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צור קשר עם RGIS היום כדי לראות כיצד נוכל לעזור לך

מבחן מקרה: תעשייה – חברת תעופה וחלל

ספירת מלאי לחלקי חילוף

חברת תעופה וחלל נדרשה להשאיר מספר מסוקי צ’ינוק בכל עת. רמות גבוהות של חלקים לא 
 RGIS זמינים עלולות להשפיע על היכולת לתקן מטוסים במועד. חברת התעופה והחלל שותפה עם

כדי לאמת את החלקים הזמינים.

      

חברת תעופה וחלל נדרשה להשאיר מספר מסוקי צ’ינוק בכל עת. רמות גבוהות של חלקים לא 
זמינים עלולות להשפיע על היכולת לתקן מטוסים במועד. אז הלקוח דרש מ- RGIS לעזור בהקמת:

• אימות מספר חלקי החילוף במלאי
• הערך של חלקי החילוף

• מצב החלקים שנמצאו במלאי
• היכן החלקים נמצאים

• לכסות מספר מיקומים מאובטחים של צבא וצד שלישי

   

חברת התעופה והחלל שיתפה פעולה עם RGIS כדי ליצור את הדיווח המותאם אישית הנדרש:
 • תוכנית שהותאמה אישית הוקמה כדי להקל על זרמי המידע הנדרשים והמגוונים• עמדות משקלים

הוקמו במחסן הסניף  
• דוחות הפרשים הופקו בזמן אמת

 • לוח זמנים נוקשה שאמור לכלול את כל המיקומים המאובטחים של הצבא ושל צד ג’ הוצב במסגרת
זמן קצרה  

• כל המיקומים נספרו במקביל

   
חברת התעופה והחלל מצאה כי על ידי מיקור חוץ של פרויקט ספירת המלאי של חלקי המסוקים ל- 

RGIS, הלקוח הצליח:
• כל המיקומים כולל כל המיקומים המאובטחים של הצבא ושל צד שלישי נספרו

• מספר עצום של חלקים לא נמצאו במיקום שהיו אמורים להימצא
RGIS גישה לנתונים גלובליים במקביל עקב תזמון ספירות  המלאי על ידי •

• לזהות ביתר קלות היכן היה צורך דחוף ומיידי בחלקים
• היכולת לקבוע אילו חלקים נדרשים להחלפה עקב מצב החלק

חברת התעופה והחלל מצאה 
בשותפות עם RGIS, כי קל 

יותר לזהות היכן יש צורך דחוף 
ומיידי בחלקים

אימות מלאי איסוף נתוניםנתונים אמינים דוחות הפרשים
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