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השמירה על החברה בידיים שלנו
חיטוי ידיים אוטומטי  

מדידת חום והתרעה מעל ל-38     
מעלות  

עדכון הנחיות משרד הבריאות בזמן    
אמת במסך 22"  

ויסות כניסת מבקרים והתרעה     
למניעת צפיפות  

ניהול תוכן מרחוק  

MalamTeam
Smart Conferencing

מערכת עננית, המתממשקת לפלטפורמות ה VC הארגונית 
(zoom, Webex, Teams) ובאופן אוטומטי ממירה את 

השמע בשפה העברית לטקסט, מאנדקסת, מציעה שירותי 
 KPIs ,ערך נוספים כמו חישוב, אנליטיקה, הפעלת מודלים

ועוד.

טכולוגיות לתמיכה בעבודה מהבית

 יוסי צור
yossi-etype@etype.co.il

MalamTeam
MT Collaboration

שדרוג סביבת העבודה לסביבת עבודה שיתופית 
מרחוק באמצעות סט כלים תומכים, בהתאם 

למתבקש מתקופה זו.

 קול קורא
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פתרונות כחול לבן להתמודדות ארגונית
עם משבר הקורונה

חררדו רודניק
GR@team.co.il

 Bynet Systems
Applications

 התקנת תוכנת עזר 
לחסימת כניסה אוטומטית
מניעת כניסה לארגון לחוזרים 

מחו"ל או שוהים בבידוד

בקרת כניסה + התו הסגול

אלון תאגורי
058-6666757

alonta@bynet.co.il

 Bynet Systems
Applications

תוכנה לחסימת כניסת 
עובדים ללא הצהרת בריאות 

יומית
מניעה אוטומטית של כניסת 

עובדים שלא מילאו את הצהרת 
הבריאות

אלון תאגורי
058-6666757

alonta@bynet.co.il

עידית נתן 
052-6787420



Mittwoch
רובוטים רב משימתיים לבתי חולים

פלטפורמה רובוטית, עם יכולת נהיגה עצמאית וכושר נשיאה 
של עד 100 ק"ג, עליה מיישמים מודולים של חלוקת תרופות, 

ניטור חולים, חיטוי ב- UV, לוגיסטיקה. 

אמנון אבי-גיא מנהל חטיבת ציוד מחשוב
בחברת י.א. מיטווך ובניו

 amnon@ncr.co.il

Mittwoch
מחסני PPE וציוד רפואי בנקודות הטיפול.

מערכות VENDING של CRIBMASTER מבית 
STALEY דיספנסר אוטומטי וממוחשב, לניפוק ציוד 

מגן רפואי ומכשור רפואי, בנקודות הטיפול להבטחת 
זמינות הציוד בכל עת. 

אמנון אבי-גיא מנהל חטיבת ציוד מחשוב
בחברת י.א. מיטווך ובניו

 amnon@ncr.co.il

פתרונות בתחום הבריאות - רפואה

ניהול מוקד שירות
Mittwoch

פורטל ניהול  ושליטה מרחוק 
למוקדי שרות  

פורטל ניהול ושליטה מרחוק 
למוקדי השירות המשמש כמוצר 

משלים למערכות מוקדי שירות של 
.AVAYA חברת

 Avaya סרגל נציג שירות למערכות
 Avaya Elite – ו  ACC

Multichannel פרי פיתוח של 
חברת מיטווך. פורטל זה מספק 

 Web מבוסס Dashboard ממשק
Browser לניהול מאובטח קל ונוח 

של המוקד בשפה העברית.

 Microsoft
 Q-Flow® Hybrid

ניהול פניות ותיאום פגישות בכל 
הערוצים : וידאו, צ'ט, טלפוני, מייל 
ופרונטאלי מאפשר לארגון להעניק 

שירות מתואם מראש ללקוחותיו 
בכל הערוצים ובכך לצמצם את 

הצורך בהגעה פיזית למרכזי 
השירות. המודול החדשני מעניק 

לארגון את היכולת לנהל את התור 
באופן אחיד ורציף, מכל הערוצים, 
תוך מתן שקיפות לכלל הממתינים 

על התקדמות התור.

 

עידן כהן
054-4698885

דנה זורבצ'י
052-4450132

Dana.Zorbachi@microsoft.com

Deloitte
אופטימיזציה של מוקדי שירות

על מנת להתמודד עם העומס הנובע 
מריבוי קריאות על תקלות למוקדי 

 IT-השירות והתמיכה ביחידות ה
(במיוחד עקב הצורך הגדל של 

עובדים בארגון לבצע את עבודתם 
מהבית) או מוקדי שירות ללקוחות, 

פיתחנו פתרון ייעודי בשיתוף עם 
חברת DeepCoding המאפשר 

"לשטח את העקומה". באמצעות 
טכנולוגיה מתקדמת נספק דוח 

דיאגנוסטי בתוך מספר ימים אשר 
מאפשר ללקוח לזהות את הבעיות 

הפוטנציאליות המשפיעות על העומס 
במוקדי השירות, ומציע פתרונות 

ותהליכי אופטימיזציה לבעיות 
שנמצאו.

 
 מירב הכרי

03-6086187
052-6001073

mhickry@deloitte.co.il

 ישראל בנשוהם
0544812099

Israelbe@ncr.co.il



אוטומציה
KRYON

 Kryon Full-Cycle Automation (RPA &
(Process Discovery

פתרון אוטומציה מלא (זיהוי וביצוע אוטומציה לתהליכים 
עיסקיים)  מאפשר לארגונים לפתור אתגרים חדשים 

שהוצפו עקב המצב (עבודה מהבית, מחסור 
במשאבים,הצטברות של עבודה ידנית) באמצעות 

אוטומציה שמאפשרת לייעל תהליכים קריטיים חדשים 
(למשל הדרכה מרחוק, הקפאת תשלומי משכנתא, עיבוד 

רשומות רפואית וכו')

מאיה בר יפת
054-7615583

 Maya.BarYefet@kryonsystems.com

Proceed
פיתוח ותהליכי בדיקות אוטמטיות

השינויים שחלו בשוק כתוצאה מהקורונה הביאו לכך 
שארגונים נדרשים לעמוד בקצבי פיתוח מהירים יותר, 

באיכות גבוהה יותר ובעלויות נמוכות משמעותית – בעיקר 
כתוצאה מקיצוץ בכח אדם.

הטמעת תהליכי בדיקות אוטומטיות E2E מסייעת לארגונים 
להוזלת עלויות וקיצור מחזורי הפיתוח (TTM) באמצעות 
פיתוח יכולת מקיפה ומעמיקה יותר של בדיקות, הבטחת 

איכות ובגרות הגרסה כשזו מגיעה לשלב העליה לאויר 
ובנוסף שימור וניהול הידע הארגוני בתהליכי בדיקות.

אמיתי כהן, ראש תחום ייעוץ פרוסיד
050-5913994

 amitayc@Proceed.co.il

המשכיות עסקית
Proceed
Low Code

בימים אלו ארגונים רבים נאלצים לצמצם בהוצאות ולהפרד 
מחלק מאנשי הפיתוח של הארגון, ומצד שני נדרשים לפתח 
יישומים רבים אשר יאפשרו חזרה לשגרה חדשה במשרדים 

ולתמיכה בפעילות של לקוחות מרחוק. פלטפורמת פיתוח 
מבוססת low-code טכנולוגיה זו נותנת פתרון רלוונטי ביותר 

לתנאים החדשים שנוצרו למנהלי הפיתוח בארגונים.

גילי רגב, מנכ"ל פרוסיד
050-5741800

gilir@Proceed.co.il

EY
ליווי לקוחות בבנית מודל עבודה היברידי (בית ומשרד)

הפתרון בונה ביחד עם הלקוחות על בסיס מתודולוגיה וידע 

 post לתפיסת העובד בעולם ה ,EY בינלאומי ומקומי של
corona. הפתרון בנוי על פעולות שיש לבצע בשלב המיידי, 

שלב הביניים וכמובן הארוך טווח ומשלב בתוכו אספקטים 
שונים של המשכיות עסקית, הערכות  משאבי אנוש, משרד 

ללא נייר, אוטומציה - RPA, מעבר ל S4Hana  לשם הנגשת 
המערכות הארגוניות, מודל התמיכה בעובדים (ציוד, ליווי, 
Onboarding)  ובדיקת ביצועי העובד. התהליך הינו חוצה 

ארגון וכלל בחינה של עבודה היברידית לפי המחלקות 
השונות בארגונים.

דודי כרמי
052-2554311

david.carmi@il.ey.com

EY
מעבר ל cloud עם פתיחת קירות הארגון בצורה 

הדרגתית ומבוקרת
 הפתרון מציע מענה מעבר לענן שצובר תאוצה בעקבות 

הקורונה. הפתרון ממפה על ציר הזמן את מה שניתן 
להעביר לענן , מה לא ניתן והיכן הערך העסקי של העברת 
כל אפליקציה ואפליקציה או תשתית לענן ציבורי או פרטי. 
הפתרון מבוסס על ידע שנצבר ב EY בארץ ובעולם ומשלב 

בתוכו תפיסה הוליסטית של ניהול מערכות המידע 
בארגונים השונים. הפתרון נוגע בכל התחומים החל מהצד 

הטכנולוגי, במודל הפיתוח, ההטמעה, שינוי בדפוסי 
העבודה, אבטחת המידע והרגולציה וכלה בתכנון וביצוע 

פרוייקטי העברת האפליקציות שהוחלט עליהם.

דודי כרמי
052-2554311

david.carmi@il.ey.com

Deloitte
Dashboard 'חדר מצב'

Dashboard חדר מצב מאפשר גישה למידע מהותי 
מקיף ומפורט בזמן אמת - הן במישור העסקי והן במישור 

הפנים ארגוני - לשימוש ההנהלה הבכירה, כדי לאפשר 
תגובה מהירה וניווט הארגון בזמן משבר. הפתרון מבוסס 

על פלטפורמת POWER BI מבית מיקרוסופט.

עידו גנות 
054-5562211

iganot@deloitte.co.il



ניהול עובדים
Microsoft

Time Clock 365 פתרון
פרי פיתוח ישראלי המאפשר למעסיקים לנהל את נוכחות 

העובדים שלהם מכל מקום ובזמן אמת, כולל תזמון ותכנון 
התראות אישיות לעובדים ולמנהלים. • המערכת מבוססת 

 .Microsoft Azure ענן
דיווח נוכחות מכל מקום (אפליקציה, אינטרנט, מקומי)

מדידת זמנים למשימות ופרויקטים
טופס הצהרת בריאות כחלק מחתימת כניסה ליום 

העבודה.

Microsoft
Emergency Mobilization On-Demand

בעת שבחלק מהמדינות בעולם, התחבורה הציבורית 
צומצמה או הופסקה בשל נגיף הקורונה, עובדים חיוניים 

עדיין נדרשים להגיע למקומות העבודה שלהם. הפתרון של 
Moovit מאפשר לאותם עובדים חיוניים לעשות זאת בנוחות 

ובביטחה. השירות מאפשר למעסיקים להפעיל פתרון 
תחבורתי ייחודי ובלעדי לאותם עובדים חיוניים. זאת 

באמצעות הפעלת מערך הסעות חכם שבאמצעותו יכולים 
העובדים להזמין מראש מקום בהסעה דרך ממשק 

אפליקציה שמבוססת על Moovit (White Label) השירות 
מחשב את נקודות האיסוף וההורדה של העובדים.

מיכל גולדשטיין
052-6287430

michalgo@bezeqint.co.il

דנה זורבצ'י, מיקרוסופט
 ,052-4450132

Dana.Zorbachi@microsoft.com

אורן אללוף
050-2953311

alaluf@moovit.com

דנה זורבצ'י, מיקרוסופט
 ,052-4450132

Dana.Zorbachi@microsoft.com


