
   לניהול אירועיםBIמערכת קריטריונים לבחירת 
  

   ומערכות לניהול מפעליםMESפתרונות : ל אמיטק" מנכ–יהודה שגב 
  

 צגים 4-8בין : ושם פוגשים במראה מוכר, לא אחת אנו מגיעים למפעל לדלפק הכניסה
  .נמצאים שםומקלדות ומסכים של מערכות שונות אשר 
מנקזים לכאן את ההתראות ,  שעות ביממה24 מאחר שבדרך כלל עמדת הכניסה מאוישת

מ לתת יכולת תגובה ראשונית מהירה לקבלת התראה על "החשובות ביותר של המפעל ע
  .אירוע חדש ואפשרות טיפול ראשוני

  
מה לעשות , ממש רחמנות על אותם אנשים שמצפים מהם להכיר את כל המערכות השונות

  ...למי לקרוא, כאשר הם מצפצפים
  

תת מענה לצרכים הללו פותחו מערכות ניהול הכוללות יכולת אינטגרציה כוללת על מנת ל
  :למגוון גדול של מערכות הנמצאות במפעל

 PLC - התראות חשובות ממערכות היצור מ -
 התראות ממערכות החשמל -
 התראות ממערכות אספקות חיוניות  -
  מערכות בקרת מבנה -
 מערכות גילוי אש -
 מים ואינסטלציהמערכות  -
 יובמערכות ב -
 חומרים מסוכנים -
 מערכות גילוי פריצה -
 מצלמות -

  .ועוד
  

   –הדבר החשוב ביותר כאשר באים לבחור מערכת הוא לבחור כזו אשר תהיה 
   .נייטרליתאוניברסלית ו

  
  ? מה הכוונה

  
ללא ניגוד אינטרסים  לבחור מערכות משנה בהמשךיש לבחור מערכת אשר תהיו מסוגלים 

  .מצד ספק מערכת העל
   של ספק מערכת העללעולם תהיו תלויים ברצונו הטוב , א יתקיימו הכללים הללובמידה ול

 דבר שיקשה עליכם מאד לקבל ,מספק אותםהוא כאשר תרצו לבחור בתתי מערכות אשר גם 
  .מחיר תחרותי ולפעמים שרות טוב או תת מערכת טובה אחרת

   
  :רועיםמהם היתרונות הנוספים בשימוש במערכת אוניברסלית לניהול אי

  
 מאפשר ניתוח ותחקור אירועים הבאים ממקורות מידע שונים – שימוש בבסיס נתונים אחד

  . במקור מידע מרוכז
  

 ניתן WEB ברגע שהמערכת האוניברסלית מבוססת – יכולת ניהול אירועים ממקומות שונים
. וגם לבזר את האחריות, גם מהשטח, גם מהבית: לנהל את האירועים ממקומות שונים

  .לומר ניתן להעביר את האחריות לניהול אירוע רב תחומי לכל אחד בתחומו הואכ
  .בעלת הרשאות ברמות שונות,  מערכת מאובטחתכמובן שיש לדאוג שהמערכת תהיה

  
  . מדי פעם אירוע שמתרחש יכול להיות רב תחומי– רב תחומיות



, ביטחון, חשמל,  מים,כיבוי: מעורבים בו גורמים שונים,  במקום רגישאירוע שריפה, למשל
  .אנשי איכות סביבה, רפואה

המערכת צריכה לכלול יכולת ניהול על של כל התחומים מצד אחד וכל תחום בפני עצמו מצד 
  .שני

  
על המערכת לאבחן ולסווג ,   אירועים שונים מתפרצים לעיתים בו זמנית- ניהול חומרת אירוע

 תשומת לב המשתמשים לחשובים מ להסב את"את האירועים לפי רמת החומרה שלהם ע
  .ביותר ולתת להם עדיפות על האחרים

  
על המערכת לשלוח באופן ,  מלבד הדיווח על התפרצות האירוע במוקד– דיווח על האירוע

: אוטומטי דיווחים לגורמים הרלוונטיים לטיפול במקביל ובכל האמצעים הטכנולוגיים הקיימים
SMS ,הודעות קוליות, מיילים.  

האחריות להשגחה . רצוי לבזר את האחריות לטיפול ולא להשאירה רק מקום מרכזי אחד
  . שאכן הדברים מטופלים תהיה על האחראי הראשי אך המערכת תעזור לו בהשגחה זו

     
לכלול יכולת הכוונה מדויקת למקום האירוע  על המערכת – הכוונה למיקום מדויק של האירוע

 לעזרה ONLINEלומים של המקום המדויק וכן שילוב מצלמות תצ, י שילוב מפות גרפיות"ע
  .כ"בניהול האירוע וכן בהקלטה אוטומטית לצורך תחקור אח

  
בכל אירוע המערכת צריכה להנחות את המשתמשים השונים מה   - "סדר פעולות "–פ "סד

  . סדר הפעולות לביצוע לפי כל תחום וקטגוריה
של המערכת לצורך ניהול מסודר ותקין של האירוע כל אישור פעולה נרשם בבסיס הנתונים 

  . ועבור יכולת תחקור ברורה לאחר מכן
  .המערכת צריכה להזכיר למשתמש המתאים לבצעה, במידה ופעולה מסדר הפעולות נשכחה

י המשתמשים אשר מתפתחות במהלך "על המערכת לאפשר גם הוספת פעולות נוספות ע
הנו רישום מבוקר ורצוי לבחור מתוך מאגר פעולות רישום פעולות אלו , התרחשות האירוע

כ להפיק דוחות סטטיסטיים של כמות פעולות שבוצעו "באופן זה ניתן אח, שהוכנו מראש
  . בחתכים שונים

  
 על המערכת לאפשר קישור למסמכים שונים שעוזרים בניהול ופתירת – מסמכים נלווים

  .ספרי הפעלה ועוד,  יצרןקטלוגים של, דוגמאות, שרטוטים, נהלים: האירועים
  

 יכולת חשובה מאד הוא ניהול המשאבים הקיימים בארגון – ניהול אקטיבי של משאבים
  .אנשים בתפקידים ומיומנויות שונות, רכבים, זה יכול להיות כלים. שאותם ניתן להפעיל

חשוב מאד שתהיה היכולת , מאחר ויכולים להיות אירועים שונים הדורשים ניהול המשאבים
 -ניתן להשתמש כאן גם בטכנולוגית ה. הויזואלית לשלוט במיקום המדויק של כל משאב

GPSלאיכון מדויק והכוונת המשאבים .  
על המערכת לבצע רישום אוטומטי של תנועת המשאבים לצורך תחקור ושיפור עתידי של 

  .ניהול האירועים
  

יפול באירוע למשל אירוע תיקון  ניתן לנצל מערכות אלו לקביעת זמני תקן לט–ניהול זמני תקן 
  .המערכת תשווה בין זמני התקן לטיפול לזמנים בפועל. תקלה מסוימת

  .או לבדוק יעילות של אנשי אחזקה, ניתן גם לנהל קבלני משנה בצורה זו
   

למתן .  המערכות כוללות יכולות של ניהול שגרות שונות בתחומים השונים– ניהול שגרות
  .סיורים ועוד, בדיקות שגרתיות, ניקיונות,  יזומותתזכורות לעבודות אחזקה

  
 על המערכת לכלול בסיס נתונים רלציוני ובו מחולל – יכולת תחקור אירועים והפקת דוחות

דוחות מובנה המאפשר הפקת דוחות תחקור משולבים המביאים את השתלשלות ניהול 
  .האירוע על כל הרבדים שהתפתחו בו ובכל התחומים



לפי , לפי אזור, הלפי רמת חומר, לפי סוג אירוע, לפי קטגוריה, לפי זמן: עחתכים של מיד
   .לפי משתמש, אתר



  :תמונות להמחשה
  

  
  
  
  

  
  



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
   
    

  

  

  

    

  

 



   לניהול אירועיםBIמערכת קריטריונים לבחירת 
  

  ל אמיטק" מנכ–יהודה שגב 
  

 צגים 4-8בין : ושם פוגשים במראה מוכר, לא אחת אנו מגיעים למפעל לדלפק הכניסה
  .נמצאים שםומקלדות ומסכים של מערכות שונות אשר 

אות מנקזים לכאן את ההתר,  שעות ביממה24מאחר שבדרך כלל עמדת הכניסה מאוישת 
מ לתת יכולת תגובה ראשונית מהירה לקבלת התראה על "החשובות ביותר של המפעל ע

  .אירוע חדש ואפשרות טיפול ראשוני
  

מה לעשות , ממש רחמנות על אותם אנשים שמצפים מהם להכיר את כל המערכות השונות
  ...למי לקרוא, כאשר הם מצפצפים

  
הול הכוללות יכולת אינטגרציה כוללת על מנת לתת מענה לצרכים הללו פותחו מערכות ני

  :למגוון גדול של מערכות הנמצאות במפעל
 PLC - התראות חשובות ממערכות היצור מ -
 התראות ממערכות החשמל -
 התראות ממערכות אספקות חיוניות  -
  מערכות בקרת מבנה -
 מערכות גילוי אש -
 מים ואינסטלציהמערכות  -
 מערכות ביוב -
 חומרים מסוכנים -
 צהמערכות גילוי פרי -
 מצלמות -

  .ועוד     
  

   –הדבר החשוב ביותר כאשר באים לבחור מערכת הוא לבחור כזו אשר תהיה 
   .נייטרליתאוניברסלית ו

  
  ? מה הכוונהל
  

ללא ניגוד אינטרסים  לבחור מערכות משנה בהמשךיש לבחור מערכת אשר תהיו מסוגלים 

  .מצד ספק מערכת העל

   של ספק מערכת העלתהיו תלויים ברצונו הטוב לעולם , במידה ולא יתקיימו הכללים הללו
 דבר שיקשה עליכם מאד לקבל ,מספק אותםהוא כאשר תרצו לבחור בתתי מערכות אשר גם 

  .מחיר תחרותי ולפעמים שרות טוב או תת מערכת טובה אחרת
   

  :מהם היתרונות הנוספים בשימוש במערכת אוניברסלית לניהול אירועים
  

 מאפשר ניתוח ותחקור אירועים הבאים ממקורות מידע שונים – דשימוש בבסיס נתונים אח
  . במקור מידע מרוכז

  
 ניתן WEB ברגע שהמערכת האוניברסלית מבוססת – יכולת ניהול אירועים ממקומות שונים
. וגם לבזר את האחריות, גם מהשטח, גם מהבית: לנהל את האירועים ממקומות שונים
  .ניהול אירוע רב תחומי לכל אחד בתחומו הואכלומר ניתן להעביר את האחריות ל
  .בעלת הרשאות ברמות שונות,  מערכת מאובטחתכמובן שיש לדאוג שהמערכת תהיה

  
  . מדי פעם אירוע שמתרחש יכול להיות רב תחומי– רב תחומיות



, ביטחון, חשמל, מים, כיבוי: מעורבים בו גורמים שונים,  במקום רגישאירוע שריפה, למשל
  .שי איכות סביבהאנ, רפואה

המערכת צריכה לכלול יכולת ניהול על של כל התחומים מצד אחד וכל תחום בפני עצמו מצד 
  .שני

  
על המערכת לאבחן ולסווג ,   אירועים שונים מתפרצים לעיתים בו זמנית- ניהול חומרת אירוע

מ להסב את תשומת לב המשתמשים לחשובים "את האירועים לפי רמת החומרה שלהם ע
  .ותר ולתת להם עדיפות על האחריםבי
  

על המערכת לשלוח באופן ,  מלבד הדיווח על התפרצות האירוע במוקד– דיווח על האירוע
: אוטומטי דיווחים לגורמים הרלוונטיים לטיפול במקביל ובכל האמצעים הטכנולוגיים הקיימים

SMS ,הודעות קוליות, מיילים.  
האחריות להשגחה . רצוי לבזר את האחריות לטיפול ולא להשאירה רק מקום מרכזי אחד

  . שאכן הדברים מטופלים תהיה על האחראי הראשי אך המערכת תעזור לו בהשגחה זו
     

לכלול יכולת הכוונה מדויקת למקום האירוע  על המערכת – הכוונה למיקום מדויק של האירוע
 לעזרה ONLINEלומים של המקום המדויק וכן שילוב מצלמות תצ, י שילוב מפות גרפיות"ע

  .כ"בניהול האירוע וכן בהקלטה אוטומטית לצורך תחקור אח
  

בכל אירוע המערכת צריכה להנחות את המשתמשים השונים מה   - "סדר פעולות "–פ "סד
  . סדר הפעולות לביצוע לפי כל תחום וקטגוריה

של המערכת לצורך ניהול מסודר ותקין של האירוע כל אישור פעולה נרשם בבסיס הנתונים 
  . ועבור יכולת תחקור ברורה לאחר מכן

  .המערכת צריכה להזכיר למשתמש המתאים לבצעה, במידה ופעולה מסדר הפעולות נשכחה
י המשתמשים אשר מתפתחות במהלך "על המערכת לאפשר גם הוספת פעולות נוספות ע

הנו רישום מבוקר ורצוי לבחור מתוך מאגר פעולות רישום פעולות אלו , התרחשות האירוע
כ להפיק דוחות סטטיסטיים של כמות פעולות שבוצעו "באופן זה ניתן אח, שהוכנו מראש
  . בחתכים שונים

  
 על המערכת לאפשר קישור למסמכים שונים שעוזרים בניהול ופתירת – מסמכים נלווים

  .ספרי הפעלה ועוד,  יצרןקטלוגים של, דוגמאות, שרטוטים, נהלים: האירועים
  

 יכולת חשובה מאד הוא ניהול המשאבים הקיימים בארגון – ניהול אקטיבי של משאבים
  .אנשים בתפקידים ומיומנויות שונות, רכבים, זה יכול להיות כלים. שאותם ניתן להפעיל

חשוב מאד שתהיה היכולת , מאחר ויכולים להיות אירועים שונים הדורשים ניהול המשאבים
 -ניתן להשתמש כאן גם בטכנולוגית ה. הויזואלית לשלוט במיקום המדויק של כל משאב

GPSלאיכון מדויק והכוונת המשאבים .  
על המערכת לבצע רישום אוטומטי של תנועת המשאבים לצורך תחקור ושיפור עתידי של 

  .ניהול האירועים
  

יפול באירוע למשל אירוע תיקון  ניתן לנצל מערכות אלו לקביעת זמני תקן לט–ניהול זמני תקן 
  .המערכת תשווה בין זמני התקן לטיפול לזמנים בפועל. תקלה מסוימת

  .או לבדוק יעילות של אנשי אחזקה, ניתן גם לנהל קבלני משנה בצורה זו
   

למתן .  המערכות כוללות יכולות של ניהול שגרות שונות בתחומים השונים– ניהול שגרות
  .סיורים ועוד, בדיקות שגרתיות, ניקיונות,  יזומותתזכורות לעבודות אחזקה

  
 על המערכת לכלול בסיס נתונים רלציוני ובו מחולל – יכולת תחקור אירועים והפקת דוחות

דוחות מובנה המאפשר הפקת דוחות תחקור משולבים המביאים את השתלשלות ניהול 
  .האירוע על כל הרבדים שהתפתחו בו ובכל התחומים



לפי , לפי אזור, הלפי רמת חומר, לפי סוג אירוע, לפי קטגוריה, לפי זמן: עחתכים של מיד
   .לפי משתמש, אתר



  :תמונות להמחשה
  

  
  
  
  

  
  



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
   
    

  

  

  

    

  

 


