַקְסטֹוִמיַזְצָיה, כמו כן נתמקד בהתאמה אישית )

 רגון.הליך העסקי והתמונה הכוללת של האמהווה חלק חשוב להבנת הת

 

 ש"אFI  – ECC APS  (52 )מודל  - 1פרק 

עסוק בהתאמה אישית של תהליכים פיננסים נרחבים הכוללים מערך חשבונאי שלם פרק זה י

 :היתרן ימרגע יצירת החברה ועד לדוח רווח והפסד הכולל ב

 הגדרת קבוצות חשבונות , תרשים חשבונות, יצירת קוד חברהL/G  כולל הרשאות צפייה

 מובנים לכל קבוצהדרות נומרטורים והג

  הגדרת בנקים ותשלומים 

 ,קליטת דפי בנק בפורמטים שוניםSWIFT ,MULTY CASH  

 הגדרת חוקיות ליצירת פקודת יומן אוטומטיותAccount determination” על בסיס דף הבנק " 

  התאמות אוטומטיות– Automatic Reconciliation 

  מבנה התאמה ידנית 

  יצירת שנת כספיםCalendar year ,Year dependent  

  שיערוך פיננסי 

 קבוצות סיבולת ,הפרשי התאמה ,הפרשי שער 

 טעינת קבצי שערי מט"ח  ,שערי מט"ח, ניהול מטבעות 

  ניהול מסמכים בן חברתיים 

  מלאה של ניכוי מס במקור כולל דוחהגדרה , מע"מ –מיסוי 

 והרשאותנומרטורים , שדות רגישים, רשומות אב –דרת ספר עזר ספקים הג 

  ספר עזר לקוחות 

  יצירת מלאה של דוח כספי 

 ל ואינטגרציה מלאה למודMM 

 פרויקטוביצוע   FIסיכום מודול יישום

 

 ש"אMM -  SAP ECC (56 )ל ומוד -2פרק 

 :היתרן יהכולל ב ל הרכש והמלאיוביישום מוד פרק זה יעסוק

 הקמת חברה 

 רמות אירגוניות הגדרת אתר , 

  ניהול אתרי אחסון ונקודות הפצה 

  רשומת אב חומר, כולל הקצאה ויצירה של סיווג הערכהValuation class 

 הגדרה של סוגי חומרים ונומרטורים 

  הגדרות של מסמכי רכש 

 בניית תהליך אסטרטגיית שחרור והרשאות חתימה 

 

 שנישלב 

  SAPיישום  
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  יצירת טבלאות חומר 

  ניהול מחירים והנחות 

 אחזקת טבלאות וסוגי תנועה 

 אינטגרציה מלאה למודול הפיננסי עם ,יישום תהליכי הרכש ותהליכי מלאי 

 פרויקטוביצוע MM סיכום מודול יישום 

 

 ש"אHR – ECC SAP (52 )ל ומוד -3פרק 

אשר מטרתו להכשיר את הלומדים לניהול ויישום של מודול  HR ביישום מודולפרק זה יעסוק 

  ERP -SAP משאבי האנוש בסביבת

 רת יחסים יניהול ויצ, ניהול משרות, דיווח ישיר ועקיף, רגוניאת מבנה רייצ 

 יות מועמד ופעיל ,גיוס וקליטה 

 פעולות כ"א ויצירת דוחות בהתאםאחזקת פרטי עובד , 

  ניהול לוח זמנים 

 

 פרויקט גמר  –סיכום הקורס 
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 ש"א( 4צוות )סדנה לעבודת  – 1מודול 

 טק נדרשות מיומנויות לעבודת צוות,-בכדי להשתלב בצורה מיטבית בתעשיית ההי

 .לצורך כך סדנה זו נועדה להקנות לסטודנט את הכלים והטיפים הטובים ביותר

 

 ש"א( 4הכנה לראיונות עבודה ) – 2מודול 

, הכנה LinkedInביחידה האחרונה של המסלול תועבר הדרכה לכתיבת קורות חיים, בניית פרופיל 

יקבל ארגז כלים מלא להתמודדות עם ראיונות עבודה ואופן הצגת  הסטודנטלראיונות עבודה ועוד. 

 תיק עבודות לאנשי גיוס והשמה יחד עם טיפים מנצחים להמשך התפתחותו המקצועית.

 

 שלישישלב 

  מיומנויות רכות
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