קבוצת קונסיסט – פרופיל חברה

קונסיסט  -טכנולוגיות מידע מתקדמות לעסקים
קונסיסט בישראל הנה חלק מ‘קבוצת קונסיסט‘ העולמית ,המספקת
שירותי  ITמתקדמים בישראל ,אירופה ובאמריקה
קונסיסט הוקמה לפני יותר מ 45-שנה ומעסיקה כ 1,000-עובדים ברחבי העולם ,לרבות גרמניה ,ספרד ,ארה"ב ,ברזיל ,ארגנטינה
מקסיקו ועוד .אנו בקונסיסט מתמחים בפיתוח מערכות תוכנה ,בשיווק ויישום מערכות תוכנה וחומרה של ספקים מובילים אחרים
וכן בשירותים מקצועיים לפיתוח אצל לקוחותינו במסגרת פרוייקטים ,שירותי ייעוץ או מיקור חוץ.

קונסיסט בישראל  -נתונים

כ300 -
עובדים

למעלה
מ 700-לקוחות

 4משרדים
ומרכזי פיתוח

קבוצת קונסיסט העולמית

Germany

Spain
USA

Israel

Mexico

Brazil

Rio de Janeiro

Uruguay
Argentina

Chile

קונסיסט בישראל  -סקירה כללית
קונסיסט מספקת מגוון רחב של שירותים ,מוצרים ופתרונות
בתחומי טכנולוגיות המידע ללקוחותיה בישראל

פיתוח מערכות IT
מתקדמות

תכנון ,פיתוח ואינטגרציה של
מוצרים ותשתיות מיחשוב

שירותי מיקור חוץ
) (Outsourcingבטכנולוגיות מגוונות

לקונסיסט יש למעלה מ 700-לקוחות בישראל ,מהם  35משרדי ממשלה
וגופי סמך וכן חברות מהגדולות והמובילות במשק ,בהם:

משרד
רוה“מ

משרד התשתיות
הלאומיות

קונסיסט מוסמכת על-ידי מכון התקנים הישראלי לתקן  ISO 9001:2015בתחום פיתוח
מערכות מידע ושירותים מקצועיים .לחברה משרדים ומרכזי פיתוח בפתח-תקוה ,בלוד,
ביקנעם ובאשדוד.

ערכי החברה

ערכי החברה
מקצוענות  -מגוון הטכנולוגיות ,הצרכים העסקיים והשתנותם המתמדת ,מחייבים אותנו לטפח את יכולותינו לאורך שנים ,הן
בדרך של לימוד מתמיד והן על-ידי הקניית הערך של השאיפה למצויינות אצל עובדינו.
מסירות -

ביצוע העבודה וסיומה לשביעות רצון הלקוח ,גם במחיר עבודה עד השעות הקטנות של הלילה.

אחריות -

קונסיסט מספקת ללקוחותיה מערכות מידע שהינן קריטיות לפעילותם העסקית .אנו מודעים לכך ומכירים
באחריותנו לפעילותן התקינה.

הגינות -

אנו הגונים והוגנים ללקוחותינו ,לאנשינו ,לשותפינו ,לספקינו ולקהילה הסובבת אותנו.

ידידותיות  -אנו מאמינים בעבודה בסביבה ידידותית ,מאומצת אך חייכנית ,בסבר פנים יפות גם לנוכח קשיים ,בחברות
ובעזרה הדדית.

חטיבת מיקור חוץ ויועצים
קונסיסט מערכות מציעה את הניסיון והידע המקיף של מומחים בתחומים שונים ובנוחות והגמישות המאפיינים את העבודה
במודל מיקור חוץ .החברה מאפשרת להתאים מסלול ייחודי למיקור חוץ העונה על דרישותיו הספציפיות של כל לקוח .מומחי
החברה משתלבים בפעילויות של הלקוח ומעניקים לו מתודולוגיות ,ידע וניסיון עשיר .פתרונות מיקור החוץ של קונסיסט מספקים
ללקוח תמיכה טכנולוגית איתנה אשר בעזרתה יוכל להתמודד עם משימות מורכבות במיוחד.

ערכים מוספים לשירותי מיקור החוץ של קונסיסט
• כחברת תוכנה ,אנו אמונים על איכות המועמדים שלנו .תהליכי הגיוס כוללים סינונים וראיונות מקצועיים  /אישיותיים
למועמדים על מנת להבטיח את ההתאמה לדרישות הלקוח.
• ראיונות אלו מבוצעים ע"י אנשי מקצוע ,הן מתחום משאבי האנוש והן מהתחומים המקצועיים הרלוונטיים.
• ההון האנושי הינו המשאב החשוב ביותר בקונסיסט .אנו מאמינים בשימור העובדים – תוכנית "קריירה אישית לעובד" אותה
בנינו בקונסיסט ,מקנה לעובד אופק מקצועי ואפשרות להתניידות וקידום לתפקידים חדשים בתוך החברה.
• במסגרת פעילות פרויקטאלית ,קונסיסט מספקת "חבילות עבודה"  -מעטפת  ITללקוח לפי הצורך .הרעיון – אחריות ברמה
הפרויקטאלית  /תהליכית מול הלקוח ,הכולל אפשרות לגיבוי מקצועי לעובדים המוצבים באתר הלקוח.

שירותי מיקור חוץ מקיפים
עובדי מיקור חוץ באתר הלקוח  -במגוון תפקידי ה ,IT-כגון :בודקי תוכנה ,אנשי  ,UIאנשי תשתיות ,מנהלי תוכן ,תוכניתנים,
מנהלי פרויקטים ,DBA ,מומחי  ,Big Dataמומחי סייבר ,מנתחי מערכות וארכיטקטים ובכירי  ITבמיקור חוץ לתפקידי ליבה במגזר
הממשלתי.
יועצים  /מיישמים ע"ב בנקי שעות באתר הלקוח או באתר קונסיסט.
יועצים  /מיישמים במתכונת של "חבילות עבודה" )פרויקטאלי – כ"א בהתאם לתוכנית עבודה(.
יועצים  /מיישמים במודל של מיקור חוץ לתקופת נסיון וקליטה אצל הלקוח לאחר פרק זמן קבוע מראש.
השמות עובדים באתר הלקוח – איתור מועמדים מתאימים וקליטה אצל הלקוח עם תחילת העבודה.

מגזרים ולקוחות בתחום מיקור חוץ ויועצים
מגזר ממשלתי – קונסיסט פעילה במכרזי המסגרת המרכזיים במגזר הממשלתי ומספקת שירותי מיקור חוץ ויועצים ליותר מ35 -
משרדים וגופי סמך ,בהם :משרד ראש הממשלה ,המשפטים ,הבריאות ,האוצר ,החינוך ,החוץ ,הפנים ,הכלכלה ,התחבורה,
רשות הסייבר הלאומית ,רשות התקשוב הממשלתית ,רשות האוכלוסין ,רשות מקרקעי ישראל ,ביטוח לאומי ועוד.
מגזר בנקאי  /פיננסי – בנק הפועלים ,בנק דיסקונט ,בנק מזרחי-טפחות ,בנק לאומי ,ויזה כ.א.ל ,לאומי קארד ,ישראכרט ועוד
מגזר טלקום  -בזק ,בזק און ליין ,רמי לוי ועוד.
מגזר בטחוני  -משרד הביטחון ,משרד ראש הממשלה.
מגזר הבריאות – בתי חולים ממשלתיים ופרטיים וקופות החולים המובילות.
מגזר הייטק  ,High Tech - Amdocs -אלביט ,חברות  Onlineועוד.
מגזר מוניציפאלי  -מועצות אזוריות עמק חפר ,מנשה ועוד.

חטיבת מוצרים ותשתיות
קונסיסט היא חברה מובילה בישראל ובעולם בתחום המוצרים והתשתיות ,עם ניסיון רב במתן פתרונות תשתית במגוון
סביבות עסקיות ובטכנולוגיות המובילות .לקונסיסט ניסיון מקצועי רב בתחום מערכות המחשוב -בייעוץ ,פיתוח ,הטמעה
ושרותי מוצרים ותשתיות של מערכות מחשוב ואבטחת מידע בעשרות ארגונים ובמגוון רחב של פתרונות ,עם כח אדם
עתיר ניסיון ,איכותי ומקצועי ביותר .אנו משוכנעים כי ניסיוננו המוצלח בביצוע פרויקטים יאפשר קידום ומימוש אופטימלי
של מערך המחשוב בארגונכם.

בקונסיסט מסגרת שירות הכוללת:
• שירותי תמיכה מרחוק.
• תמיכה טכנית באתר הלקוח.
• ניהול מערכי  ITבאחריות כוללת ללקוחות החברה כולל יכולות
ניטור מתקדמות.

מוצרי התוכנה שקונסיסט מספקת כוללים:

• ייעוץ ואספקת פתרונות אבטחת מידע.

 SysAidלניהול סביבת העבודה הממוחשבת

• פתרונות אחסון ענן ,גיבוי ווירטואליזציה מבוססים על

בארגון ,המותקנת אצל למעלה מ 500-חברות

 VMwareו.Hyperv -

וארגונים בישראל  Ekranלניטור ומניעת הונאות

• הקמה ,ניהול ותחזוקה של רשתות תקשורת.

על יד משתמשים או ספקים בארגון PB digital

• ניהול הגדרות שרתי דואר מקומיים Active Directory

פתרון מתקדם לניהול התקשורת עם לקוחות

מבית מיקרוסופט.
• אספקת חומרה של ספקים מובילים ,מחשבים ,שרתים ,מערכי
אחסון ,אבטחת מידע ותקשורת.
• פתרונות תוכנה לסביבת תשתיות מחשוב בתחום מערכות
הפעלה לשרתים ותחנות קצה ,יישומים תפעוליים ומוצרי גיבוי
ואבטחת מידע.
• שירות  Help Deskאמין ומקצועי הפועל בכל ימות השבוע
ומעניק מענה טלפוני בעזרת מומחי מחשוב מוסמכי מיקרוסופט.

החברה והפקת מסמכים דיגיטאלים ,המותקן אצל
למעלה מ 200-חברות וארגונים בישראל ובעולם,
כולל חברות אשראי ,ארגוני שירותי בריאות,
בנקים ,חברות תקשורת מובילות ועוד DOXI
מערכת חדשנית ופורצת דרך לייעול סבב חתימות
דיגיטאליות בארגונים.

מוקד התמיכה והתחזוקה המקצועי של קונסיסט Help Desk -
קונסיסט מעמידה לרשות לקוחותיה מוקד תמיכה טלפונית  - Help Desk -אמין ומקצועי הפועל בכל ימות השבוע ומעניק
מענה טלפוני בעזרת מומחי מחשוב מוסמכי מיקרוסופט .ה Help Desk -של קונסיסט מאויש על ידי צוות תמיכה מקצועי
המאבחן ומטפל בתקלות ומצויד בכלים ובתוכנות חדישות ומתקדמות המאפשרות טיפול ,מעקב ובקרה שוטפת .קריאות
השירות נפתחות ומתועדות במערכת מידע ממוחשבת מתקדמת והלקוח מעודכן בדוא"ל לגבי אישור פתיחת הקריאה
והסטאטוס שלה עם גישה מלאה לכל מידע דרך אתר החברה.

פתרונות אינטגרציה ותשתיות מקיפים
קונסיסט מבצעת אפיון צרכים מעמיק ומדוייק ומיישמת פתרון אינדיבידואלי וגמיש המותאם במיוחד לדרישות המחשוב
והתקשורת בארגון ,בכפוף ליכולותיו התקציביות מול התועלות הפוטנציאליות .באמצעות תשתיות מתקדמות אלה מאפשרת
קונסיסט לנהל את המערכות מנקודת השקפה עסקית ולהוסיף עומק ורוחב לפתרונות ולתהליכי העבודה בהתאם לתנאי
ושינויי השוק.

פתרונות מערכתיים
קונסיסט מקימה מערכות אמינות ויציבות הן באתר הלקוח והן באתרים מרוחקים באמצעות הטכנולוגיות החדישות ביותר,
בליווי ותמיכה רציפים.

אחסון בענן ,גיבוי והמשכיות עסקית
קונסיסט מספקת ללקוחותיה פתרון מקיף לאחסון המידע הארגוני בענן ,עם רמת האבטחה ויכולת השרידות הגבוהה ביותר,
ומבצעת גיבוי של המידע בשיטות המותאמות לצרכי הארגון והאתגרים בפניהם הוא עומד .הפתרון כולל תכנית  DRעם
טכנולוגיות מתקדמות להתאוששות מאסון כדי להבטיח המשכיות עסקית רציפה.

וירטואליזציה ואיחוד שרתים )קונסולידציה(
פתרונות המחשוב של קונסיסט מאפשרים הפחתה ניכרת של מספר השרתים הפיסיים בארגון על-ידי הסבתם למכונות
ווירטואליות תחת מספר מופחת של שרתים בסביבות מתקדמות כגון  .Hyper-V & VMWareפתרונות אלו מביאים
להתייעלות וחסכון משמעותי בהוצאות חשמל ,אחסון ,ניהול ,כ"א וכיו"ב.

תשתיות תקשורת ורשתות
קונסיסט מספקת ייעוץ ,תכנון ,הקמה ,תחזוקה ותמיכה בתשתיות תקשורת פאסיביות ואקטיביות ,הקמת חדרי מחשוב
הכוללים תשתיות אופטיות  MM & SMועוד.

מיקור חוץ )(Outsourcing
שירותי מיקור החוץ של קונסיסט מכסים את כל תחומי התחזוקה וניהול פעילות ה IT-השוטפת בארגונים ,כולל שירותי
 ,Help Deskשירותי מומחים ,שירותי ייעוץ לצרכים ספציפיים ,חוזי שירות ) (SLAבמגוון רמות שירות ועוד.

אבטחת מידע
בתחום הגנת סייבר ואבטחת מידע מספקת קונסיסט פתרון מלא הכולל תכנון ,ייעוץ ואפיון המערכת בהיבט של הגנת סייבר,
ביצוע סקרי סיכונים לאבטחת רשתות ,שרתים ,בסיסי נתונים ותקשורת אלחוטית וכן יישום מוצרים ופתרונות אבטחת מידע
של החברות המובילות בעולם ,בהן  FortiNetו.TerndMicro -

ניהול וניטור
שירותי ניטור השרתים והתקני הרשת ברחבי הארגון של קונסיסט מאפשרים שליטה ובקרה מקיפים באמצעות כלי ניהול
מותאמים וביצוע פעולות תחזוקה תקופתיות באופן שקוף ללקוח.

חומרה ותוכנה
בתחומי התוכנה והחומרה מייצגת קונסיסט את היצרנים הגדולים והמובילים בארץ ובעולם ,כוללHP IBM ,FORTINET :
 ,VEEAM, TRAND MICRO, VMWARE ,MICROSOFTועוד.
אנו מאמינים כי שירות מיטבי מאפשר לארגון עבודה שוטפת ורציפה תוך פיתוח והרחבת המערכת בהתאם לצרכיו .לצוות
המקצועי של קונסיסט שנים רבות של ניסיון ,ידע ומומחיות במגוון תחומי  .IT -הפרויקטים אותם אנו מבצעים הם באיכות
בלתי מתפשרת ומבוצעים לשביעות רצונם המלאה של לקוחותינו ,החל משלב אפיון הצרכים ,בחינת כיווני ההתפתחות של
הארגון לצורך תכנון עתידי ,ליווי הרכש ,ביצוע ההתקנות ,הטמעת המערכת בקרב העובדים וכלה בתחזוקה השוטפת,
אבטחת המידע ,גיבוי ועוד.

הצוות
אנשי צוות האינטגרציה של קונסיסט פועלים יחד כ 15-שנה ,דבר שאין לו כמעט אח ורע בעולם המחשוב .חבורה מנוסה
זו היא בעלת יכולות ביצוע מוכחות בתחום התכנון והביצוע של פרויקטים בכל תחומי המחשוב ,בפלטפורמות שונות ובכל
סדרי הגודל האפשריים .קונסיסט מספקת אחריות כוללת לאורך כל מחזור החיים של הפרויקט והפתרון המיושם ,וכפי שיעידו
לקוחות החברה ,העבודה והליווי של הצוות מקונסיסט הינם חוויה בפני עצמה.

חטיבת הפיתוח
תחום הפיתוח של קונסיסט מספק פתרונות בעולם מערכות המידע
בפלטפורמות מובילות ובמגוון טכנולוגיות
התחום מתמקד בפיתוח ויישום מערכות מידע ופרוייקטים מורכבים של אינטגרציה ,פורטלים ואתרי אינטרנט ,תוך שימוש
בטכנולוגיות ומתודולוגיות מתקדמות ,מובילות ומתפתחות.
ההתפתחות הדינמאית בתחום הפיתוח מחייבת את הצוותים בחברת קונסיסט לחדש ולהתחדש הן מבחינת פיתוח פתרונות
יצירתיים מתקדמים והן מבחינת אינטגרציה למוצרים ולשירותים העדכניים ביותר.
סל הפתרונות של התחום מאפשר לארגן ולשפר את איכות השירות ללקוחות חיצוניים ופנימיים ומאפשר מתן פתרונות טכנולוגיים
מתקדמים תוך ניצול יעיל של מערכות ושיתוף מידע בינהן.
המגבלה הגאוגרפית אשר הפריעה בעבר לעבודה יעילה בזמן אמת אינה קיימת עוד ,והיכולות המתקדמות המסופקות על-ידי
הפלטפורמות הטכנולוגיות הקיימות היום מאפשרות ריבוי משתמשים במקומות שונים תוך נוחות וידידותיות מירבית למשתמש.

מחלקת פיתוח וקידום אתרים
במסגרת התחום מספקת קונסיסט סל פתרונות כולל על-ידי שלוש מחלקות המשלבות מגוון שירותים ומוצרים משלימים :החל
בייעוץ ,תכנון ,ניתוח ,פיתוח והסברה של מערכות וכלה בעטיפת המערכת בעיצוב ,יצירת תכנים ,קידום אתרים  SEOותחזוקה.

מחלקת פיתוח ואינטגרציה

מחקלת תוכן וקידום אתרים SEO

מחלקת עיצוב מדיה

פרוייקטים בולטים

פרוייקטים בולטים בתחום הפיתוח

תל אופן  -מערך השכרת אופניים בתל-אביב
תל-אופן הוא שירות שיתוף אופניים שמספקת עיריית תל
אביב-יפו .המטרה העיקרית של השירות היא להפחת את
תנועת כלי הרכב בתוך העיר • חברת קונסיסט נבחרה
לאינטגרטור הראשי של כל מערכות המידע של הפרוייקט
• תכנון יישום ופיתוח כל מערכות המידע של תל אופן :אתר
אינטרנט ,מערכת  ,CRMמערכת  ,ERPשו“ב מוקדם ועוד

לוקר אמבין
מערכת לרכישת לוקרים במאות בתי ספר בכל רחבי ישראל •
רכישת הלוקרים מתבצעת און-לייין דרך האתר • המערכת
מטפלת במאות אלפי פניות בחודש • מערכת יציבה וגמישה
שתוכננה לעמוד בעומסים.

אוטותל  -שירות לשיתוף רכבים )בתשלום(
לנסיעות קצרות בתל-אביב
חברת קונסיסט נבחרה כאינטגרטור הראשי של כל
מערכות המידע של הפרוייקט ,כולל :תכנון ,יישום ופיתוח
כל מערכות המידע של אוטותל; אינטגציה לרכיבי החומרה
ברכב; אתר אינטרנט שיווקי; אתר הזמנות; אפליקציה
) ,IOSאנדרואיד(; מערכת  CRMו ;Billing-סליקת כרטיסי
אשראי בתקן  ;PCIמערכת לניהול צי הרכבים ,חניות,
הזמנות ועוד.

