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Automate manual warehouse
in 24 hours
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תקציר
חברת ככה מפתחת ומייצרת פתרון רובוטי למחסנים לוגיסטים.

הפתרון של החברה מאפשר להעביר מחסנים שעובדים כיום בצורה ידנית למערכת רובוטית
בזמן התקנה של  24שעות.
המערכת יודעת להשתלב במחסן קיים (משתמשים במידוף הקיים של הלקוח) וכן הלקוח
ממשיך להשתמש בקופסאות (פלסטיק/קרטון) הקימות שלו.
הרובוטים שלנו מבוססים אינטרנט ורצים על מערכת  Cloudיעודית .הלקוח לא זקוק
להתקנה של שרתים במחסן ,הדבר היחיד שהמערכת זקוקה לו זה קו אינטרנטי.
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יתרונות המערכת
o
o
o
o
o
o

התקנה מהירה ( 24שעות)
חיסכון של עד  85%מכח האדם
תפוקה גבוה יותר מפתרון ידני (עד )40%
הפחתה משמעותית של טעויות
מערכת גמישה לשינויים ברמה יומית
ניצול יעיל של שטח המחסן (מעל )50%

המערכת מתאימה למחסנים שעובדים היום בצורה ידנית וזקוקים למערכת גמישה ,פתרון מהיר ופשטות.
כמו כן המערכת עד כי כך פשוטה לתפעול שכשלקוח רוצה "כח אדם" נוסף אנחנו שולחים אליו רובוט .הלקוח
לוחץ על כפתור ,לרובוט לוקח  30שניות להסתנכרן מול השרת ולהצטרך ל"חברים" שלו.
בנוסף מבנה המחסן ניתן לשינוי כמעט ברמה יומית .מעבר של המערכת בתוך המחסן או אפילו למחסן אחר
מתבצעת בכמה שעות כמעט ללא .Down Time
זמן אספקת מערכת מרגע חתימת חוזה הוא כ  3חודשים .ב  3חודשים האלו הרובוטים מיוצרים ומבצעים
אינטגרציה בין המערכת של ככה למערכת ה  )WMS (Warehouse Management Systemשל הלקוח.
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לקוחות
לחברת ככה יש  2הסכמים אסטרטגים .הראשון עם חברת ( viasotreאחת מ  15חברות המובילות בעולם
בתחום הפתרונות למחסנים) .חברת  viastoreמשמשת כמפיצה של המערכות של ככה באירופה וכן קנתה
מערכת לשימוש עצמית שכבר מותקנת בגרמניה.
ההסכם הנוסף הוא עם חברת  .DSVחברת  DSVהינה אחת מ  5חברות הלוגיסטיקה הגדולות בעולם (מחזור
מכירות של מעל  10מליארד דולר וכן מעל  5מליון מ"ר של מחסנים).
חברת ככה קיבלה בתחילת יולי  3הזמנות ראשונות בחלק ממהלך גדול של כניסה ל  400המחסנים הקיימים של
DSV.
בנוסף חברת ככה במשא ומתן עם כמה חברות גרמניות נוספות.
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מודל עסקי
לחברת ככה יש יכולות להריץ סימוצליה ללקוחות עוד לפני רכישת המערכת.
לקוח יכול לספק נתונים גולמיים שברצונו לסמלץ (יום מסוים ,שבוע ,חודש) .מערכת הסימולציה רצה עם רובוטים
וירטואלים שמדמים אחד לאחד רובוטים אמיתיים .בסוף התהליך הלקוח יקבל את ביצועי המערכת ,כמות
הרובוטים ,שטח ומחיר המערכת .במידה והלקוח יספק נתונים כגון :מחיר עלות חודשית של עובד ,שכירות
ואנרגיה נוכל לחשב לו את ה ( ROIהחזר השקעה) על המערכת.

חברת ככה גובה בין ( 22%-15%ממחיר המערכת) דמי שירות.
דמי השירות כוללים :תמיכה בתקלות של הרובוט לרבות החלפה של חלקים .תמיכה ברמת התוכנה .תמיכה
ותחזוקה שותפת של הענן .הלקוח לא צריך לדאוג לגיבויי ,יתירות ,איזון עומסים ושידרוגים.
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THANK YOU!
guy@cajasystems.com | +972 54 6611570 | www.cajasystems.com
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