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אבירם להב  CFOמכתשים אגן
מכתשים אגן היא חברה של  4222עובדים בכל העולם ,מחזור של מעל  3.2מיליארד דולר ,ועולה יפה.
חברות בת בלמעלה מ 02-מדינות ומוכרים ב 332-מדינות מתוך  HQ 2בעולם .אנחנו בבעלות 02%
של ממשלת סין ,ועוד  42%של קבוצת  .IDBהחברה נסחרת רק באג"ח (מעל מיליארד דולר) ,ומתכוונת
להנפיק בעולם בניו יורק או בהונג קונג.
החברה השביעית בגודלה בתחום האגרו-כימיה ,בגנריקה אנחנו החברה הגדולה בעולם .החברה דומה
לטבע רק בתחום הצומח .אנחנו מרכיבים פורטפוליו של מה שיצא מפטנט והוא במוצרים הטובים ביותר.
חשוב לנו מאד לעשות חיים קלים ונוחים למשתמשים שלנו.
לאחר  CAGRשל  33.2%בעשר השנים האחרונות אנחנו עדיין צופים קצב התפתחות גבוה ,בין היתר
באמצעות קליטת עסקים ,מיזוגים ורכישות .בין הרכישות האחרונות שלנו – במקסיקו ,בקוריאה ,בהודו,
עכשיו בסין וכו'.
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החיבור עם כם-צ'יינה מעניין מאד – חברה ממשלתית סינית שקונה שליטה בחברה ישראלית .רכישה
שעברה בצורה יפה עד כה .אנחנו מספיק גמישים כדי לאפשר את זה .שנה וחצי אחרי ,ואפילו רבעון
אחרי זה נראה היה כאילו היינו יחד מאז ומעולם.
לורי הנובר טובי  CFOתנובה
כשהגעתי לתנובה היו לי  02חברות .את פרוייקט תנופה התחלנו ב .3222-צד המיחשוב הוא נכס
אסטרטגי לחברה ,לכספים כדי לאפשר צמיחה של הארגון ,שינוי פעילות וכו' .הגעתי שנה וחצי אחרי
שאייפקס נכנסו ,וביקשו לראות מכירות ו EBITDA -בלבד .כשהקרן שאלה פעם אחת שאלה אחרת,
לקח לנו  4חודשים למצוא את התשובה ,והיא לא היתה נכונה .כל חברה ניהלה ספרים שונים וספקים
שונים באופן אחר .היה צורך לעשות חטיבת כספים שתשרת את כלל הארגון.
החזון  -להעביר את אגף הכספים של תנובה ממקום נמוך ביכולת הפיננסית ויכולת התרומה לליבת
העסקים ,לחטיבה עסקית מובילה .היה כרוך בזה שינוי מהותי במבנה .זה התאפשר בזכות שאנו
מרוכזים במדינה אחת ,ובזכות שיש לנו תשתית שיכולה לתמוך בתהליך.
בכל אחת מהחברות הבנות הכל התנהל בצורה ספציפית ולא אחידה .היה צורך ליישר קו ,כדי לאפשר
שפה משותפת לכל הארגון והכנת דוחות כספיים בצורה מיטבית.
המטרה של הפרוייקט – הטמעה אפקטיבית ויעילה של מערכת  ERPכספים כולל תהליכי רכש לא ייצורי
כדי לשפר ולייעל תהליכי עבודה ולאפשר לכספים להביא ערך מוסף לליבה העסקית.
כתוצאה מזה גם נמתן סיכונים.
רצינו בסיס נתונים משותף שיאפשר שפה אחת בארגון.
בחנו מה אחרים ממליצים לעשות בפרוייקט  ,ERPוהתחלנו ,במטרה לבחור בין  SAPלאורקל.
לכל חברה יכולים להיות קריטריונים אחרים לבחירה ,ודירגנו מה חשוב בהם .העלות למשל היתה פחות
משמעותית .בהיכרותי עם תרבות הארגון והאי רצון לפרוייקט ,היה הכי חשוב שהמתודולוגייה ליישום
תגרום להצלחה של השינוי המהותי בארגון.
היה לנו גם מאד חשוב שהחזון הטכנולוגי יתאים את עצמו – שהכספים יעבדו נכון עם כלל הממשקים
והתייחסנו לכלל יחידות הארגון ואיך נביא תועלת להן.
הגענו למסקנה שאורקל היא הכתובת שלנו.
היישום בשיטת תהליכים עסקיים – כל משתמש ,כל עובד של הכספים ,בונה את החלק שלו בפרוייקט.
 202איש היו מעורבים בפרוייקט .תהליך היישום – כולם יושבים על המערכת מבינים איך התהליכים
עוברים במערכת ,מסבירים מה עובר ואיך ,מה הגיוני וסביר ,והם מרגישים שהמערכת שלהם מהתחלה.
 Conference room pilotכזה הוא בד"כ עם  32אנשים .לנו היו  22אנשים בכל סשן – נציג מכל תחום
ומכל אתר ,והוא יהיה הצ'מפיון באתר שלו .זה מאפשר תהליך שלם.
הוצג התהליך הראשון של מה הולך להיות ,וגילינו שצריכים התאמת להתנהלות של תנובה כבנק מול
הספקים והלקוחות ,ועשינו סיבוב נוסף של התאמות.
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הצגת התהליכים וההתנסות במערכת היתה משולבת לחלוטין ומובלת ע"י אורקל ואנשי תנובה יחד.
עברתי בכל אתר והצגתי את המערכת ,התועלות שלה ואיך היא פועלת .בכל מקום הצ'מפיון כבר הציגו
ולקחו חלק והרגישו שייכים.
אני שימשתי כספונסר ראשי – הובלה של התהליך  34שעות ביממה .לעשות כל דבר כדי שזה יצליח.
כמה שיותר אנשים שהיו מעורבים ,כדור השלג יכול היה להתחיל להתגלגל בלי שהועד יעצור אותנו – כי
העובדים מרגישים מעורבים וזה הפרוייקט היחיד שלא נעצר באותה עת.
הוספנו את תהליך הרכש לכספים והסברנו לרכש שזה ייתן להם כח וחשיבות בתהליך.
צוותי העבודה מקצועיים חולקו ע"פ ההגדרות של אורקל ,וצוות חשוב של ניהול השינוי של דפוסי
העבודה .התחלנו תוך כדי הפרוייקט לחפש סופר-סטארס ,שהובילו ,והיום הם המנהלים של הצוותים.
ניהול סיכונים – ה PMO-של הפרוייקט אסף כל שבוע את המצב מהשטח ,ואני באופן אישי  22%מהזמן
לקחתי חלק בהחלקה של התהליך כדי שתהיה תוכנה פשוטה ועובדת תוך חצי שנה.
חשבנו קדימה על כלל החברה ,איך נמדוד רווחיות לכלל החברה ,לפי מוצר ,ערוץ שיווק ,חטיבה,
תשלובת וכו' – כל מה שיבוא .היום ,מתחילת  3233התחלנו להפעיל חישובי רווחיות מלאים והכל עובד
יפה.
עשינו אצל חברות בנות התאמה ומיפוי של הכרטיסים שלהם כך שיתאימו ,שידווחו באותה שפה מתוך
ההיפיריון שכבר היה לאורקל.
ביקשנו מראשי הצוותים המקצועיים ,אחרי ה CRP-הראשון ,שיגידו מה הם חושבים שיכול לתת להם
בעבודה שלהם – מה השינויים שהם רוצים לראות .שהם יובילו את המהלכים.
גם בהליכי הלקוחות נעשו שינויים .התברר שיש  32222לקוחות ,ו 2222-ספקים .אנחנו מעבירים כמויות
אדירות של תנועות במערכות ,לקחנו בנצ'מרק של מה צריך להיות כמות העובדים ביחס לכמות התנועות
וכך הגדרנו את המערכת .זה היה פחות אנשים ממה שהיה ,ויש עובדים שעוד מחפשים להם עבודה
בתוך הארגון.
זה אפשר לבנות רכש מרכזי ,גביה מרכזית ,להתנהל נכון עסקית ומסחרית מול ספקים ולקוחות.
תוכנית המוכנות הארגונית – הטמעה עם שינוי מהותי .עשינו  shared servicesלכל הקבוצה .היום ,כל
מי שהוא באיחוד הוא על האורקל ומטופל לפי ספקים ,לקוחות והתאמות בנקים בצורה מרוכזת .אפשר
היה לשנות את תמהיל האנשים ולהביא כלכלנים ואנשי ניתוח במקום שישבו ויעשו זכות וחובה.
היה חשוב מאד לבנות נכון כדי להצליח להעלות לאוויר בלי להכשיל את כל הפרוייקט .ניהול השינוי הזה
היה בדיוק חשוב כמו שהמערכת תוציא דוח למע"מ .כדי להצליח – היה צריך להעזר בכל הארגון –
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משאבי אנוש ,מחלקת דוברות ,מובילי הפרוייקט ,הצ'מפיונס ,סופר יוזר בכל אתר שיוביל את הפרוייקט.
ביום ההתנעה חילקנו  202חולצות למובילי הפרוייקט .פסיכולוגיה בסיסית של הובלה ושייכות שעשתה
את ההבדל להצלחה .היה חשוב שההדרכה תהיה מושלמת .שכל אחד ירגיש שהוא יודע מה לעשות.
אחד מהדברים היפים שיש לאורקל זה ( UPKמדריך הטמעה למשתמש) ,שפתר שתי בעיות – מנטרל
את המצב שבו יש עובד אחד שיודע הכל בראש שלו .ה UPK-מאפשר לכל אחד במחשב שלו יכול לראות
צעד אחר צעד מה לעשות .בתוך המערכת יש מיפוי של כל ההליכים ,מה לעשות ואיך להתקדם ,וכך
הידע נשמר במערכת ולא תלוי בעובד .הכל הפך קל יותר .כך אפשר להגיע להרבה אנשים.
נתקלנו בבעיה ברכש – כל מי שרוצה לעשות דרישת רכש והוא לא בכספים ,ויש כ 3222-כאלה ,איך
מגיעים אליהם? לא הגענו לכולם ,אבל הkey users -יצאו לשטח ועזרו להטמיע את המערכת.
עלינו לאוויר בזמן ב ,3.1-והיום תנובה ,שמעולם לא סגרה ספרים ,סוגרת דוחות כל חודש ,עד 32
לחודש .זה תודות לתשתית ,האנשים הנפלאים שעובדים בכספים ,היכולת להרגיש בעל תהליך ולהבין
את התהליך ,ההערכה והשליטה למה שנעשה.
אנחנו עכשיו בשלב ב' – לעשת גם בכל המחלבות .זה ייקח מעל שנתיים.
זה לא יכול להיות פרוייקט של  .ITצריך מישהו שמאמין בזה .להתחיל בכספים זה חשוב מאד להצלחה.
זה נתפס כמשהו צדדי ולא מאיים.
העלות – כשני מיליון דולר.

תומר נחום  CFOאספקט הדמיה
אנחנו חברה ישראלית של  22עובדים שיושבת בשוהם ,ופועלת בעסקי המצלמות – מכשירי MRI
לשלושה שווקים – הפרה-קליני ,הקליני והתעשייתי .יש לנו  MRIלכף היד ,ועכשיו עובדים על MRI
שיוכל להיות בתוך הפגייה ,בלי קרינה.
בעלי המניות שלנו – מעל  .ROLL INTERNATIONAL ,22%הצענו להם לסרוק את התפוזים לפני 32
שנים ,כדי לראות אם יש גרעינים או נזקים בתוך הפרי וכך אפשר למכור במחיר גבוה .לא התאים להם,
אבל הם התאהבו בנו וקנו.
בהקשר של ה ,IT-גיליתי מחקר מענין לגבי ציפיות המנכ"ל מה .CFO-המנכ"ל מצפה מה CFO -לתרום
לביצועי החברה יותר ממה שה CFO-הממוצע חושב שהוא צריך לבצע.
גרטנר חילקו את כל הכלים האנליטיים על הצירים של חזון והיכולת לממשו ,ושלוש החברות שנדבר
עליהן היום נמצאות בצד העליון של שתיהם.
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אותה חברת אם שלנו יושבים על מערכות שונות .אנחנו בפרויוריטי .איחוד דוחות כל רבעון ומגיעים
פחות או יותר  02יום אחרי .חברת האם החליטו ליישם היפיריון ,ואנחנו נדרשנו לתהליך כחברת בת.
כאמריקאים ,הם מנהלים פרוייקט בצורה מאד דומה למה שהציגה לורי על תנובה .גם אצלם יש
 STEERING COMMITTEE LEADERשהוא לא ה CFO -אלא לבל אחד מלמטה .הם עובדים פחות
על הפסיכולוגיה ,וזה מפחית מחוייבות של העובדים.
מה חשוב לי במערכת?
 .3המספרים מוצגים בצורה ויזואלית
 .3להפוך את הידע לפעולה
 .2לצבעים יש משמעות
ACCOUNTABILITY .4
 .0קשר בין סיבה ותוצאה ברור
 .0שקיפות
סיפור :מנכ"ל של חברה רוצה לנהל את הרווח הגולמי ,ואת הסיבות שגורמות לו לעמוד בתקציב או לא.
הרווח הגולמי מושפע מהגאוגרפיות השונות ומהמוצרים השונים (העסקאות השונות) .אפשר לראות את
השעונים שמכוונים אותנו מה לראות ומה ללמוד.
סיפור שני :חברת מזון רוצה לנהל את ה ,KPI-נרצה לראות קדימה את הגידול בלקוחות ,המכירות,
ולנתח כל אינדיקטור ברמות כלפי מטה.
סיפור שלישי :מנהל מכירות ומנכ"ל רוצים לנהל את ביצועי אנשי המכירות .חשוב לראות את הביצוע
החודשי ,תחזיות ,ואיך לפעול לשיפור .התוכנה מאפשרת לנו מיפוי של העסקאות הצפויות ברבעון ,אנשי
המכירות והביצועים של כל אחד מהם.
>> שאלה :עד כמה לאחר שיישמתם את המערכת הייתם מוכנים להוסיף על פיתוח? הרי אינסוף לזה...
התשובה היא שזה יכול להסתבך מאד ,אם לא עוצרים בזמן .חייבים לעשות פשרות.
שאלות ותשובות
>> למה בחרתם אורקל?
לורי – שיטת ההטמעה היא החשובה ביותר .כל התוכנות עושות את מה שצריך ,השאלה היא איך שיהיה
קל לאנשים .שיטת ההטמעה וההתאמה לצרכים שלנו היה חד משמעי טוב יותר באורקל .גם רמת
המחוייבות שלהם לתהליך אצלנו היה עד הדרג הכי בכיר בקליפורניה.
ה SAP-פחות גמישה ללקוח .היא נכתבה ע"י אנשי כספים ,והמטרה שלי היתה לתת ערך מוסף לכלל
הארגון.
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>>שלב הבחירה וההטמעה – לקחתם יועץ צד ג' שיעמוד כנגד אנשי אורקל ויראה שהם עושים כרצונכם
או שה IT-הפנימי?
לורי – ה IT-הפנימי היה מעורב אבל הם כולם במקור אנשי  ,SAPאז הכל היה ראשוני להם .אחד
הקריטריונים היה הצוות של המיישמים .ראיינתי ובחנתי כל אחד .האנשים ,השיטה ,זה מה שחשוב.
הטכנולוגיה די אחידה .ה PMO-היה איש חיצוני שעיקר תפקידו היה לדווח לוועדת השקעות ולמנכ"ל,
ולעקוב אחרי סיכונים.
>>מה התלות היום בשוטף באורקל?
לורי – מנהלת הפרוייקט עובדת היום בתוך ה IT-שלנו .רוב הIT -שלנו עד כניסת המערכת היו אלה שבנו
את כל המערכות שפועלות בחברה .הספק שנתן לנו את השירותים מבחוץ היה  .HPעשינו תהליך
החלפה של מערכות רבות .בחרנו את האנשים המתאימים לנו – מתוך  ,HPשעובדים בתוך תנובה ,על
חשבונית ספק .כדי למתן סיכונים ,עשינו חפיפה בין המערכת החדשה לישנה .עכשיו ממש אנחנו
מורידים את המערכות האחרונות.
>> אנחנו עכשיו בהחלפת מערכת ל ,SAP-ומחליפים גם את הקופות .סיימנו איפיון ועכשיו עובדים עם
אנשי  ,SAPכל מנהלי האזור ,מנהלי חנויות וכו' IT .לא יכול להוביל את התהליך .הוא לא מבין את
התהליכים ואת העסק .הצלחתי לגייס חלק גדול מהארגון אבל אין מישהו שלוקח אחריות על מודול
מסוים כי אף אחד לא בנה אותו באמת .איך ייצרת אחראי לכל תחום ולכל נושא שיוביל ויגדיר את
התהליך?
לורי – כשנכנסתי לזה לא הכרתי את האנשים .מי שהכרתי וחשבתי שיודעים משהו ,שילבתי בתוך
הנושא כמובילים .תוך כדי תהליך אנשים לקחו בעלות והובילו .אסור לעשות את צד האיפיון בלי הצד של
הבפועל – לעושת .CRP
>>הבעיות שנוצרות בעיקר הן בעיות שפה במונחים חשבונאיים ,שאותם אנשי המחשוב לא מכירים .לכן
אנחנו חושבים שרק אנחנו יודעים .צריך להשקיע הרבה בארגון בשפה הפנימית שיבינו על מה מדברים.
עוד לפני התהליך.
לורי – חשוב לדאוג שבצוות היישום כמעט כולם יהיו גם רו"ח .כדי שיבינו את השפה .לכן חייבים שכולם
ישבו מול המערכת החיה ויבינו וזה ידבר אליהם.
>>כמה היתה חריגה תקציבית מהתכנון הראשוני?
לורי – זה לא עניין אותי כל כך .לא גלשנו בזמן .עשינו מחיר פיקס .כיוון שגם ל SAP-וגם לאורקל היה
חשוב להיכנס ,זה לא היה ויכוח בכלל.
>>השאלה היא מה הם הדברים החשובים שצריכים להיות על שולחן ה CFO-כדי להיות מוכן יומיום על
מה שחשוב לו.
לורי – אני מאמינה שכל עסק הוא דינמי ולכן  CFOשרואה רק זכות וחובה לא ממלא את תפקידו.
החובה שלנו היא לדעת שכל יום צריך לדעת משהו אחר ולהפנות את תשומת לב המנכ"ל למשהו אחר.
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