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 שילוב  יכולות  טכנולוגיות  ותועלות  בינה  עסקית  ומלאכותית 

  E-COMMERCE B2Bבתהליכי  

( יותר ויותר מקום ונפח, אך עד לאחרונה ובוודאי בעידן  e-commerceבשנים האחרונות הולך ותופס הסחר האלקטרוני )

 (. B2Cעיקר הפעילות במגרש הסחר האלקטרוני מאופיינת בקשר שבין עסקים ללקוחות הקצה הפרטיים ) ה הקורונה היית

ורמות  בפלטפשימוש הולך וגובר   - מעניינת לא פחות מתרחשת בזירה העסקית בין חברות ובבסיסה ומגמה משמעותית 

הגיע היקף הסחר   בו , בדגש על השוק האמריקאיו  בשווקים השונים בעולם (  B2Bהסחר האלקטרוני, בין חברות וארגונים )

  מהעסקאות 27%-המהווים נתח שוק של כ ( *nFrost & Sulliva)טריליון דולר  6.6 - למעלה מל  2020בשנת  B2Bהאלקטרוני 

מפיצים וסיטונאים  יצרנים,   הם בעיקרהעיקריים בשיטה זו  םהמשתמשי .הצפי הוא להמשך גידול משמעותי בשנים הבאות ו

 העוסקים במכירת מלאים, חומרי גלם ומוצרים מוכנים. 

 

 הסיבות המרכזיות לשינוי אופי הסחר בין חברות הן בעיקרן עסקיות, טכנולוגיות ואף תרבותיות: 

  להיות לאורך זמן הוא   ההתנאי להמשך צמיחוכי   לבקצב שינויים הולך וגד ההבנה כי העולם העסקי והדינמי מתאפיין   -

 ומקוונים.     תהליכים ממוכניםמבוסס על ו טכנולוגיה מוטה יגיטלי, ד  ארגון

  לצמצםובכך  אמצעים דיגיטליים  תוך שימוש ביכולות וב  , תור בעיות מסורתיותמאפשרת לפ דיגיטליתה ורמציה טרנספה -

,  מהתייעלותבטווח הקצר   כבר  דיגיטליים נהנים  תהליכיםמוטי תהליכי עבודה עתירי ניירת וכוח אדם. ארגונים  

 וחיסכון.  שליטה 

  של תהליכירחבה ומשמעותית  דיגיטציה ל  מעבר ( כאחד  גלובלית ברמה הארצית וה ה המאפשרים )רגולצישינויי חוק ו -

 הרשאת חתימה דיגיטלית לאישור הזמנות, חשבוניות, מכרזים מקוונים ועוד. דוגמת:   ,, שרשרת אספקהפיננסים , רכש

עסקאות, חייבה את החברות להטמיע אמצעים מתקדמים לטובת  ניהול דיגיטליים ותהליכים עסקיים  הרחבת השימוש ב -

את תהליך קבלת ההחלטות, להגיב במהירות לשינויים    לטייבמידע בזמן אמת,   " להציף"במטרה  ,ור ובקרהניט

 .מירבית  התייעלות  להשיג ובכך הלקוחות  ובקרב שוק ב  ומגמות

גדל לתוך ההאצה המהירה בפיתוחים טכנולוגיים בתחום  ( אשר  Y-ה ור )המכונה גם ד דור המילניום   –שינויי דור  -

    B2B  -העבודה וקידם משמעותית את הגישה והדרישה לביצוע פעולות סחר   "חדר" לשוק    אינטרנטוה מחשבים ה

 ת. ודיגיטלי  פלטפורמות אמצעות  ב

בהיקפים שונים, בקלות יחסית ותוך מתן   סחר אלקטרוני לבצע תהליכי   מאפשרת ה , תשתית טכנולוגית מאובטחת -

 . סליקה במספר רחב של אפשרויות )גם בעסקאות עתירות ממון( אפשרות ל

  של רב  למספר   חשיפה הרחבת מאידך   שרומאפ  מחד  מחייב  , תחרות , מרובה השיבושים, ההפרעות והדינמי הק שוה -

   .פוטנציאלים  ספקיםו לקוחות

"סגירת השמיים" לטיסות  ב , משבר הקורונה המתאפיין בהגבלות תנועה, בריחוק חברתי, בחוסר יציבות בשווקים -

הביא כאמור להאצה משמעותית של חלק ניכר מהתהליכים שצוינו לעיל ולמגוון רחב של שינויי   , ולמפגשים עסקיים

 תפיסה ותהליכי עבודה.   

  

https://www.storenext.co.il/%d7%94%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98


 
 

לצד האתגרים הלא מבוטלים אשר באים לידי ביטוי במהלכים שצוינו לעיל ובשינוי תהליכי העבודה המתחייבים עקב  

 רבה. כך, הרי שעולות גם הזדמנויות בעלות משמעות  

מלאכותית  בינה , (BIשימושי בינה עסקית )בהן  מי שישכילו לנצל אותן תוך שילוב ושימוש ביכולות טכנולוגיות מתקדמות, ו 

(AI )  ו( למידת מכונהML  יבטיחו לעצמם המשך צמיחה, ניתוח והבנת מגמות בזמן אמת, צמצום סיכון, הגברת ודאות, )

 הגדלת הרווחיות.  –ובשורה התחתונה 

 להלן חלק מהפעולות, המהלכים והתועלות אשר ניתן לרתום אליהם יכולות אלו: 

זמינות   אספקה,   מקורות ם,לשם איתור ואבחון מתקדם של מוצרי  -  מבוסס טכנולוגיה   (Sourcingאיתור איכותי ) -

 , תוך ניצול המידע הרב והזמין ברשת האינטרנט. פוטנציאליים  ושותפים  לקוחות  מלאים,

החשיפה הרבה הנוצרת בפלטפורמות הסחר האלקטרוני השונות,   –  זמינות מידע משלים ועיבודו לתובנות עסקיות -

מייצרת מטבע הדברים גם נגישות למידע רב אשר בעבר לא היה זמין, כמו גם לשיח ער של גורמי מקצוע המתקיים  

ברובו באתרים מקצועיים, בקבוצות ברשתות החברתיות, באתרי חדשות ועוד, ואשר איסוף סדור ומובנה, כמו גם  

 תמונה מצרפית ותובנות עסקיות בעלות משמעות וערך רב.  לו מייצרים שעיבוד 

השימוש בטכנולוגיות איסוף וניתוח מידע רב   – אבחון מוקדם של ספקים ולקוחות בטרם התקשרות ולאחריה  -

ממקורות אובייקטיבים, דינמיים ובלתי תלויים, מאפשר לייצר תמונת מצב ולתמוך את מקבלי ההחלטות ואת התהליך  

 קי מקצה לקצה, תוך השקעת זמן ומשאבים מינימליים.  העס

וקטלוג מתמשך של מידע מצטבר על אודות ספקים ולקוחות יש ערך    לאיסוף -  ספקים מינוף המידע לניהול נכון של  -

   מאפייני עסקאות ומימון, תנאי אשראי, ספק/עסקה חוזרת ועוד. ,לקוח הספק/ דוגמת: גודלעסקי בעל משמעות רבה,  

 לכל אלו חשיבות בטרם קבלת החלטה על הארכת התקשרות קיימת, בחירת מעבר לספק אחר ועוד. 

לאסוף בראש וראשונה "מודיעין עסקי" ומידע על  של חברה מסחרית את היכולת   בעיקרכאן נדגיש  – מודיעין עסקי  -

.  זוהי דרך ייחודית לקבל משוב בצורה אובייקטיבית  השירותי/ העל מוצרי  הים והלקוחות של"ד המשתמשו אודות חו

ובלתי תלויה.    תחום נוסף הוא איסוף ממקורות פתוחים על אודות פעילות המתחרים, מוצריהם, מחיריהם וחוו"ד  

 שיפור ביצועים מתמיד. מאפשרות לייצר   אשרהלקוחות והמשתמשים עליהם. הדבר מייצר תובנות עסקיות ותחרות 

 , דאטה(אנו חיים כיום בעולם עסקי המושפע מגורמים רבים ומוצפים במידע רב )ביג – ביג דאטה  -

ניתוח ותובנות עסקיות ממידע "חי" ועדכני באופן אוטומטי  לאך "מרוב עצים אין רואים את היער". נגישות וזמינות  

 AIמותרות, אלא אבן בסיס הכרחית. לשם כך נעשה שימוש בכלי, אינו מהווה םובהתאם לתחומי העניין הרלוונטיי

 , המאפשרים לבנות תמונת מצב רלוונטית בנושאים המעניינים אותנו. מתקדמים 

בהדרגה   עוברות   הארגונייםהתופסות כבר היום מקום נכבד וחשוב בתהליכי העבודה    הארגוניות  ERPה מערכות -

מתקדמים, אוטומטיים ומבוססי בינה   חות"כולל דומקוון,  B2B -ל ומכת ת  יצירת אינטגרציה ותשתיתהתאמות שייעודן 

   .  (BI- Business intelligenceעסקית )

הנובעים ממערכותיו,  נתונים ה"פנימיים" מחוץ לארגון עם המאיסוף חכם נתונים "חיצוניים" המגיעים שילוב והתכת 

 ות מסחר אלקטרוני. עסקאות רכש ע"ג פלטפורמערך רב בבניית בסיס הידע הנדרש למימוש  ישיאו בהכרח  

, תוך  לסיכום, הצפי הוא כי מגמת השימוש בפלטפורמות הסחר האלקטרוני בין חברות תמשיך להתרחב ולהשתכלל 

אין  מכיוון ש תלכנה ותתפוסנה יותר ויותר מקום,  אשר  נה עסקית ומלאכותית מבוססות בי שילוב של יכולות טכנולוגיות 

 . א במנוף צמיחה עסקי וחיונימדובר במותרות, אל 



 
 

 

 

 

פיתחה מערכת טכנולוגית   אשר  – BizWatch LTDהכותב הוא בועז גלעד, מייסד ומנכ"ל חב'  

מבוססת בינה מלאכותית המאפשרת שיפור וייעול תהליכי רכש ושרשרת אספקה ומסייעת  

 מוצרים, ספקים ושותפים עסקיים פוטנציאליים. , מקורות אספקה למשתמשים באיתור ואבחון  

  מביא עמו שנות ניסיון ארוכות בניהול מערכי לוגיסטיקה, רכש ושרשרת אספקה מורכבים

 . ורחבי היקף 

 : לפרטים נוספים -

-   boaz@bizwatch.ai 

 לחץ כאן   -

- www.BizWatch.ai 

 

 

 

 

 

 

 על סיוע בגיבוש התכנים והתובנות  –  תוארגוני ת עסקי יועצת  – *תודה וקרדיט ללימור מוצניק 
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