
INDUSTRY 4.0
סדנא אסטרטגית ממוקדת  

לארגונים תעשייתיים



מצטרפים למהפכה  
ונהנים מצמיחה

כבר כאן   Industry 4.0מהפכת
ומי שיקדים להטמיע פתרונות  

טכנולוגיים מתאימים ושינוי תרבות  
נדרש על מנת להתקדם לתעשייה 

ישיג יתרון תחרותי, חכמה יותר



? 4.0Industryלמה 
שדרוג הצעת הערך

אופטימיזציה של התפעול–פיריוןהגדלת 

שיפור חווית לקוח



בדרך להגברת הפריון העסקי

דרך שתעניק לכם כלים וטכנולוגיות  
שיצעידו את הארגון שלכם  

לדור הבא של התעשייה

בדרך להשגת היעדים העסקיים

בדרך לשיפור כושר התחרות

יוצאים לדרך 
משותפת  



ויש שותפים לדרך... יש שותפים
מי כמוכם יודע שבעסקים צריך לדעת לבחור שותפים

עשורים3אנחנו חיים ונושמים תעשייה כבר 

השילוב של יחס אישי  
, ומומחיות מקצועית

תורם להצלחת התהליך  
ויחסי אמון עם הלקוח

שלנו  DNA-היא ב, תפעולית–הבנה עסקית 

תהליך הטמעת התעשייה החכמה 
וחשוב  , בארגון הוא תהליך מאתגר

לעשות אותו עם השותפים המתאימים

המבוססים , אנו מציעים ידע ויכולות
על שיתופי פעולה עם חברות ייעוץ  

גלובאליות



השדה הטכנולוגי

▪ Data storage hardware
▪ Embedded systems
▪ High-performance computing
▪ In-Memory computing
▪ LCD/touch interfaces
▪ Micro computing

▪ Real-time data processing
▪ Business process software
▪ Database management 

systems
▪ Cloud computing
▪ Real-time image processing 

(e.g. OCR)
▪ Advanced algorithms 
▪ Machine learning

COMPUTING HARDWARE

SOFTWARE

▪ Robotics
▪ New joining technologies
▪ Traditional machinery
▪ Automation equipment

▪ Visual sensors
▪ RFID
▪ Biometrics
▪ Magnetic stripes
▪ Camera & imaging 

systems
▪ Semiconductor based 

sensors
▪ Traditional sensors

PRODUCTION HARDWARE

INTERFACES

▪ High speed mobile 
broadband (e.g. 3G/LTE)

▪ Industrial Ethernet
▪ Internet protocols
▪ Local broadband (e.g. WIFI)
▪ Short ??? Power 

transmissions (e.g. 
Bluetooth, NFC)

CONNECTIVITY



בואו נפרום את 
הפלונטר ביחד

?אז מה אנחנו מציעים לכם

בנינו עבורכם סדנא  . להתמקד בעיקר
אסטרטגית של חצי יום ענייני ומרוכז

במטרה להתוות את הדרך  
Industry 4.0-ל



. סדנת מנהלים אחת
.יעילה וממוקדת, מהירה

: סקירה תיאורטית
,  נכיר את עולם המושגים, לפני שנקפוץ למים

נלמד להכיר את הטכנולוגיה של תעשייה  
ונבין איך למנף אותה לטובת הארגון  , חכמה

:בתוכנית

:  צוותי חשיבה
נאבחן . נצא חשיבה, לאחר שנבין את הבסיס

היכן אנחנו , מהי נקודת הזינוק של הארגון
ולאן אנחנו שואפים להגיע, עומדים כיום

:  גיבוש תכנית פעולה
של יעדים וכלים    Long listנתכנס לבניית

ליישום תעשייה חכמה



המצפן שלכם לתעשייה חכמה יותר: תוצר הסדנה 

פיתוחלוגיסטיקהייצורהפצהשיווקמכירהשירות

אוטומציה  
אדפטיבית

Additive 
manufacturing

Digital twin

AI

VR

AR

סנסורים

תשתיות

סייבר



?מהם יעדי הסדנא

.  מיקוד
. שדרוג
.ייעול

!בדרך לתעשייה חכמה יותר



.בואו נצא לדרך
?מוכנים למהפכה


