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בתקופה שבה ארגונים מחפשים אסטרטגיית יציאה ממשבר הקורונה ומנסים להבין איך עובדים אחרת, פתרון BI זה תומך 
בקבלת החלטות קריטיות בנוגע להון האנושי: מהחלטות בנוגע לאילו עובדים כדאי לשמר / להחזיר / להיפרד ועד החלטות 

על אופן העסקה, וסוג ההתקשרויות עם ספקים, שינוי נדרשים במבנה הארגוני ועוד.

ניהול עובדים

 קרן עמר, מנכ"לית אורנביט
054-2204901

kerena@oranbit.com

  HMS
 מגוון פיתרונות RPA להתמודדות, ביקושי קיצון, צווארי בקבוק ומיכון תהליכים בחירום בעקבות משבר 

הקורונה
בתחום הבריאות - עדכון תוצאות מבדקי קורונה במערכות קופות החולים

בתחום הפיננסי - מיכון תהליכי דחיית הלוואות ומשכנתאות, הקמת הלוואות ומיכון בקרות אשראי ולווים.
בתחום הביטוח - דחיית תשלומי פוליסות והקמת פוליסות באופן ממוכן

תחום התיירות - מיכון תהליכי הזמנות וחבילות נופש וביטול הזמנות באופן ממוכן

רשף רדין, מנהל תחום
050-7970777

Reshef@hms.co.il

HMS -ב RPA 

טכנולוגיות לתמיכה בעבודה מהבית
 MalamTeam

Collaboration and Virtual Workspace
ארגונים עובדים בצוותים הן מהמשרד והן מהבית ונדרשים לפתרונות שיתוף מידע בזמן אמת. מלם-תים מציעה לכם 

פתרונות אגנוסטיים לעבודה משותפת וחיבור למשאבי החברה מכל מקום, כדי לשפר את ביצועי ויעילות העובדים, ולהביא 
לחסכון משמעותי בטווח הארוך.

 חררדו רודניק
 GR@team.co.il 

אוטומציה
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פתרונות כחול לבן להתמודדות ארגונית
עם משבר הקורונה



בקרת כניסה + התו הסגול
 MalamTeam

 Safety Business Compass
מצפן הבטיחות – לעמידה בתו הסגול

מצפן הבטיחות מסייע לחברות ועסקים לחזור לשיגרה תוך 
הקפדה על הנחיות משרד הבריאות. 

מצפן הבטיחות הינה מערכת בקרת כניסה מתוחכמת, 
הכוללת מצלמת אינפרא המאפשרת מדידת חום מרחוק, 

מצלמת זיהוי פנים לזיהוי העובד ורישום מדידת החום שלו 
וכן מנגנון הצהרת בריאות משלימה לבדיקת חום, בהתאם 

לדרישת משרד הבריאות.
שרון עזרא

 sharonez@malam.com

Matrix
CoviDefense מערכת דיווח בענן 

על מצב הבריאות בעסקים ובארגונים. 
מערכת מבוססת ענן, מאובטחת בתקן המחמיר הנדרש 

וללא צורך בהתקנות, מאפשרת הן ללקוחות והן לעובדים 
למלא הצהרת בריאות כנדרש ב"תו הסגול". כל המידע 

נשמר לצורך תיעוד, מעקב ודיווח, וניתן לנתח אותו על פי 
פרמטרים שונים ולייצר דו"חות בהתאם לצורך.  

ישראל גליקסברג, מכירות ופיתוח עסקי 
קמביום  052-8109950 

 Netalizer
מענה לדרישות הדיווח של "התו הסגול" לעובדים, 

 GAZPACHO מבקרים, ספקים וככל שנדרש בעזרת
Mobile

דיווח, בעזרת הטלפון הנייד, כדי לעמוד בדרישות הרגולציה 
(דיווח בריאות, חום, הרגשה, מגע עם חולה קורונה וכו') שהן 

באחריות הארגון, כדי למנוע קנסות וסגירת עסקים. 
הדיווח מתאפשר גם במצב עבודה לא מקוון (Off Line) כך 
שניתן לדווח בכל מקום ובכל זמן, על ידי כל עובד. בעזרת 

המערכת ניתן לנהל ולפקח על המידע וביצועו. כמו כן, ניתן 
לשנות ולהתאים את המערכת לפי צרכי הארגון. 

 

דני בלטוך
053-7773030

 danny@netalizer.com

Yael Group
פתרון להתאמת ארגונים למצב שגרה בעולם 

הקורונה
מדידת חום לנכנסים לבניין, הפתרון מאפשר ספירה של כמות 

האנשים שעוברים ומאפשרת ניטור ומדידה של כמות 
המבקרים במקומות סגורים בזמן אמת, כולל ניהול תורים 

והגבלת כמות הנכנסים למתחמים. 
קיים מנגנון צ'ק אין מרחוק וזיהוי אוטומטי עם ההגעה למקום. 
הפתרון מאפשר ניהול חווית האורח בתחום המלונאות בעזרת 

פתרונות טכנולוגיים כגון ניהול חדרי אוכל וסטריליזציה 
בהתאם לרגולציה. 

 נדב שפיר, סמנכ"ל לקוחות ופיתוח עסקי של קבוצת יעל, 
052-3968465

nadavs@yaelsofr.com

Bynet Systems Applications
שינוי תצורת זיהוי ביומטרי בכניסות לארגון 
מניעת בעיית ההיגיינה בהנחת אצבעות העובדים 

על הסורק הביומטרי 

אלון תאגורי
נייד: 058-6666757

 alonta@bynet.co.il

 

 Ness Technologies
HealtiNESS - מערכת דיווח בענן לשמירה על בריאות 

הארגון שלך- לקוחות, קבלנים וספקים מכל זמן, מכל 
מכשיר ובכל מקום (לדוגמה, פתרונות התומכים בנושא 

עבודה מהבית, פתרונות סביב מעבר למכירות/שירות אונליין)

מערכת Healthiness הינה מערכת עננית העומדת בדרישות 
האבטחה המחמירות בישראל ומאפשרת לארגון ולעובדיו 

 QR או URL למלא טופס הצהרת בריאות מקוון בעזרת קוד
Code מכל מכשיר בצורה נוחה ופשוטה לעובד ולארגון.

כל המידע נשמר בבסיס נתונים וניתן להפיק ממנו דוח"ות 
ובקרה בכל עת.  

גלית רשף, סמנכ"ל שיווק נס
052-8342232

galit.reshef@ness-tech.co.il



ניהול משבר
Bynet Systems Applications

הפקת דו"ח נוכחות חירום
קבלת רשימת נוכחים בארגון בנקודת זמן מסוימת למקרה של הימצאות חולה

אלון תאגורי
נייד: 058-6666757

 alonta@bynet.co.il

 

Mittwoch
סרגל  משתמש יעודי הכולל אפשרות גישה מרחוק 

סרגל משתמש ייעודי לנציגי שירות כולל פונקציונאליות וסטטיסטיקות משתמש עם יכולת התחברות מרחוק למערכות מוקדי 
WhatsApp כולל שירותי באמצעות AVAYA השירות בתשתית

 ישראל בנשוהם
0544812099

 Israelbe@ncr.co.il

ניהול מוקד שירות מהבית

Mittwoch
פתרון תקשורת שליטה בקרה לתחום הרפואי באזורים נגועים/מבודדים.

פיתוח פתרון המבוסס על פלטפורמת ה- Video Collaboration של חברת ®Vidyo, המבטיחה תקשורת ברמה הגבוהה 
ביותר תוך מתן מענה לכל בעיות אבטחת המידע עם גמישות א-סימטרית, רמת אבטחת מידע המיועדת לתחום הרפואי 

ויכולת קינפוג מירבית. המערכת מאפשרת תקשורת  עם חולים וצוותים רפואיים באזורים נגועים באיכות גבוהה 
ובדיסקרטיות.

אמנון אבי-גיא מנהל חטיבת ציוד מחשוב בחברת י.א. מיטווך ובניו
 amnon@ncr.co.il

פתרונות בתחום הבריאות - רפואה

Mittwoch
עגלות רפואיות המאפשרות טיפול מרחוק

עגלות רופא מתקדמות המאפשרות טיפול מרחוק עם תוספות של מצלמת Meetup 4K ניתן לחבר את המערכת למכשור 
רפואי נלווה דוגמת מכשירי Tyto, סטטוסקופים דיגיטליים, מכשירי AKG ואחרים, שניתן להשתמש בהם לביצוע בדיקות 

רפואיות וקבלת אבחון מרחוק, באמצעות שיחת וידאו.

אמנון אבי-גיא מנהל חטיבת ציוד מחשוב בחברת י.א. מיטווך ובניו
 amnon@ncr.co.il


