
Industry 4.Now  עם פתרוןERP בענןמתקדם
ישראל   SAP-התאחדות התעשיינים ו



?מה כוללת התוכנית
ישראל   SAPשותף עסקי של : ייעוץ והצעת פרויקט ללא עלות•

יעריך את צרכיו וייצר תכולת עבודה  , יבקר באתר הלקוח
ח  "ש 10,000 -להטמעת הפתרון שווי ההטבה הינו כ

חברות שיתקבלו לתוכנית ייהנו ממחיר   –הצעת רישוי תחרותית •
ממחיר המחירון אשר בתוקף בעת   33%רישוי בהנחה של 

הרכישה  

מיפוי וכימות של   –ללא עלות ) One Pager(ניתוח ערך עסקי •
שווי של  . הערכים העיקריים אשר הפתרון נותן עבור הארגון שלך

8,000 ₪

עבור   -ישראל בוועדות היגוי של יישום הפרויקט  SAPליווי של •
€ 50,000בשווי של מעל  SAPלקוחות שירכשו רישוי של מוצרי 

חברות משתתפות מתאימות ייכנסו   – Reference-ה תוכנית•
ישראל וייהנו מתנאים נוספים    SAPשל  Reference-לתוכנית ה
במסגרתה
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Strategy

Industry 4.0 – From an academic debate to a crucial strategic differentiator 
From the beginning SAP has been a major contributor

The concept of Industry 
4.0 is “born” as an 
academic discussion

SAP is a leader in 
defining Industry 4.0

1st Industry 4.0 strategy 
focused on technical 
development

SAP actively 
participates in the I4.0 
working group

2011

2013

2015

2019

Industry 4.0 
Definition

Digitization
Resilient

IT/OT

Customer

Industry 2030

The 2nd Industry 4.0 
strategy initiates 
structural changes for 
digitization of all areas of 
life

SAP is instrumental in 
defining the I4.0 
technical architecture -
(RAMI)

The I4.0 strategy formulates the 
future vision for Industry 2030

Work Group

2030►

SAP’s call for action

Industry 4.Now

SAP is committed founding member 
of Open Industry 4.0 Alliance.
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Suite in a Box for Manufacturers
End-to-end processes across key business functions

Accounting & Finance

CRM, Sales & Marketing

Service & Support

Human Resources

Sourcing & Procurement

Project Management

Manufacturing & Supply Chain           

Corporate Performance

Mobile Analytics Workflow
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Machine Learning SecurityAIRobotics IoT



SAP Business ByDesign
Suite-in-a-Box SaaS/Cloud ERP

AI/ML  |  IoT |  Analytics

Customer
Experience

Manufacturing
& Supply Chain

Digital Core People
Engagement

Network & Spend
Management

Intelligent Technologies

Digital 
Platform

Data
Management

Cloud
Platform

Intelligent Suite
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More than 8,000 (+31% YoY) businesses 130+ countries where ByD is used 

5 to 10.000 users per single ByD 
system 

20 SAP delivered countries with 12
languages 

Able to fully process 35,000 invoices/20
items, per hour

36 Best practices

650M (+44%) FIN Documents
30M (+53%) Sales Orders

6.6M (+42%) Production Orders
1.15M (+51%) Projects

58M (+24%) Time Recordings

200+ software solution partners with 5,700+
(+31%) add-on solutions

SAP Business ByDesign – Proven Public Cloud ERP Suite



אמת ארגונית אחת
מבט אחוד על כלל מרכיבי הארגון



דוחות מתקדמים 
ותובנות אנליטיות



מדידה לוגית של תהליכים  
והצוותים התומכים בהם



תכנון תפעולי ומסחרי 
מבוסס מידע



?למה זה מתאים לארגונך

•SAP Business ByDesign  הוא פתרוןERP   מבוסס
ERP-בתחום ה המובילה העולמית, SAPמבית  ענן

המותאמים לארגונים  , תהליכים עסקיים מובניםמבוסס •
והתורמים לקיצור זמני היישום, יצרניים

  דיווח המספק יכולות, מטבעי ורב חברתי רבפתרון •
לוקליזציה ישראלית מבית היצרן –מתקדמות 

:  ביניהםבכלל תחומי הארגון הפתרון מנהל תהליכים •
תכנון  , קשרי לקוחות, כספים, שרשרת אספקה, ייצור

דיווח ועוד, משאבי אנוש, ניהול פרויקטים, רכש ורכש

שרתים  , גדולות ITאינו דורש מחלקות הפתרון •
מעצם היותו פתרון ענני –ותשתיות מחשוב 

.  ובצמיחה מהירה בינונימותאם לעסקים בסדר גודל •
תומך בגדילה תוך כדי תנועה –ייעודי לחברות בצמיחה 

ניהול ההון 
האנושי

CRM

שרשרת 
אספקה

ניהול  
פרויקטים

ניהול ספקים

כספים

/ ייצור 
MRP



Gili levkovitz

SAP Israel 

Gili.levkovitz@sap.com

0522-246489 

Thank you.
, מצומצמת של חברותהינו מוגבל לכמות  המייזם

2020אוקטובר אנו מקבלים מועמדים במהלך חודש 
עוד היוםמוזמנים להגיש מועמדות 

₪ 10,000שווי ההטבה  –ייעוץ והצעת פרויקט ללא עלות •

הנחה ברישוי   33%–הצעת רישוי תחרותית •

₪ 8,000שווי של –ניתוח ערך ללא עלות •

ישראל בפרויקט SAPמעורבות של •


