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פרוטוקול מפגש הפורום – אתגרי הCFO-
שינייד בריאן - VP Finance UK ,ניהול אגף הכספים באורקל העולמית – ניתוח אירוע
נסתכל היום על השינוי העסקי שאורקל עברה 4התחלנו בסוף שנות התשעים – ואנו ממשיכים היום4
השוק משתנה ,הארגון משתנה 4שינוי הוא תהליך שלוקח זמן 4ספרא כץ אומרת "אל תתנו למיתון טוב
להתבזבז" 4בסוף שנות התשעים היינו תקועים על אחוזי רווח בסביבות העשרה הנמוכות 4לארי
אליסון הציב כמה מטרות :בשלב ראשון ,לסדר את התפעול ,באופן של יישום תכנות פשוטות של
אורל בתוך הבית 4לחזק את קבלת ההחלטות ,ולהגדיל מרווחים 4בשלב השני ,המטרת היו לבצע
הרבה רכישות ולהוסיף קווי מוצרים חדשים4
אופן הביצוע –
4.

42
43

4.

פישוט הארגון :קיבוץ התוכנות הפיננסיות לתוכנה אחת ,מעבר מחברות מקומיות לקבלת
החלטות מרוכזת ,גלובלית ,הפועלת באמצעות  ,SHARED SERVICE CENTERSומעבר מפונקציות
גאוגרפיות מקומיות ,לגלובליות4
סטנדרטיזציה :גם בנהלי הפעולה ,ובהליכי עשיית העסקים ,אימוץ  ,BEST PRACTICESזיהוי
תהליכים גלובליים ויישום אפליקציות מתוך מערכות ה IT-לתמיכה מקומית בכך4
ריכוז החברה מגאוגרפיות רבות למעטות ,הנשענות על  ,SHARED SERVICE CENTERSהמאפשרות
הגדלת השליטה בהוצאות ,הגדלת שביעות רצון הלקוחות בשיפור רמות השירות ,העלאת רמות
השליטה ,ואינטגרציה מהירה של רכישות 4כשה SoX-נכנס ,למעשה כבר היינו מאוד מוכנים
ליישום ,כי כבר היינו במצב של שליטה מרוכזת 4היום יש לחברה  5מרכזי שירות עולמיים4
אוטומציה של כלל התהליכים בחברה כדי לפשט אותך ,לארגון אותם ולהקל על העובדים ועל
הלקוחות לתפעל את הדרוש להם4

בתהליך הראשון חסכנו מיליארד דולר ,עד  ,200.ועד  ,20.0החיסכון צמח ל 245-מיליארד דולר4
החסכונות נבעו מאיחוד ה ,IT-שחסך  200מיליון דולר ,חסכון ב SELL SIDE-של  550מיליון דולר,
חסכון של  .50מיליון דולר ב ,BUY SIDE-וחסכון פנימי של  .00מיליון דולר 4צמצום שיחות לקוחות
למשל ,למענה מקוון ,שנשמר לטובת לקוחות אחרים שלעתים שואלים את אותה שאלה 4אפילו מעבר
מדואר רגיל לדוא"ל ,וסמינרים מקוונים במקום סמינרים פיזיים ,נכללו בחסכונות מכוונים במדיניות
החברה 4הצמצום כלל גם את כמות אנשי משאבי אנוש מ .:250-ל4.:350-
הרכישות שביצעה אורקל ומיזוגן הנכון לתוך החברה הגדילו גם הן את הרווחים מ 33%-ב ,'0.-ל-
 ..%בסוף  ,' ..אפילו שכל הרווחים התפעוליים של כל החברות שנרכשו היו נמוכים אפילו מה33%-
המקוריים שהיו לאורקל לפני הרכישה4
כדי להצליח בשינויים נדרש –
 4.תמיכת ההנהלה בתהליכים – ספרא כץ ולארי אליסון היו מחוברים לכל אורך הדרך באופן אישי4
 42ארגון עולמי מסודר4
 43ביצוע מהיר ומחויב למטרה
 4.תקשור מלא לעובדים ובכל הזמן ,והיתרונות שיראו מהם4

רח' קויפמן  4תל-אביב 21086
טל'  03-5804555פקס 03-5890781
lead@cfo-forum.org

www.cfo-forum.org

ההשקעות במו"פ של אורקל עלו משמעותית מ .43-מליארד דולר ב ,'0.-למעל  .מיליארד דולר
בשנת  420..בפינוי כסף להשקעה במו"פ אנו מאפשרים לחברה לצמוח לכיוונים שהיא צריכה4
שימוש ב BI-באורקל
בשנים האחרונות יישמנו  BIבכל החברה באופן מפורט ויסודי DASHBOARDS 4נמצאים אצל אנשי
המכירות ואנשי הכספים ,באופן נוח וזמין למשתמש 4הרעיון הוא להוציא את האקסלים מהחברה4
צמצמנו מעל  55%מהשימוש בדוחות אקסל ,וכל הנתונים זמינים יותר ומרוכזים יותר לכל העובדים
שצריכים את המידע 4התכנה מקבלת נתונים מכל התכנות הפנימיות בחברה 4למשל בנושא של
חוזים ,באנגליה היו החוזים נערכים מהר יותר מאשר בארה"ב 4לאחר למידה מסודרת באמצעות כלי
ה ,BI-הצלחנו לצמצם את ימי החוזה ל .-ימים (מ ..-במקור)4
השימוש בהייפיריון במחלקת הכספים – במטרה ליצור סטנדרטיזציה של תהליכי הדיווח הכספי וריכוז
של הניהול הפיננסי 4לפני הייפיריון המיזוג של דוחות כספיים נעשה באקסלים והיה מייגע וארוך,
ולאחר יישומה ,הצלחנו לסגור דוחות תקציב המכירות תוך  3ימים באופן משמעותית יעיל יותר4
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