מדברים וובית שוטפת!
('וובית' :התמחות בעולם מערכות מידע
אינטרנטיות; הידע והיכולת לבצע
אינטגרציה בין מערכות שונות בארגון)

שירותי פיתוח ואינטגרציה של
מערכות ,תוכנות ואפליקציות

לחטיבת הפיתוח בקונסיסט עשרות שנות ניסיון הכוללים פיתוח של
מגוון מערכות ,תוכנות ואפליקציות לארגונים מובילים במשק.
קונסיסט מספקת מעטפת פתרונות מלאה לכל צורך ומעסיקה מאפיינים ,מעצבים ,ראשי צוותים ומפתחי
תוכנה ומערכות בעלי ניסיון רב אשר עומדים לרשות לקוחות החברה על מנת לעזור להם להגיע לתוצאות
הרצויות בלוחות הזמנים שהוגדרו.

פתרונות פיתוח בכל הפלטפורמות המובילות
»חטיבת הפיתוח בקונסיסט מתמחה בביצוע שילוב של מגוון רכיבים לכדי פתרון שלם המספק מענה לצרכי הלקוח.
הפתרון עשוי להיות פתרון מקומי או כלל-מערכתי ,על בסיס מוצר קיים או פיתוח יעודי.
»פרוייקטים רחבי-היקף שביצעה החטיבה במהלך עשרות שנות פעילותה כוללים :פורטלים ארגוניים ,מערכות מידע
בתחומי תוכן שונים כגון פיננסים ,טלקום ,עיתונאות ,מלונאות ועוד; פיתוח מערכות מתקדמות ומורכבות בתחום
הרכב השיתופי; תוכנת חתימות דיגיטליות לניהול סבב חתימות בארגונים; מערכת ארצית לניהול מערך השכרת
לוקרים במאות בתי ספר ,מערכות 'תיק אחות' במרכז הרפואי שיבא ,ועוד.

»בנוסף אנו מתמחים בייעוץ ,תכנון ,ניתוח והסבה של מערכות ויישומים קיימים ,כולל חידוש העיצוב והתוכן,
תחזוקה ומגוון שירותים משלימים.

פיתוח ואינטגרציה של מערכות מידע  -משלב הרעיון ועד להקמה
»תכנון והקמה של מערכות מידע :פיתוח מערכות מידע ופרויקטים בפלטפורמות שונות ובמגוון טכנולוגיות ,תוך
שימוש במתודולוגיות וכלי פיתוח מתקדמים .מערכות המידע יאפשרו לארגון למקסם את איכות השירות ללקוחות
חיצוניים ופנימיים תוך מתן פתרונות יעילים ,ממשקים פנימיים בין מערכות הליבה של הארגון וכן ממשקים למערכות
החיצוניות.
»בנייה מהירה של אפליקציות קיוסק :מחולל ייחודי מבית קונסיסט מאפשר פיתוח אפליקציות שונות לעמדות
שירות עצמי במהירות תוך התאמה פשוטה ויעילה לתהליך העסקי אצל הלקוח.
»מערכת  BackOfficeחדשנית :פלטפורמה גמישה המאפשרת מתן מענה מלא לכל דרישות הלקוחץ.
»ליווי יזמים :אנו נלווה אתכם משלב הרעיון הראשוני ועד לשלב העלייה לאוויר ,נאפיין עבורכם את המערכת תוך כדי
מתן הכוונה וייעוץ ונעמיד לרשותכם את הניסיון הרב שצברנו בעיצוב ממשק המשתמש ( )UIליצירת ממשק ידידותי,
נוח לתפעול ומזמין.

פרוייקטים בולטים בתחום פיתוח ואינטגרציה של מערכות מורכבות

תל-אופן  -מערך השכרת
האופניים תל-אופן בתל-אביב:

המרכז

הרפואי

שיבא

בתל-

תכנון ,יישום ופיתוח של כל מערכות

השומר  -מערכת תיק אחות:
מערכת

אוטו-תל  -מערך השכרת רכב
שיתופי בתל-אביב:
תכנון ,יישום ופיתוח; אינטגרציה לרכיבי

המידע ,CRM ,אתר אינטרנט ,מערכת

ומאפשרת יכולות ניהול מתקדמות

החומרה ברכב; אתר אינטרנט; אתר

שו“ב מתקדם ועוד; סליקת כרטיסי

כגון הצגת מידע על נתוני העובדים

אשראי; התממשקות למערכת רב-קו

במחלקות ,ניהול מערך העובדים,

לטעינת הכרטיס בעמדות הטענה

הרשאות משתמשים ,שליטה בניהול

ועוד.

הסמכות העובדים ועוד.
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המשמשת

אלפי

עובדים

הזמנות; אפליקציה ( ,iOSאנדרואיד);
מערכת  CRMו ;Billing-סליקת כרטיסי
אשראי בתקן  ;PCIמערכת לניהול צי
הרכבים ,חניות ,הזמנות ועוד.
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אודות קונסיסט
»קונסיסט הנה חברת הייטק/טכנולוגיית מידע בינלאומית מובילה ועתירת ניסיון ,המספקת פתרונות ,מוצרים
ושירותים ליותר מ 700-לקוחות בישראל ,בינהם ארגונים מהמובילים במשק בכל התחומים :בנקים וחברות
פיננסיות ,רשתות שיווק מובילות ,חברות אנרגיה מובילות ,חברות ביטוח ,המרכזים הרפואיים הגדולים,
מוסדות אקדמים ,ארגונים מובילים בתחום התחבורה ,חברות מזון ומשקאות מובילות ועוד.
»לקונסיסט תחומי עיסוק רבים הכוללים שיווק והטמעה של מערכות מחשוב ,פיתוח ואינטגרציה של תוכנות
ומערכות מידע ,פיתוח ותחזוקה של תשתיות מחשוב ,שירותי גיוס לעובדי היי-טק במודל של מיקור חוץ,
השמה ושירותים מנוהלים ועוד .לקונסיסט עשרות שנות ניסיון בהטמעה ותחזוקה של מערכות ופתרונות
מחשוב.
»קונסיסט מפעילה צוות של עשרות מיישמים ,מפתחים ואנשי תמיכה טכנית המספקים שירות ,תמיכה ,אפיון
ובניית יישומים מגוונים ורבים ללקוחותיה .לחברה מוקד תמיכה ושירות המופעל על-ידי מומחי תמיכה טכנית
המספקים שירות ללקוחות המערכת.
»קונסיסט היא חלק מקבוצת קונסיסט הבינלאומית ,שלה יותר מ 1000-עובדים ברחבי העולם ומשרדים
ומרכזי פיתוח בגרמניה ,ספרד ,ארה"ב ,ארגנטינה ובישראל .בישראל לחברה יש ארבעה משרדים ומרכזי
פיתוח  -בפתח-תקוה ,אשדוד ,לוד ויקנעם והיא מעסיקה כ 370-עובדים.

מקצת מלקוחות קונסיסט
»משרד ראש הממשלה • משרד הבריאות • משרד החינוך • משרד הפנים • משרד המשפטים •
משרד הכלכלה • רשות הסייבר הלאומית • רשות התקשוב הממשלתית • משרד התחבורה •
רשות האוכלוסין • רשות מקרקעי ישראל • הביטוח הלאומי • ועוד משרדים ,גופי סמך ורשויות
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