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פתרונות גלובליים להתמודדות ארגונית
עם משבר הקורונה

ניהול משבר
Codeoasis

ניהול התפשטות וירוס הקורונה במבנים ציבוריים 
(בתי חולים, שדות תעופה, חללי עבודה וכו')

פתרון לניטור נקודות מגע של חולה הקורונה עם הסביבה 
 Real Time המבצעת VANTIQ מבוסס על פלטפורמת

Event Driven מכמה מקורות יחד, וביניהם חיישני מיקום,
מצלמות זיהוי פנים ומצלמות תרמיות בהתאם לנתונים 

שהוגדרו מראש.

אסף בורדה, מנהל מכירות
 054-3393195

asafb@codeoasis.com

SAS
 Operations, Fraud, Claims Leakage, Risk

Assessment for Insurance Industry
הפתרון מספק  פלטפורמה לחקר אירועים חריגים, כולל 

עבירות מרמה, טעויות או נהלים שגויים, אשר גדלים מאד 
באוירה של חוסר וודאות וקושי כלכלי.

Deloitte
 מודל תחקור והפקת לקחים ומערכת טכנולוגית תומכת

מודל תחקור והפקת לקחים, הכולל מתודולוגיה סדורה ומפורטת לביצוע תחקירים והפקת לקחים (AAR ו-BAR) ומערכת 
טכנולוגית תומכת להזנה קלה של התחקירים ולשליפת לקחים, בהתאם להקשרים הרלוונטיים. הפתרון רלוונטי במיוחד 

בתקופה זו, מאחר והוא מאפשר לארגונים להפיק לקחים מההתנהלות במשבר הקורונה (בהקשרים של HR, מערכות 
מידע, שינוי הפעילות העסקית וכד') ולזהות הזדמנויות לשיפור.

מינוף הידע והניסיון שנצברו, שחזור הצלחות והימנעות מחזרה על טעויות יוכלו לתת לארגון ערך וכוח במשבר הבא, לחזק 
את החוסן הארגוני ולייצר יתרון תחרותי מול ארגונים נוספים בשוק.  

שרון הר-עוז
09-9712626

מרינה בליאק
 054-4699957

mbeliak@deloitte.co.il



DXC ישראל
ServiceNow Safe Workplace

חבילת אפליקציות המסייעת לעסקים להחזיר את עובדיהם 
למקום העבודה תוך שמירה ותמיכה בבריאותם ובטחונם, 
הכוללת: סקרי מוכנות העובדים לחזרה למקום העבודה,  
ניטור בריאות העובדים, ניהול מלאי ציוד מגן אישי במקום 

העבודה, ניהול בטיחות במקום העבודה ודשבורד של 
חברת ServiceNowSafe  הנותן תמונה מלאה על המוכנות 

לפתיחת האתר מחדש.

ניהול עובדים

Oracle
Oracle HCM Health & Safety

מודול בטיחות וגהות מתוך פתרון משאבי אנוש בענן של 
אורקל Oracle HCM Cloud הינו פתרון מתקדם לניהול 

תהליכים במחזור חיי העובד. הפתרון מיועד לאנשי 
משאבי אנוש,מנהלים ועובדים כאחד. הפתרון מאפשר 

לעובדים לדווח במהירות, בקלות ומכל מקום, כולל 
מהטלפון הנייד, על אירועי בטיחות, על צורך בבידוד,

חשיפה לחולים, מחלה או כל סימפטום הקשור לקורונה.
האדמיניסטרטור מתעדכן בכל הדיווחים ויכול להעריך את 

הסיכון, ולהחליט על צעדי מנע. לפתרון יש אנליטיקות 
מתקדמות, והוא נתמך בדשבורדים יעודיים, המאפשרים 

לעקוב מכל מקום על הנעשה בארגון, לחתוך את הנתונים 
לפי אתרים ויחידות שונות. השימוש במודול מוצע ללא 

תשלום ללקוחות אורקל בעולם, עד תום המשבר העולמי.

נטלי ליטמן, מנהלת פעילות ServiceNow  ב-DXC ישראל
052-8904272

nlitman@dxc.com

אלדד ניסני
052-224-8881

eldad.nisani@oracle.com

Oracle
Oracle HCM Global HR

טופס מילוי הצהרת קורונה השייך לפתרון משאבי אנוש 
בענן של אורקל: Oracle HCM Cloud. טופס המאפשר 
לכל עובד למלא בקלות הצהרת בריאות יומית מהנייד. 

באמצעים אלו ניתן לעשות שימוש גם לסקרי מוכנות 
לעובדים העובדים מהבית ולעובדים חיוניים. 

לאדמיניסטרטור קיים דשבורד לניתוח המענים. 
תבניות הצהרת הבריאות, הסקרים והדוחות הייעודיים 

מוצעים בחינם לכל לקוחותינו.

אלדד ניסני
052-224-8881

eldad.nisani@oracle.com

SAS
Workforce Optimization

הפתרון מספק יכולה מהירה וגמישה לניהל כוח אדם 
באופן אופטימלי לצרכי הארגון תחת אילוצי עבודה 

מהבית, עבודה מרחוק ועבודה בסביבה מרובת אנשים, 
תוך עמידה בתנאי שירות לקוחות פנים וחוץ ארגוניים.

שרון הר-עוז
09-9712626

ניהול עובדים מרחוק
Deloitte

מודל הערכת אפקטיביות בסביבת עבודה היברידית ודשבורד תומך
מודל הערכת אפקטיביות, הכולל ניתוח תפקידים והגדרת מדידה נדרשת (KPIs ואופן המדידה), הן במדדים עסקיים והן 

במדדי תחושת העובדים (Well-being). במסגרת המודל פותח דשבורד המציג את כלל הנתונים הנדרשים בצורה ידידותית 
ובהתאם לדרישת המשתמש, תוך שימוש ביכולות אנליטיקס. הפתרון רלוונטי במיוחד בתקופה זו של עבודה מהבית, מאחר 

והוא מאפשר למנהלים למדוד את אפקטיביות העבודה מרחוק, אשר עלולה להיפגע בשל הריחוק הפיזי של העובדים ושעות 
העבודה הגמישות יותר.  

 עינבל נמיר
טל' 054-3388977, 

innamir@deloitte.co.il



Codeoasis
Omnichanel לבתי חולים

ניתוב ותעדוף של אשפוז החולים בין מחלקות הקורונה 
VANTIQ והמחלקות הכלליות על ידי חיבור פלטפורמת

עם המידע המגיע ממיקום האמבולנס, מצב החולים 
שמבקשים פינוי ומצב התפוסה בבית החולים. 

פתרונות בתחום הבריאות / רפואה

אסף בורדה, מנהל מכירות
 054-3393195

asafb@codeoasis.com

Deloitte
CovnergeHealth Connect לטיפול במשברים

הפתרון מחבר בין הגורמים השונים באקו-סיסטם של 
מערכת הבריאות לצורך טיפול ממוקד קהילה במשבר 

הקורונה, ומאפשר לסוכנויות בריאות ממשלתיות ולספקי 
מערכת הבריאות למיין, לנהל את הטיפול ולתמוך מרחוק 

בחולים הנמצאים בבידוד או מחלימים.  
.Salesforce Health Cloud הפתרון מבוסס

שמוליק קריבוס
09-8922424 ,052-6922485

Applause
בדיקות פונקציונליות לשיפור חווית המשתמש 

במודל בדיקות המונים
בארגונים רבים יש קושי בימים אלו להפעיל את מחלקות

ה QA הפיזיות באופן רציף כאשר במקביל השוק הישראלי 
חווה בימים אלו תנופה דיגיטלית חסרת תקדים, מה שדורש 

מהחברות המשיקות מוצרים דיגיטליים מצוינות חסרת 
פשרות בחוויית הלקוח. שרות בדיקות ההמונים של אפלאוז 

מספק בישראל ובעולם תובנות אותנטיות הנסמכות על 
בדיקות אנושיות על פי דרישה הכוללות בדיקות 

פונקציונליות, בדיקות חווית משתמש, בדיקות אמצעי 
תשלום, כיסוי מכשירים ועוד, וזאת כדי לתמוך בתהליכי 

הבדיקות והאיכות של אפליקציות מובייל, ווב ויישומים 
ארגוניים מגוונים. 

המשכיות עסקית

עינבר דינטה
050-9355200

idinte@applause.com
           

SAS
 Ensuring Demand Planning Stability for

Retail Industry
פתרון המסייע לחברות קמעונאיות, ספקים וחברות יצרניות 
להסתגל במהירות להתנהגויות צריכה חדשות, על ידי חיזוי 
ביקושים לטווח קצר, בינוני וארוך, תוך התייחסות למגמות 

התחלואה.

שרון הר-עוז
09-9712626


