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סל הפתרונות המקיף של קונסיסט מאפשר לארגונים להפוך לדיגיטלים 
מקצה לקצה, לייעל תהליכים תפעוליים בצורה משמעותית, לחזק את 

הקשר עם הלקוחות ולחסוך בהוצאות.

 סל פתרונות חכמים לטרנספורמציה
דיגיטלית כלל-ארגונית ותקשורת עם לקוחות
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סל מקיף של מוצרי תוכנה ופתרונות לטרנספורמציה דיגיטלית
ניתן להקליק על הסמל כדי להגיע לדף המוצר המבוקש ולחזור לרשימה באמצעות הקלקה על אייקון הבית

המערכת לניהול השירות במחלקות מחשוב ובכלל תחומי התפעול 
בארגון. SysAid זה ESM, ITSM והרבה מעבר לזה.

מערכת לתקשורת עם לקוחות המאפשרת לעצב, להפיק ולנהל 
טפסים דיגיטלים חכמים. PB Digital: הופכת כל טופס לחוויה!

 פלטפורמת תקשורת רב-ערוצית )אומניצ'אנל(
למוקדי שירות ומכירות. עם גלאסיקס, תמיד יש נציג זמין!

 צ'אט בוט - קולי ו/או טקסטואלי, בעברית ובשפות נוספות,
לאוטומציה של תהליכי שירות, מכירות ותמיכה. 

 פתרון לשיחות וידאו עסקיות ישירות ללא צורך בהתקנת אפליקציה
או תוסף חיצוני. 

פתרונות וואטסאפ לעסקים/ואטסאפ ביזנס API לתקשורת יעילה עם וואטסאפ לעסקים
לקוחות. כך הלקוחות שלך רוצים לקבל היום שירות!

חטיבת הפיתוח של קונסיסט- מאפשרת לבצע אינטגרציה ולהתאים את סל 
הפתרונות באופן מדוייק לצורכי הארגון. 

קונסיסט בישראל - פרופיל חברה; פעילות בעשרות מדינות; תחומי עיסוק; 
טכנלוגיה אצלנו זה קודם כל אנשים!

Sign here. From anywhere

מערכת חתימות דיגיטליות לניהול סבב אישורים, עם חתימה דיגיטלית 
מהמחשב והנייד. עם Doxi, סבב אישורים מעולם לא הסתיים מהר כל כך.
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SysAid הנה מערכת מובילה - בישראל ובעולם -  לניהול השירות בארגון, לפניות, משימות ותהליכים דינאמיים 

בשאר המחלקות הארגוניות, עם למעלה מ-550 לקוחות, בינהם ארגונים גדולים במשק הישראלי. בעולם כולו 

יש למערכת מעל ל-20,000 לקוחות, בינהן חברות בינלאומיות מובילות וכ-100,000 מנהלי שירות.

אחרות  ושירות  תמיכה  ומחלקות   IT ניהול  מחלקת  של  האתגרים  עם  להתמודד  לארגונים  מסייעת   SysAid

 SysAid ופרוייקטים.  מלאים  תהליכים,  ותוכנה,  חומרה  שירות,  מוקדי  לניהול  העצום  הכלים  מגוון  באמצעות 

מאפשרת לארגונים  לשדרג את ניהול מרכזי התמיכה ולהביא אותם לרמה חדשה, לקצר את זמני השירות ולשפר 

את שביעות הרצון של משתמשי הקצה ולקוחות הארגון.

ארגז כלים למקצוענים לניהול מחלקות שירות, תפעול, מוקדי תמיכה 
ושירות עם יכולות ITSM מלאות

לנתח את פעילות השירות בצורה חכמה ויעילה ולהפיק תובנות עיסקיות ושירותיות.

להדגמת הפתרון <<

 המערכת לניהול השירות בארגון-
 למחלקות IT ולכלל תחומי התפעול

המערכת לניהול השירות בארגון

mailto:rana@consist.co.il
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ארגז כלים למקצוענים לניהול מחלקת ITSM ולמוקדי תמיכה ושירות

לתעדף, לארגן ולהפחית את קריאות השירות 	

להפעיל אוטומציה של תהליכים כדי להאיץ את הטיפול בפניות 	

לנהל קריאות, נכסים, משימות IT ומשימות אחרות בסביבת עבודה אחת 	

לאפשר שירות עצמי למשתמשי הקצה 	

לספק את הכוח לשלוט בחומרה, בתוכנה, ובנכסים הניידים שלך 	

להפעיל תהליכי ITIL, ניהול שינויים וניהול בעיות וכמובן CMDB לניהול התצורה 	

יתרונות SysAid על-פני מערכות מוקד שירות מבוססות WEB אחרות 

SysAid נבנתה במיוחד עבור ניהול מרכזי תמיכה ומחלקות ניהול IT ומותאמת באופן מיוחד לדרישות  	

.WEB ארגונים המחפשים מערכת למוקד שירות מבוססת

SysAid מותקנת בהתקנת בזק על-ידי מומחי קונסיסט, משווקת ומטמיעת המערכת בישראל.  	

צוות התמיכה הידידותי והמקצועי של קונסיסט יטפל בכל ההיבטים הקשורים להטמעה ולתפעול השוטף של 

המערכת.

SysAid היא תוכנת ניהול IT המציעה יכולות תקשורת מלאות: שליחת דואר אלקטרוני, SMS ומסרים  	

מידיים. כמו כן, התוכנה יכולה להתקשר אל נותני השירות בעצמה באופן אוטומטי, וכך זמן מבוזבז של שיחות 

טלפון מוחלף בתקשורת מודרנית ויעילה יותר.

SysAid דורשת זמני תחזוקה והתקנה מינימליים וזמינה בגרסה להתקנה או בגרסת אונליין, וכתוצאה  	

מכך היא מיושמת ומוטמעת במהירות שיא.

SysAid פועלת בסביבה מרובת פלטפורמות כגון חלונות, מקינטוש ולינוקס. 	

SysAid מציעה פתרון כולל עם ממשק אחוד המציע תוכנת מוקד שירות מבוססת ווב, שליטה מרחוק, ניהול  	

התמיכה, כלים לניתוח פעילות מערך ה-IT ועוד. ניתן לעבוד עם המערכת גם בטלפונים חכמים ובטאבלטים 

באמצעות התקנת אפליקצית SysAid השונות.

SysAid מתאימה למשתמשים בעלי אוריינטציה טכנית וגם לכאלה שאינם, והיא אינטואיטיבית וקלה  	

מאוד לשימוש.

	 .SOX ומתאימה גם לארגונים מורכבים הנדרשים לעמוד ברגולציות ITIL היא בעלת הסמכת SysAid
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SysAid  - תכונות מרכזיות

	 :WEB תוכנת מוקד תמיכה מבוססת 

בהתבסס על פרמטרים כגון קטגוריה ומיקום, ניתן להגדיר כי בקשות שירות ינותבו באופן אוטומטי, תוך שינוי 

העדיפות או תאריך היעד שלהן, ויוחלו עליהן פעולות נוספות; SysAid מאפשרת לקבוע את מיון קריאות 

השירות לפי משתמש, תאריך יעד או שדות מיון נוספים וכן להתאים ולהוסיף תצוגות על מנת לקבל תמונת מצב 

כוללת על בקשות השירות; מנהלי המערכת יכולים לקבוע חוקי הסלמה.

 ניהול נכסים: 	

מחשבים שולחניים, ניידים, וסוגי ציוד היקפי אחר נרשמים ומקובצים באמצעות כלי ההפצה האוטומטיים, 

ולמנהלי המערכת יש שליטה מלאה על מחשבים מרוחקים. כל השינויים המדווחים נשמרים ברשומות קבועות 

כך שנוצרת היסטוריית שנויים בחומרה, בתוכנה ובשירות. שינויים בחומרה ובתוכנה מתעדכנים אוטומטית 

 במערכת. 

כמו כן מאפשרת המערכת לבצע בדיקות קבועות להיקף השימוש בזכרון, בדיסקים הקשיחים, בשירותי מערכת 

חיוניים, בתהליכי מערכת, בשירותי רשת, בעדכוני תכנה וחומרה ועוד. אזהרה או התרעה אודות תקלה 

שהתרחשה במערכת נשלחת למנהל המערכת כאשר דבר מה משתבש. SysAid מסוגלת לפתוח קריאת 

.SMS שירות אוטומטית ולשלוח תזכורות באמצעות דואר אלקטרוני ואף באמצעות

ניהול הסכמי שירות – SLA/SLM: הסכמי שירות מרובים עבור לקוחות שונים המקבלים שירות  ממחלקת  	

ה- IT; הגדרת הסכמי השירות נפרדים למשתמשים או חברות שונות; הגדרות חוקי העברות, עדיפויות, תאריכי 

הגשה, חוקי הסלמה וזמני פעילות שונים עבור כל הסכם שירות.

תהליכי אוטומציה כלל-ארגוניים באמצעות Automate Joe המאפשרים  להפוך משימות שירות אשר  	

חוזרות על עצמן לתהליכים אוטומטים, ובכך להפחית את העומס על מחלקת המחשוב ולמקסם את היעילות 

ורמת השירות. 

ממשקים עם מערכות צד ג' ניתן להפעיל מתוך המערכת, כולל יישומים ושירותי תוכנה מובילים המאפשרים  	
לארגון  להפיק תועלת רבה מהיכולות המורחבות ולחסוך זמן יקר. 

פורטל השירות העצמי של המערכת המספק למשתמשי הקצה בארגון יכולות שירות עצמי ועזרה עצמית  	

24/7/365, עם נגישות מהמחשבים הניידים והסמארטפונים שלהם. 

ממשק המשתמש המעוצב החדש של המערכת המייעל באופן דרמטי את ניהול השירות בארגון ומסייע  	

לפתור קריאות במהירות רבה יותר על ידי מתן כל הכלים והנתונים הדרושים -  בחלון אחד. 

דוחות ואנליזות:  דוחות אוטומטיים אודות פעילות מוקד השירות, איכות השירות, מלאי החומרה והתוכנה  	

ועוד; ניתן להגדיר דוחות מותאמים אישית לצרכי כל מנהל מערכת למוקד שירות. 
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Automate Joe תהליכי אוטומציה כלל-ארגוניים באמצעות
30% מזמנם של מחלקות  - גוזלות כ-  משימות שירות ברמה נמוכה - כאלו שבד"כ גם חוזרות על-עצמן פעמים רבות 

מחשוב, דבר שפוגע מאוד בפריון וביעילות העבודה. לכן פיתחה SysAid את Automate Joe - תכונה המאפשרת 

על מחלקת המחשוב  להפחית את העומס  ובכך  אוטומטים,  לתהליכים  על עצמן  חוזרות  שירות אשר  להפוך משימות 

ולמקסם את היעילות ורמת השירות.

 Automate ,דוגמא אחת היא תהליך הקליטה של עובדים חדשים בארגון – מהרגע שפרטי העובד מוזנים למערכת

Joe מסדירה את כל מה שדרוש כדי שיוכל להתחיל לעבוד באופן מיידי, מבלי לבזבז את זמנם של אנשי מחלקת המחשוב. 

חבילות התוכנה של AUTOMATE JOE - עשרות פעולות בלחיצת כפתור 
ולהוסיף חבילות תוכנה רבות המאפשרות  AUTOMATE JOE מקנה לארגון את האפשרות לבחור  ל  רישיון  רכישת 

לבצע מגוון עצום של פעולות אשר בד"כ דורשות זמן ומשאבים רבים, בלחיצת כפתור.
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SysAid ממשקים מובנים בתוך מערכת
SysAid מציעה הרחבות רבות אותן ניתן להפעיל מתוך המערכת, כולל יישומים ושירותי תוכנה מובילים, כגון:

תוספים נוספים של יצרני צד שלישי 
תוספים אלו דורשים תצורות מיוחדות המטופלות על ידי צוות השירותים המקצועיים של קונסיסט. לאחר השילוב, הארגון 

יכול להפיק תועלת רבה מהיכולות המורחבות ולחסוך זמן רב שכן שילוב התוספים מייתר את הצורך לבצע משימות ידניות 

של שתי מערכות נפרדות.
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פורטל השירות העצמי - פתרון בעיות עצמאי 24/7/365
פורטל השירות העצמי של SysAid מספק למשתמשי הקצה בארגון יכולות שירות עצמי ועזרה עצמית 24/7/365, עם 

נגישות מהמחשבים הניידים והסמארטפונים שלהם. תכונה ייחודית חשובה נוספת היא היכולת לכלול אוטומטית צילומי 

מסך וסרטונים של הבעיה שהמשתמש נתקל בה, מה שמאפשר למחלקת התמיכה והשירות לפתור טוב יותר את הבעיה 

שהוגשה. הפורטל מאפשר, בין השאר:

גישה לאירועים ולבקשות 	

גישה לשאלות נפוצות 	

צפיה, מעקב ובקרה אחר כרטיסים קיימים 	

השתתפות בתהליכי עבודה של ITIL )למשל אישור בקשה, מילוי משוב ועוד( 	

לעדכן את הגדרות הפרופיל 	

לצפות בכרטיסי העובדים המפוקחים 	

לאפס סיסמאות באמצעות שירות עצמי ש 	

גישה לפורטל השירות העצמי כאורח 	
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ממשק המשתמש החדש והייחודי של המערכת! 
ממשק המשתמש המעוצב החדש של מערכת SysAid מייעל באופן דרמטי את ניהול השירות בארגון ומסייע  	

לפתור קריאות במהירות רבה יותר על ידי מתן כל הכלים והנתונים הדרושים -  בחלון אחד. 

SysAid ממשובים ששלחה לאלפי  	 הממשק החדש של המערכת, שגובש כתוצאה מתובנות שהפיקה 

משתמשי המערכת בעולם, מאפשר להתאים את התצוגה באופן מלא לצורכי הארגון, עם הצגה ברורה, גדולה 

ונוחה של כל קריאות השירות - כולל דחיפות הקריאה, סטאטוס הטיפול, הערות והודעות ונתונים רבים אחרים - במבט 

אחד, ללא צורך לגלול או ללחוץ על קישור. 

המערכת מציגה את כל המידע העדכני ביותר ובכך מונעת עומס מידע מיותר. במידת הצורך, המנהל יכול בקלות  	

ללחוץ על הקריאה כדי לראות את התיעוד והשיחה המלאים. 

ממשק המשתמש החדש מספק תצוגת תובנות בהתאמה אישית, עם  פאנל הכולל מבחר של KPIs של סוכנים  	

ומחלקות, כך שהמנהל מקבל במבט אחד את הסטטוסים של כל הכרטיסים. דוגמאות ל- KPIs כוללות:  כרטיסים 

שזמנם מתקרב להפרת SLA, שינויי תוכנה בנכסי המשתמשים ב- 48 השעות האחרונות ועוד.

שיפור מעשי נוסף בממשק המשתמש הוא לוח המחוונים למנהלי המערכת החדשני, המקל על מנהלי IT לקבל  	

תובנות חשובות באופן מיידי ונוח.

ביצוע שינויי הגדרות בממשק המשתמש החדש של SysAid אינו דורש קידוד, ולפיכך מאפשר לצוות הארגון  	

להפעיל פריסות ותצורות תצוגה במהירות ובקלות. גמישות זו מאפשרת לצוות התמיכה לבצע את עבודתם על פי 

העדפותיהם ללא צורך להסתגל לממשק משתמש גנרי אחד.
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דוחות ואנליזות
הדוחות של SysAid מספקים למנהלים בארגון את כלי הדיווח הדרושים בכדי למדוד באופן מידיי את ביצועי מערך  	

התמיכה והשירות של הארגון, לעקוב אחר מלאי הנכסים, לזהות בעיות ולאתר את צווארי הבקבוק המשפיעים על 

שירותי ה- IT ומחלקות אחרות והן את הביצועים התפעוליים. 

המערכת מספקת יותר מ- 70 דוחות מובנים המאפשרים לארגון: 	

לנתח את מערך התמיכה והשירות ואת ביצועי ה- ITSM, מלאי נכסי הארגון ועומס העבודה. 	

לזהות את גורמי השורש לבעיות עם דגש על בעיות שחוזרות על עצמן. 	

	 .IT -לעקוב אחר מלאי החומרה והתוכנה של נכסי ה

למדוד את איכות השירות. 	

לזהות את מגמות פעולות ה- IT ותחזית ביצועים עתידיים. 	

דוגמאות לדוחות

קטגוריות הדורשות את 
זמן הטיפול הארוך ביותר

מנהלי מערכת להם לוקח זמן רב 
באופן מיוחד לפתור בעיות

משתמשי קצה המגישים את 
מספר הקריאות הגדול ביותר

נכסי IT המשוייכים למספר 
גדול במיוחד של קריאות



Pushing IT Foward! רח' גרניט 2 קרית אריה ת.ד 4194 פתח - תקוה, 4913000 

+972-3-9204111 +972-3-9204112 www.consist.co.il Info@consist.co.il

SysAid-מקצת מ-550 לקוחות קונסיסט בישראל המשתמשים ב

SysAid-מקצת מ-10,000 ארגונים בעולם המשתמשים ב



מוצרים ותשתיות | פיתוח וסיסטמס | גיוס,מיקור חוץ והשמה

להדגמת הפתרון <<

כל  את  לייעל  לארגון  מאפשרות  המערכת  של  המתקדמות  היכולות 

האינטראקציה עם הלקוח בכל מקום בו היא מתקיימת: מוקד טלפוני, 

והדפסה.  אלקטרוני  דואר  אינטרנט,   ,SMS לוח,  מחשב  נייד,  טלפון 

יכולות אלו מאפשרות למשתמשים ללא מומחיות בתכנות לייצר, לבנות 

ולהפיץ מידע עסקי בעל השפעה רבה הממוקד לקוח ומותאם אישית 

באופן אלקטרוני או מודפס על-גבי מספר רב של ערוצי הפצה בו-זמנית.

מערכת PB Digital היא פתרון לניהול 
התקשורת עם הלקוחות המאפשר לארגון 
ליצור, לנהל ולספק תקשורת עיסקית עם 

לקוחותיו בכל ערוצי ההפצה

 מערכת לניהול התקשורת עם הלקוחות
ולעיצוב והפצה של מסמכים דיגיטלים חכמים

 לצפייה בסרטון הדגמה: מילוי טופס דיגיטלי בוואטסאפ
באמצעות דיאלוג עם ה'בוט'

 טפסים דיגיטלים חכמים
שהופכים כל טופס לחוויה!

https://www.youtube.com/watch?v=_n591_XKGcE
mailto:rana@consist.co.il
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מסמכים אינטראקטיביים – מחוויית לקוח פאסיבית לאקטיבית

במציאות התחרותית בה אנו נמצאים, לקוחות הארגון חשופים כל העת לשפע הצעות מפתות של עסקים מתחרים  	

שעלולות לגרום להם לנטוש את המוצר/שירות שהארגון שלך מספק. לפיכך, אחת מהמטרות המרכזיות של כל ארגון 

היא לטפח את התקשורת עם לקוחותיו ובכך לשמר את נאמנות הלקוח למוצר/שירות שרכש לאורך זמן. 

התקשורת בין הארגון ללקוחותיו מתנהלת במספר ערוצים כשלכל אחד מהם יש את המאפיינים הייחודיים לו. בין כל  	

ערוצי התקשורת השונים, השימוש במסמכים שהארגון שולח ללקוחותיו הוא מהיותר אפקטיביים שיש בכל הנוגע 

לשמירת נאמנות הלקוח לארגון ואף לצורך העמקת הקשר עימו.

מסמכי לקוח – ערוץ תקשורת אפקטיבי וחיוני לארגון

תקשורת אומניצ'אנל עם הלקוחות

מנגישים מסמכים בקליק

ארגונים רבים אינם מודעים למרחב האפשרויות והעוצמה שניתן להפיק משימוש במסמכים אינטראקטיביים כערוץ  	

תקשורת חי, אקטיבי ודו-כיווני עם הלקוח. המסמך האינטראקטיבי מאפשר לארגון להמשיך לספק ללקוחותיו שכבה 

שלמה של שירותים המקדמים את מטרותיו העסקיות גם לאחר שהמסמך עזב את הארגון ונשלח ללקוח.

מנקודת מבטו של הלקוח, מעבר ליכולת לעיין במידע הפרטני שבמסמך, המסמך האינטראקטיבי מאפשר לו לקבל  	

בצורה ממוקדת, נוחה ויעילה מידע ושירותים שונים כאשר הוא פועל בתוך המסמך. במציאות בה יותר ויותר לקוחות 

מחוברים לערוצים הדיגיטאליים השונים, השימוש במסמכים אינטראקטיביים מהווה נדבך חשוב, אפקטיבי וזול בשיפור 

התקשורת בין הארגון ללקוחותיו, ביכולתו לשמר אותם לאורך זמן תוך שיפור וייעול תהליכים עסקיים קיימים.

אם לקוח קורא על המוצר שלך באופן מקוון, ממלא בקשה למידע באמצעות הסמארטפון שלו ושולח חוזה חתום במייל,  	

זו תקשורת רבת ערוצים. אסטרטגית האומני-צ'אנל של כל ארגון צריכה לאמץ תקשורת שכזו, שכן היא מאפשרת 

לצרכנים להשתמש בכמה מכשירים שונים וממספר נקודות גישה לפני שהם משלימים את העסקה. לדוגמא, במידה 

והם קיבלו מכתב שיווקי בדוא"ל, הם ממלאים טופס על המחשב הנייד שלהם, עוברים עליו בטלפון החכם שלהם 

בארוחת הצהריים ומאוחר יותר שולחים אותו ממחשב הלוח שלהם בדרך הביתה. 

מערכת PB Digital תאפשר לך להגיע לתקשורת האפקטיבית ביותר עם לקוחותיך - מבלי שתצטרך להחליף את  	

מערכות הליבה של הארגון. PB Digital תאפשר לך למנף את המידע ממערכות הליבה הקיימות, כך שגם אתה תהיה 

מסוגל להציע אינטראקציות לתקשורת יעילה ואפקטיבית יותר ללקוחותיך.

PDF/UA  נגישים של המערכת, ניתן להוסיף  	 באמצעות מסמכי 

תגיות לקבצי  PDF ולבנות בעזרתם את תוכן ומבנה המסמך. תגיות 

הן סימני תוכן סטנדרטיים המהווים דרישה קריטית עבור כל צורה 

של טכנולוגיה מסייעת, כגון קוראי מסך, עכברים מיוחדים, זיהוי דיבור 

ותוכנת טקסט לדיבור.

מלאה.  	 הנגשה  מחייב  מסמכים  גבי  על  לציבור  המפורסם  חדש  מידע  כל  הנגישות,  חוק   על-פי 

מערכת PB Digital החדשה מכילה באופן מובנה תמיכה מלאה בתקן PDF / UA ומאפשרת לכל ארגון לעשות שימוש 

ביכולות אלו להנגשת מסמכי ה- PDF הקיימים והעתידים לבוא. 

Pushing IT Forward!
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מה חדש ב- PB Digital גרסה 7
מערכת  PrintBOS Digital - PB Digital - הינה כיום הרבה יותר מכלי לניהול הפלט בארגון. המערכת מספקת  	

לכם פתרון מתקדם לניהול מקיף של כל התקשורת בין הארגון ללקוחותיו.    

תשכחו מטפסים דיגיטלים חכמים. הטפסים שלנו גאונים!

מילוי טפסים הופך מטירחה ---< לחוויה!

להפוך מסמכים ארגוניים קיימים 
לדיגיטלים ורספונסיבים - במהירות

PB Digital 7 -תכונות מתקדמות נוספות ב

PB Digital 7 מאפשרת ליצור טפסים ומסמכים דיגיטלים  	

חכמים עם לוגיקה מתקדמת באמצעות הודעת ווטסאפ 

או צ'ט, עם 'בוט' מבוסס מנוע בינה מלאכותית המנתח 

את הצ'ט, מוודא נתונים, מבקש מהמשתמש להקליד את 

הפרטים בצ'ט, וממלא את הטופס באופן אוטומטי. לאחר 

השלמת הפרטים, המערכת מייצרת סבב חתימות לטופס. 

בנוסף ליכולת למלא טפסים דיגיטלים באמצעות הקלדת  	

הנתונים בהודעת ווטסאפ רגילה, המסמכים הדיגיטליים 

מתקדמות  תכונות  מספקים   PB Digital של  החכמים 

אחרות כדי להקל על משתמשים למלא טפסים מורכבים 

 עם שדות מרובים על-גבי מסך הטלפון החכם או הטאבלט. 

בטכנולוגיית side-by-side, לדוגמא, המערכת מאפשרת 

למשתמש למלא את השדות כאשר הם ממוקמים האחד 

מתחת לשני, לרוחב כל המסך, וחוסכת מהמשתמש את 

הצורך לגלול ימינה ושמאלה ולצדדים כדי להגיע לשדות 

השונים בטופס. נוחות המילוי מונעת טעויות וחוסכת לארגון 

את הזמן הרב הנדרש כדי לתקן ולהשלים נתונים שגויים. 

כל  	 PB Digital מאפשרת לארגונים להסב את  מערכת 

הטופסולוגיה הקיימת בארגון אשר צורכת משאבים רבים – 

הדפסה, שינוע, ארכוב וכו' - לדיגיטלית ומתקדמת, במהירות 

ובקלות, תוך חסכון ניכר במשאבים.

קטלוג טפסים מתקדם עם 
יכולת חיפוש

תקשורת פנים-ארגונית 
והתממשקות למערכות ארגוניות

 תקשורת רב-ערוצית עם הלקוחות
GLASSIX בשילוב פלטפורמת
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למערכת PB Digital יכולות מוכחות בעיצוב, הפצה ובניהול של מיליוני מסמכים מדי יום ביומו אצל  	

למעלה מ-250 חברות וארגונים מובילים בישראל, ארה"ב, דרום-אמריקה ואירופה: כולל שירותי בריאות 

כללית, BMW ואיקאה באירופה, פומה - יצרנית ציוד הספורט הבינלאומית, ענקית הסיטונאות והקמעונאות 

הגרמנית 'בלה', בנק הפועלים, חברות אנרגיה, Bank of East Asia באנגליה, יצרנים מובילים וארגונים רבים 

אחרים. 

	 :HTML-ו PDF בפיתוח עצמי להוספת רכיבי עיצוב למסמכים דיגיטלים כגון DESIGNER 

 Designer בקונסיסט, ומגיעה עם In-House מתפתחת ומתרחבת באמצעות צוות פיתוח PB Digital מערכת

בלעדי וייחודי אשר פותח בקונסיסט ומאפשר ללקוחות המערכת גמישות מירבית בהוספת רכיבים עיצוביים בקלות 

.Drag & Drop -ובמהירות למסמכי הארגון ב

עשרות שנות ניסיון ביישום ותמיכה במערכות מורכבות: קונסיסט, כחברת טכנולוגיה הפועלת בישראל מזה  	

כ-30 שנה, צברה ניסיון עצום בהטמעה, יישום ותמיכה של מערכות תוכנה אצל הארגונים המובילים במשק. כיום 

מספקת החברה שירותי פיתוח, יישום ותמיכה של מגוון מוצרי תוכנה - בנוסף למערכת PB Digital - ליותר מ-700 

לקוחות, בהם הארגונים המובילים בישראל.

צוות המערכת כולל עשרות מיישמים, מפתחים ואנשי תמיכה ברמות 1st & 2nd: צוות המערכת מספק  	

ללקוחות המערכת מענה אישי, מהיר ומקצועי לכל צורך ואתגר. 

שילוב של 'בוט' חכם מבוסס בינה מלאכותית בטפסים באמצעותו יכולים המשתמשים למלא טפסים  	

בהקלדת נתונים בהודעות ווטסאפ וצ'אט: קונסיסט פיתחה 'בוט' טפסים מיוחד המכוון את המשתמשים במילוי 

הטפסים, שואל את כל השאלות וממקם את הפרטים שמקליד המשתמש במקום המתאים בטופס. כך מאפשר 

ה'בוט' למשתמשים למלא גם טפסים מורכבים ומרובי שדות במהירות ובנוחות מירבית בהודעות ווטסאפ )או צ'אט( 

רגילות.

שילוב של סבב חתימות ואישורים ויכולת הסבת מסמכים וטפסים קיימים לדיגיטלים ורספונסיבים  	

בקלות, עם חתימה דיגיטלית מהמחשב והנייד: מודול החתימות הדיגיטליות Doxi, שפותח גם הוא על-ידי 

חטיבת הפיתוח בקונסיסט, מאפשר לארגונים ליצור ולהשלים, בתוך שניות, סבב חתימות לכל מסמך, וכן להסב 

בלחיצת כפתור מסמכים 'סגורים' קיימים למסמכים דיגיטלים ורספונסיבים הניתנים למילוי ולחתימה דיגיטלית בקלות 

ובנוחות. ממשק הניהול של Doxi מאפשר למפיץ המסמך לעקוב אחר כל התהליכים, והמערכת שולחת תזכורות 

אוטומטיות כדי לזרז התייחסות למשתמשים המתעכבים עם החתימה.

הפצה מרובה מיידית של מסמכים למאות, אלפי ועשרות אלפי משתמשים: Doxi מאפשרת ליצור  מסמך  	

דיגיטלי המופץ מיידית למספר רב של משתמשים בו-זמנית, כשהמערכת אוספת את פרטי המשתמש/לקוח ממערכות 

הליבה של הארגון. בדרך זו, תהליכים שבעבר הצריכו התעסקות ידנית וזמן רב, מתבצעים בלחיצת כפתור.

מומחיות בתהליכי טרנספורמציה דיגיטלית: קונסיסט צברה ניסיון רב באפיון, פיתוח, ביצוע ואינטגרציה  	

של פתרונות מקיפים לטרנספורמציה דיגיטלית בארגונים גדולים, כולל מערכות לניהול השירות בארגון, מערכת 

לתקשורת דיגיטלית עם  לקוחות והמשתמשים בארגון, פלטפורמה לניהול תקשורת אומניצ'אנל, התממשקות בין 

מוצרי התוכנה למערכות הליבה של הארגון ועוד. 

ניסיון וידע ביצירה של טפסי HR חכמים ודיגיטלים: גם בתחום זה, קונסיסט עובדת עם ארגונים גדולים כגון  	

שירותי בריאות כללית )אחד הגופים הגדולים בישראל(, כנסת ישראל, וכן חברות גדולות נוספות כדי לאפשר הפיכת 

תהליכי HR לדיגיטלים, כולל עיצוב וביצוע של מאות טפסים דיגיטלים חכמים למיכון ואוטומציה של התהליכים.

מה מייחד את הפתרון של PB Digital בהשוואה למערכות אחרות?



מוצרים ותשתיות | פיתוח וסיסטמס | גיוס,מיקור חוץ והשמה

הגענו למסקנה שהטכנולוגיה של GLASSIX, בשילוב 
היישום והתמיכה של קונסיסט יספקו את המענה 

היעיל והמקצועי ביותר...ואכן, זמן קצר לאחר הטמעת 
המערכת חל שיפור משמעותי בשירות ובקיצור הזמן 
שלוקח לנציגים במוקד לפתור קריאות. זאת, במידה 
רבה תודות ליכולת של GLASSIX להעביר ללקוחות 

 סרטונים ותוצרי הדרכה תוך כדי ההתקשרות.
)ארנון ספיר, מנהל תפעול, '019 מובייל'(

לצפייה בסרטון הדגמה

להדגמת הפתרון <<

פלטפורמת  הינה   GLASSIX מערכת 

רב-ערוצית  דיגיטלית  שירות 

ישיר  קשר  לנהל  לארגון  המאפשרת 

עם לקוחותיו בכל הערוצים המועדפים 

עליהם, ולספק חווית שירות חדשנית, 

מהירה ואפקטיבית. 

קשר ישיר עם הלקוחות בכל הערוצים: ווטסאפ, מסנג'ר, צ'ט באתר, פייסבוק, 
אינסטגרם, מיילים, מיסרונים, טלפון ועוד - באמצעות ממשק משתמש אחוד!

 פלטפורמת תקשורת רב-ערוצית
למוקדי שירות ומכירות

 פלטפורמת תקשורת רב-ערוצית
למוקדי שירות ומכירות

https://www.youtube.com/watch?v=hMvnufPr8Aw
mailto:rana@consist.co.il


פלטפורמת תקשורת רב-ערוצית למוקדי שירות
GLASSIX פותחה בישראל כמרכזיה רב-ערוצית, המתקדמת מסוגה, שבאמצעותה יכולים נציגי שירות ומכירות  	

לטפל במספר לקוחות בו-זמנית, לעבור מערוץ לערוץ תוך כדי ההתקשרות בהתאם לצורך, להעביר ללקוח, תוך כדי 

ההתקשרות, סרטונים ותוצרי הסבר והדרכה, טפסים דיגיטלים עם יכולת חתימה דיגיטלית מהסמארטפון, צילומי 

מסך ועוד. כמו כן מאפשרת גלאסיקס לבצע שיחות וידאו ישירות, מבלי שהלקוח יצטרך להוריד אפליקציה כלשהי. 

 GLASSIX מאפשרת תקשורת ישירה ומיידית בין נציג של חברה ללקוח החברה באמצעות כמה וכמה ערוצים: 	

מיסרוני וואטסאפ / שיחות וידאו / אימייל / מיסרוני SMS / צ'ט / צ'אט באתר האינטרנט / מסנג'ר / 

טפסים דיגיטלים אינטראקטיבים/ פייסבוק / אינסטגרם / שיחת טלפון / ועוד.

ולעבור  וכמה לקוחות  בו-זמנית עם כמה  ילנהל מספר אינטראקציות  יחיד  ומכירות  GLASSIX מאפשרת לנציג שירות 

מערוץ לערוץ עם כל לקוח לפי הצורך. כך מסוגל הארגון להעניק שירות מהיר ויעיל ליותר לקוחות מבלי להגדיל הוצאות.

GLASSIX מאפשרת להשיג מספר מטרות עסקיות חיוניות: 

חיזוק הקשר בין הלקוח למותג על-ידי שיפור חווית הלקוח: במקום לגרום ללקוח להמתין על הקו כדי לדבר  	

עם נציג שירות, GLASSIX מאפשרת ללקוח ליצור קשר מיידי עם נציג החברה באמצעות כל אחד מהערוצים.

צמצום עלויות כוח-אדם: GLASSIX משפרת באופן ניכר את היכולת של נציגי השירות לסייע ללקוח בפתרון  	

בעיות. דוגמא אחת היא העברת אמצעי המחשה או הסברה כגון תמונות, סרטוני וידאו, מדריכים וכו' בין הנציג ללקוח,  

שבאמצעותם יכול אותו לקוח להגיע לפתור בעיה או תקלה באופן עצמאי. 

קשר ישיר של הלקוח לנציג שירות באמצעות ממשק משתמש אחוד



GLASSIX תכונות ויתרונות בולטים של

המערכת מאפשרת לנציג החברה המשוחח עם לקוח באחד הערוצים לעבור, תוך כדי האינטרקאציה, לערוץ אחר.  	

לדוגמא: לקוח שהתחיל שיחה עם נציג חברה באמצעות הצ'אט באתר, יכול, תוך כדי השיחה, לעבור לשיחה בנייד או 

במייל, משם למיסרוני ווטסאפ וכד'.

GLASSIX מאפשרת להסיט את השיחות מתוך מרכזיית  	

הארגון לשיחות צ'אט אל הטלפון הנייד של הלקוח ובכך 

להפחית את העומס על מוקד השירות.

המערכת מאפשרת צילום והעברת תמונות סטילס וסרטוני  	

וידאו בין הלקוח לנציג החברה; לדוגמא - לקוח שנתקל 

בבעיה בתפעול מוצר חשמלי, יכול לשלוח, תוך כדי השיחה, 

תמונה או סרטון לנציג המטפל כדי להסביר את הבעיה, 

והנציג מצדו יכול לשלוח תמונה עם הסבר לטיפול בבעיה.

המערכת מאפשרת לנציג ליזום שיחת וידאו אינטראקטיבית  	

באופן מיידי עם הלקוח באמצעות שליחת קישור בוואטסאפ 

יידרש להוריד אפליקציה או  או במיסרון, מבלי שהלקוח 

תוסף כלשהו.

GLASSIX כוללת ממשק ידידותי לניהול תסריטי שיחה וידע, כולל שליחת סרטוני הדרכה ללקוח. 	

המערכת תומכת בשליחה של מסמכים דיגיטליים לטלפון הנייד של הלקוח עם יכולת חתימה דיגיטלית על-גבי מסך  	

הטלפון.

ניתן לקיים שיחת ועידה דיגיטלית בין מספר משתתפים, כמו למשל להוסיף לשיחה, בזמן אמת, נציג תמיכה בכיר או טכנאי  	

הנמצא בשטח.

	 .CTI-ו CRM פתוח המאפשר אינטגרציה קלה עם מערכות API מספקת GLASSIX

ניהול תקשרות רב-ערוצית באמצעות GLASSIX אינו מצריך התקנת שרתים מצד הארגון או התקנת אפליקציה מצד  	

הלקוח. 

 GLASSIX מאפשרת שליחה של טפסים דיגיטלים
ללקוח עם חתימה דיגיטלית על-גבי מסך הסמארטפון

העברת אמצעי המחשת מידע והסבר תוך כדי ההתקשרות

GLASSIX מאפשרת העברה של תמונות וסרטוני הדרכה בין הנציגים ללקוחות. כך יכולים לקוחות אשר, למשל, נתקלים בבעיה 
טכנית כלשהי, להעביר תמונה של התקלה לנציג, אשר מצדו יכול להעביר אמצעי המחשה - תמונות, מדריכי התקנה, סרטוני וידאו 

וכו',  המאפשרים ללקוחות לפתור בעיות במהירות בעצמם מבלי להמתין לטכנאי. 
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ממשק הניהול - מעקב וניטור אחר כל הפעילות

ממשק הניהול של המערכת מאפשר למנהלי המוקד לעקוב ולנטר את כל הפעילות בזמן אמת 
ובראייה לאחור על-מנת לייעל את פעילות המוקד.

 כמו כן מאפשרת גלאסיקס להפיק דוחות מפורטים המספקים תובנות רבות אודות הפעילות של כל 
נציג, כמה אחוז מהפניות הגיעו בכל אחד מהערוצים, התפלגות הפניות על-פי נושאים,  SLA ועוד.
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מוצרים ותשתיות | פיתוח וסיסטמס | גיוס,מיקור חוץ והשמהמוצרים ותשתיות | פיתוח וסיסטמס | גיוס,מיקור חוץ והשמה

להדגמת הפתרון <<

Doxi הינה מערכת חתימות דיגיטליות מתקדמת לייעול סבב חתימות ואישורים 

של מסמכים ארגוניים, כולל הזמנות רכש, הסכמים, חוזים, חשבוניות ועוד. 

Doxi מאפשרת ליצור, בתוך שניות, סבב חתימות לכל מסמך ארגוני ולהפיץ 

את המסמך למחשב השולחני ולטלפון הנייד של החותמים, אשר יכולים לאשר 

ולחתום הן על גבי מסך הטלפון החכם והן באמצעות עכבר המחשב. המערכת 

מספקת סט של תכונות מתקדמות כגון שליחה מרובה של מסמכים בו-זמנית 

וורד מסמכי  מתוך  תהליכים  יצירת  משתמשים,  אלפי  ועשרות  אלפי   למאות, 

 ו- PDF, הגדרת קבוצות משתמשים ועוד.

Doxi מאפשרת ליצור ולהשלים סבב חתימות 
ואישורים על מסמכים ארגוניים במהירות חסרת 

תקדים, עם חתימה דיגיטלית מהמחשב ומהנייד.

לצפייה בסרטון הדגמה

 מערכת חתימות דיגיטליות
 לניהול סבב אישורים של מסמכים ארגוניים

 מערכת חתימות דיגיטליות
לניהול סבב אישורים

Sign here. From anywhere

https://www.youtube.com/watch?v=mKseQ4ESGLA&t=27s
mailto:rana@consist.co.il


Doxi - סבב חתימות על מסמכים מעולם לא הסתיים מהר כל כך! 
Sign here. From anywhere

בוחרים את רשימת המשתתפים 
בסבב החתימות, ממקמים את 

השדות על-פי הצורך, ו...מפיצים!

4
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 מעלים את המסמך
למערכת

מפיץ המסמך עוקב אחרי 
ההתקדמות של כל המסמכים 

 הנמצאים בתהליך ושולח התראות
במידת הצורך כדי לזרז התייחסות.

 SMS -המשתמש מקבל התראה במייל וב
 ויכול לחתום: א. באמצעות העכבר;

 QR ב. על-גבי מסך המגע; ג. לסרוק קוד 
ולחתום בנייד

1

3

2



יתרונות עיקריים של המערכת

Doxi פותחה על-ידי חטיבת הפיתוח בקונסיסט בישראל, תומכת באופן מלא בעברית ובאנגלית וניתן להתאים אותה  	

לשפות נוספות. כמו כן, צוות הפיתוח בקונסיסט ישמח לספק מענה לצרכים ספציפים של הארגון.

REST API גמיש המאפשר לצרוך את יכולות המערכת דרך WS ולהתממשק למערכות הליבה של הארגון. 	

ניתן להתקין את המערכת הן בענן והן על השרתים הפנימיים של הארגון, בהתאם לדרישות הביטחוניות.  	

המערכת מאפשרת לבחור את שמות המשתתפים בסבב האישורים ולמקם את השדות למילוי ולחתימה בשניות. 	

ניתן להסב במהירות טפסים סגורים לדיגיטלים, אינטראקטיבים ורספונסיבים למילוי באמצעות הנייד והמחשב.  	

המערכת מאפשרת הפצה מרובה של מסמכים דיגיטלים לחתימה למספר רב של משתתפים - עשרות ואפילו עשרות  	

אלפים -  בלחיצת כפתור.

ניתן להגדיר קבוצות של משתמשים – "מנהלים בכירים" לדוגמא –ללא צורך להגדיר רשימת תפוצה בכל פעם מחדש. 	

מאפשרת למשתמש לייצר תבניות של מסמכים עם שדות לחתימה דיגיטלית הממוקמים אוטומטית במסמך. 	

ממשק ניהול מתקדם - דשבורד-  מאפשר לעקוב בקלות אחר תהליך החתימה ולשלוח התראות כדי לזרז התייחסות. 	

אבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר עם שלוש שכבות של הגנה - ויזואלית, דיגיטאלית ומוצפנת. 	

ידידותית לסביבה וחוסכת את כל עלויות הנייר וההדפסה וכן את עלויות המשלוח והשינוע של מסמכים. 	

Sign here. From anywhere

הפצה מרובה  - הפצת מסמכים לחתימה למספר רב של אנשים
עם Doxi, ניתן להפיץ מסמך לחתימה למספר רב של אנשים - כמו למשל לכל עובדי החברה, בו זמנית ובאופן מיידי. כל 

שנדרש לעשות הוא להעלות  את המסמך למערכת, לסמן את הקבוצה להפצה - "כל עובדי הארגון" לדוגמא, ובלחיצת 

כפתור המסמך מופץ לתיבות הדואר ולסמארטפונים של כל חברי הקבוצה. המערכת פותחת אוטומטית תהליך לכל 

מסמך על-פי שם הנמען ובאמצעות ממשק הניהול של המערכת ניתן לראות בכל רגע נתון מי מהעובדים חתם ומי לא. 

כמו כן ניתן לשלוח תזכורת כדי לזרז התייחסות. ניתן לקטלג את כל התהליכים בתוך תיקיות כדי לאפשר סידור מיטבי של 

התהליכים.

	 HTTPS -עובדת ב Doxi

חותמים חיצוניים חותמים על רכיב המותקן ב-DMZ   - לא על שרתים פנימיים. 	

המערכת שומרת את המסמכים החתומים על שרת פנימי של החברה. 	

	 .Login ללא  Active Directory - למשתמשים מול ה Windows authentication המערכת מספקת

מכילה שלוש שכבות של הגנה: ויזואלית, דיגיטלית ומוצפנת. 	

אבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר
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 פיתוח מותאם לצורכי הלקוח 	
Doxi פותחה באופן מלא על-ידי חטיבת פיתוח 

מערכות, תוכנות ואפליקציות בקונסיסט, ולכן ניתן 

להתאים את המערכת באופן מלא לצורכי הארגון על-

ידי ביצוע התאמות, פיתוח תוספים וכו'.

 יצירת קבוצות משתמשים 	
ניתן ליצור קבוצות עם משתמשים קבועים עבור שימוש 

חוזר ביצירת תהליך חדש.

 ניהול חתימות 	
ניתן לשמור חותמת אישית וכן חותמת חברה לשימוש 

חוזר בחתימה על תהליכים.

 תמיכה בשפות 	
תמיכה מלאה בעברית ובאנגלית; אפשרות לתמיכה 

בשפות נוספות.

 עצירת תהליך לפני סיומו 	
ניתן לעצור סבב חתימות לפני שזה הסתיים.

 שמירת מסמך במחשב 	
ניתן להוריד את המסמך החתום למחשב בכל עת.

 ייצוא תהליכים 	
ניתן לייצא את כל התהליכים למסמך אקסל.

 צירוף מכותבים למסמך 	
אפשרות לצרף כ-CC משתמשים שאינם בהכרח חלק 

מהתהליך, כך שיקבלו את המסמך הסופי והחתום.

 חתימה במסמך 	
 PAD המערכת מספקת יכולת חתימה גרפית בתוך

במסמך דרך המחשב; יכולת חתימה דרך הטלפון 

הנייד דרך מייל / SMS וכן חתימה דרך הטלפון הנייד 

.QR באמצעות סריקת קוד

 שליחת בקשה לחתימה 	
 ניתן לשלוח בקשה לחתימה על תהליך באמצעות

.SMS / מייל

 עריכת מסמך 	
ניתן להוסיף טקסט גם למסמך סגור - כמו למשל 

למסמך PDF; ניתן לערוך אלמנטים במסמך - למחוק, 

להדגיש אלמנטים ועוד.

תכונות ויכולות
 העלאת צרופות לתהליך 	

כל משתמש רשאי להעלות מסמכים לתהליך כצרופות, 

אך מנהל המערכת יכול לחסום משתמש כזה או אחר 

מלבצע פעולה שכזו.

 זום 	
ניתן לבצע Zoom in / Zoom out על מסמכים.

	 Drag'n'Drop-תמיכה ב 
כדי לטעון מסמך למערכת יש אפשרות לבחור בו מתוך 

הרשימה או לגרור אותו לתוך חלון התוכנה.

 הגנת מסמך ע"י סיסמה 	
ניתן לייצר סיסמאות עבור תהליכים הן ברמת החותם 

הפרטי והן ברמת כלל החותמים.

 ניהול ושיתוף תבניות 	
המערכת מאפשרת לייצר תבניות של תהליכים עם 

משתמשים קבועים/מתחלפים לשימוש חוזר ולשתף 

אותם עם משתמשים אחרים.

 יכולת התממשקות למערכות חיצוניות 	
Doxi מספקת REST API מלא המאפשר התממשקות 

למערכות חיצוניות ומערכות הליבה של הארגון.

	 Package ניהול 
המשתמש הארגוני יכול ליצור מספר תהליכים תחת 

קורת גג אחת לצרכי נוחות.

 טפסים מורכבים 	
 - PB Digital מתממשקת באופן מלא עם Doxi

המערכת ליצירה, ניהול והפצה של טפסים דיגיטלים 

מורכבים עם לוגיקה ו- AI, גם היא מבית קונסיסט.

 סטטיסטיקות 	
מסך Dashboard של המערכת מספק נתונים על 

השימוש במערכת מתוך כללי משתמשי הארגון.

 ביצוע פעולות על תהליכים קיימים 	
מפקח שהוא אדמיניסטרטור יכול לבצע פעולות על 

תהליכים קיימים.

Sign here. From anywhere

להסב טפסים קיימים לדיגיטלים ורספונסיבים
בארגונים רבים קיימים עשרות, מאות ואפילו אלפי טפסים קיימים 'סגורים', והסבתם 

Doxi מאפשרת לארגונים  לדיגיטלים עשויה להיות כרוכה בעלויות משמעותיות.  

ולהסב את כל הטפסים בארגון לדיגיטלים  דיגיטלית מלאה  לבצע טרנספורמציה 

ורספונסיבים  -  תוך חסכון ניכר בעלויות.
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Sign here. From anywhere

Side-by-Side מילוי טפסים מורכבים באמצעות טכנולוגיית
טכנולוגיית Side-by-SIde הייחודית של המערכת מאפשרת למשתמש למלא את כל השדות במסמך  	

בצורה נוחה וידידותית, כשהשדות מוצגים אחד מתחת השני לכל רוחב המסך. בעת מילוי הנתונים 

ממקמת   Doxi המשתמש,  על-ידי 

באופן אוטומטי את המידע במקום 

וחוסכת  המלא,  במסמך  המתאים 

מהמשתמש את הצורך לגלול ימינה 

ושמאלה, למעלה ולמטה כדי להגיע 

לשדות השונים.

ממצב  	 לעבור   יכול  המשתמש 

ולצפות  "תצוגה"  למצב  "עריכה" 

במסמך המלא על-מנת לוודא שכל 

הפרטים שהוזנו נכונים.
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Doxi מייעלת את התפעול של מגוון תהליכים עסקיים, כגון:

 מחלקות משאבי אנוש 	

Doxi, בשילוב מערכת PB Digital, גם היא מבית קונסיסט, מאפשרות לייעל 

באופן דרמטי את כל תהליך הקליטה - ONBOARDING - של עובדים חדשים. 

לכל עובד חדש נשלח קישור לטלפון החכם אשר מוביל לעמוד עם רשימה של 

כל הטפסים שעליו למלא - וזה יכול לבצע את התהליך בזמן ובמקום שמתאימים 

לו ובכל פלטפורמה.

 תהליכים אדמיניסטרטיביים במוסדות חינוך ואקדמיה 	

עם Doxi, אין צורך באלפי עותקים של טפסים, אישורים ובעיקר טירטורים. 

 PDF פשוט שולחים את כל הטפסים למילוי ולחתימה באמצעות מסמכי

רספונסיבים,  והסטודנט ממלא את כל הטפסים מתי ואיך שנוח לו. בתי ספר 

גם הם יכולים לחסוך את הדפסתם של מיליוני האישורים הנשלחים להורי 

הילדים ולחסוך מההורים את הטרטור הכרוך בכך.

 רכש ולוגיסטיקה 	

תהליך הוצאת הזמנה שבעבר הצריך ימים ואף שבועות מסתיים 

תוך דקות ספורות. מעלים את הזמנת הרכש למערכת, בוחרים את 

המנהלים או מורשי החתימה שנדרשים לאשר, ומפיצים אליהם את 

המסמך לאישור ולחתימה לסמארטפון ולמחשב.

מסך חתימה דיגיטליתהטופס המלא במצב 'תצוגה'טופס דיגיטלי במצב 'עריכה'
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 חוזים, הסכמים ומסמכים משפטיים 	

במקום שהעסקה  תיפול בגלל עיכובים, עם Doxi, אפשר לצאת מיד לדרך 

- ממלאים את הטופס בקלות, שולחים לכל הצדדים המעורבים במייל או 

לסמארטפון, וסוגרים עניין. 



מוצרים ותשתיות | פיתוח וסיסטמס | גיוס,מיקור חוץ והשמה

להדגמת הפתרון <<

צורך  ללא  עבור עצמה,  ליצור  בארגון  לכל מחלקה  ה'בוט' מאפשר 

וביעילות.  כולל עברית, בקלות  במגוון שפות,  תזרימי שיחה,  בקידוד, 

באמצעות התבניות החכמות ניתן לענות על שאילתות של הלקוחות 

ולאפשר להם לבצע מגוון פעולות כגון בדיקת סטאטוס הזמנה, בירור 

מבלי  זאת  ועוד,  רכישות,  ביצוע  במלאי,  והימצאותם  מוצרים  לגבי 

שיצטרכו להמתין לנציג שירות אנושי.

קונסיסט משווקת ומיישמת פתרון 'בוט' חכם, 
מבוסס AI, המאפשר אוטומציה של מגוון 

תהליכים תפעוליים בתחום שירות לקוחות, 
מכירות, תמיכה טכנית ועוד.

לצפייה בסרטון הדגמה

,AI בוט' חכם, קולי וטקסטואלי, מבוסס 
לאוטומציה של תהליכי שירות, מכירות ותמיכה

  פתרון צ'אט בוט קולי וטקסטואלי
לאוטומציה של תהליכי שירות ומכירות

mailto:rana@consist.co.il
https://www.youtube.com/watch?v=pEJHZ8m0wMU&feature=youtu.be


שימוש ב'בוט' חכם הנו חיוני כיום יותר מתמיד

מהו בעצם 'בוט'?

'בוט' חכם ו'בוט' טיפש: AI עושה את כל ההבדל

בעידן הדיגיטלי בו אנו חיים, לקוחות מחפשים את הנוחות, המהירות והיעילות המירבית כאשר הם צורכים מוצרים  	

ושירותים. אין זה מפתיע איפה, ש'בוטים' הופכים להיות פתרון מועדף על-ידי ארגונים רבים השואפים להעניק את 

השירות המיידי והיעיל ביותר ללקוחותים. 'בוט' חכם המתוכנן היטב מסוגל לייעל תחומי תפעול רבים בארגון כגון שירות 

לקוחות, מכירות ותמיכה טכנית, ולקצר את זמני ההמתנה של הלקוחות לנציג.

התהליך של אימוץ השימוש ב'בוטים' צובר כיום תאוצה, ונוכח העובדה שבניגוד לנציגים אנושיים, 'בוטים' מסוגלים  	

לעבוד 24/7/365 ולספק שירות ולמכור מסביב לשעון, הם מהווים כיום כלי מרכזי במערכי השירות, המכירות והתמיכה 

של חברות מובילות ברחבי העולם.

הפוטנציאל הגלום ב'בוטים' חכמים הנו עצום, והטמעה של פתרון שכזה בכוחה להביא תועלת רבה למגוון רחב של  	

ארגונים – גדולים וקטנים כאחד.

בוט הנו ממשק שיחה – קולי, טקסטואלי או משולב קול וטקסט, אשר נועד לענות על פניות של לקוחות במטרה  	

לייעל תהליכי שירות לקוחות, מכירות ותמיכה. 'בוט' מאפשר ללקוחות לצרוך שירותים ולבצע פעולות מגוונות כגון 

בירור סטאטוס הזמנה, זימון תורים, קבלת מידע אודות מוצרים ושירותים, ביצוע רכישה מקוונת, איתור בעל מקצוע או 

ספק שירות, מילוי טפסים דיגיטלים ועוד – כל זאת באופן אוטומטי, ללא צורך להמתין ולשוחח, קולית או טקסטואלית, 

עם נציג אנושי.

'בוט' הפועל היטב מסוגל לענות בצורה חלקה על שאלות, להגיב לפקודות של הלקוחות ולכוון אותם, כשהאינטראקציה  	

יכולה להתבצע הן בשיחה כתובה והן בשיחה מדוברת. 

ה'בוט' של קונסיסט מסוגל לספק את כל התכונות הללו במגוון שפות, כולל בעברית. 	

בינה מלאכותית משנה את האופן שבו 'בוטים' מנהלים דיאלוג עם לקוחות ואת האופן שבו ה'בוט' מסוגל לתמוך בלקוח. 	

רוב ה'בוטים' של ימינו – כמו אלו שניתן למצוא באתרי אינטרנט רבים, מסוגלים לענות רק על שאלות מאוד ספציפיות  	

ומוגדרות מראש או לזהות קבוצה של מילות מפתח. 'בוט' שכזה נקרא SEQUENTIAL BOT – הוא שואל שאלות 

סגורות עם מספר מוגדר של אפשרויות בחירה מצד הלקוח, ומקדם את התהליך בהתאם לתשובות שהלקוח מספק 

– בקול או בהקלדה, על פי תסריט שנקבע מראש על-ידי יוצר התהליך.

'בוט' )'טיפש'( שכזה, יודע רק לעקוב אחר תסריט שיחה שנקבע מראש באופן מדויק, וכל סטיה של הלקוח מהתסריט  	

מובילה בד"כ לכך שהדיאלוג נתקע ונוצר צורך להעביר את השיחה למוקדן אנושי.

דוגמא לאינטרקציה בין 'בוט' "טיפש" ללקוח:

ברגע שהלקוח משתמש במינוח שאינו מוכר  	

נכלל  שלא  כזה  או  קשיח"(,  )"דיסק  ל'בוט' 

ה'בוט',  יוצר  על-ידי  בתסריט שנכתב מראש 

לנציג  לעבור  נאלץ  והלקוח  נתקע,  הדיאלוג 

אנושי. 

אינטראקציה שכזו לא רק שלא מועילה לארגון,  	

אלא עלולה ליצור חווית לקוח שלילית.
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פתרון ה'בוט' החכם של קונסיסט מתפקד כמו נציג שירות או מכירות מיומן!

'בוט' חכם פותח בפני ארגונים אינספור אפשרויות!

בניגוד ל'בוט' טיפש, שיודע אך ורק לעקוב אחר תסריט שיחה סגור וקבוע מראש, ה'בוט' של קונסיסט יודע ליצור הקשרים בין  	

החלקים השונים של המידע שהלקוח מספק כדי להגיב בצורה המתאימה ביותר, גם במקרים בהם הלקוח מספק תשובות 

שאינן תואמות במלואן את התסריט שנקבע מראש. 'בוט' זה גם משתמש בעיבוד שפה טבעית, זיהוי קולי, זיהוי דיבור אוטומטי 

וניתוח שאלות וכוונות המופעלים על ידי AI, זאת במטרה ליצור חווית שירות טובה יותר עבור הלקוח.

פתרון ה'בוט' של קונסיסט יודע לשמור מידע אודות המשתמש, ללמוד לזהות דפוסים בנתונים שהוא מקבל, לקבל החלטות  	

ולכוון את הדיאלוג על-ידי שימוש בידע קיים משיחות עם משתמשים אחרים, גם ללא נתיב מוגדר וקשיח.

בענף המסחר והאיקומרס ה'בוט' מספק מידע ושירות ומבצע מכירות מסביב לשעון. 	

בענף האירוח ניתן לספק שירותים לאורח באמצעות שילוב של 'בוט' חכם עם וואטסאפ עסקי או ערוצים דיגיטלים  	

אחרים, כשהלקוח יכול להזמין שירות חדרים, לקבוע תור לספא, להזמין תור למסעדה ועוד באופן אוטומטי.

בתחום התמיכה הטכנית, ה'בוט' מאפשר ללקוחות ולמשתמשים בארגון לפתור בעיות בכוחות עצמם על-ידי מתן מענה  	

לשאלות החוזרות על עצמן שוב ושוב.

 בתחום הבריאות ניתן לאפשר למטופלים לבצע זימון תורים, לאשר הגעה ועוד, באופן אוטומטי. 	

בתחום המשלוחים ניתן לאשרר מסירה וזמן הגעה עם הלקוח לפני שהשליח יוצא לדרכו. 	

בתחום של טפסים ומסמכים דיגיטלים, ה'בוט' מאפשר ללקוחות ולמשתמשים בארגון למלא טפסים, גם כאלו שהם  	

מורכבים ומרובי שדות, באמצעות דיאלוג רגיל בוואטסאפ. ה'בוט' שואל שאלות וממקם את התשובות של הלקוח במקום 

המתאים בטופס.

של  החכם  ל'בוט'  לקוח  בין  לאינטרקציה  דוגמא 

קונסיסט:

כי  	 קודמות  משיחות  למד  החכם  ה'בוט'  כזה,  בתרחיש 

כשלקוח אומר 'הארד דיסק חיצוני' הכוונה היא לכונן חיצוני, 

ומכיוון שהוא זיהה את המוצר שהלקוח מבקש, הוא כבר 

יודע, כמו איש מכירות מיומן, להוליך את הדיאלוג אל נושא 

נפח האחסון וטווח המחירים.

'בוט' חכם, אם כך, יודע לכוון את הלקוח אל עבר הפתרון  	

שהוא צריך, גם אם הלקוח אינו יודע בדיוק מה הוא מחפש. 

הזו, להבין הקשרים שהם מחוץ לתסריט קשיח  	 היכולת 

ומוגדר מראש, הופכת את ה'בוט' לדבר הקרוב ביותר לשיחה 

עם נציג אנושי.

שירות מהיר  	 לספק  לארגון  כן, מאפשר  אם  'בוט' חכם, 

ויעיל ליותר לקוחות, למקסם את חווית הלקוח ולהפחית 

את העומס על המוקד האנושי. ביישום של איקומרס ומוקדי 

מכירות, בכוחו של 'בוט' חכם גם להגדיל את נפח המכירות.
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 פתרון שיחות וידאו לעסקים

בכל  ללקוח,  אישית  מותאמת  וידיאו,  חווית  לייצר  לארגון  מאפשר  הפתרון  של   API ה-  ממשק 

רגיל  קישור  על  הקלקה  על-ידי  בקלות  נוצרת  השיחה  עבודה.  שולחן  או  אינטרנטי  סלולרי,  יישום 

כניסה.  אישור  או  זימון  לשלוח  צורך  ללא   ,SMS או  צ'אט  וואטסאפ,  בהודעת  למשתמש   הנשלח 

קליק, וזה עובד!

פתרון שיחות הוידאו של קונסיסט מאפשר לארגונים ליצור חווית 
לקוח עשירה יותר על ידי מפגש בין עובדים, מנהלים ונציגי שירות, 
מכירות ותמיכה, באמצעות שיחות וידאו אינטראקטיביות ללא 

צורך בהתקנת תוספים או יישומים. 

להדגמת הפתרון <<

 :CONSIST VIDEO 
 פתרון תקשורת וידאו לעסקים

mailto:rana@consist.co.il


תקשורת וידאו מייצרת חווית לקוח מיטבית בהתאמה אישית
שיחות וידאו מספקות אינטראקציות אישיות פנים-מול-פנים הנדרשות יותר ויותר בתהליכי מכירות, שירות לקוחות,  	

התייעצויות, לימוד מרחוק, ניהול תהליכים ארגוניים, ראיונות עבודה, אימות נתונים ועוד. שיחות וידאו מייעלות את 

האינטראקציה ומגבירות את שיעורי ההמרה של קמפיינים פרסומיים ואת שביעות רצון הלקוחות, העובדים והשותפים 

העסקיים.
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 הקלט ביעילות
את כל הפגישות

הפתרון של קונסיסט מאפשר 
לארגון להקליט בקלות וביעילות 

ולתעד את כל שיחות הוידאו, 
בלחיצת כפתור.

פגישות וידאו, שיתוף מסך 
ושידור ישיר

פגישות וידאו אחד על אחד, צ'אט 
 בקבוצה או שידורים בקנה מידה
רחב-היקף, ללא צורך בהתקנת 

פלאגין או יישום כלשהו.

 תמונת מצב
מלאה של כל השיחות

קבל דוחות וסיכומים של כל הפגישות 
והשיחות שבוצעו, וכן גישה מיידית 
למדדי השיחות המספקים תמונת 
מצב מלאה של איכות השיחות, 

תקלות ושביעות רצון המשתמשים.

 צוות המיישמים של
קונסיסט - לשירותך!

קונסיסט מעסיקה צוות מיומן של 
מיישמים ומפתחים המספק לך 
תמיכה מלאה לאורך כל שלבי 

יישום המערכת, וכן תמיכה שוטפת 
 HELP -באמצעות מוקד התמיכה

DESK, של החברה.

 ערכה שלמה של
כלי פיתוח

הפתרון מספק לארגון יכולת פיתוח 
עצמאית של לוחות מחוונים, כלי 
בדיקה ואבחון, עם ליווי של צוות 

הפיתוח של קונסיסט.

 אבטחת מידע ברמה
הגבוהה ביותר

הפתרון מספק רמת הצפנה גבוהה 
 ,GDPR במיוחד ותאימות לתקן

וכן מגוון רחב מאוד של אפשרויות 
אבטחה, בקרת חומת אש, בידוד 
אזורי, אישור הסמכת תאימות ועוד.

קונסיסט וידאו: פתרון אחוד לשילוב שיחות וידאו בארגון

לתאם, ליזום וליצור שיחות וידאו, בלי צורך בהתקנת יישום!
פתרון שיחות הוידאו של קונסיסט מאפשר למנהלי הארגון, לעובדיו ולנציגי השירות, המכירות והתמיכה, לתאם וליזום בקלות  	

וביעילות שיחות וידאו עם הצד השני, בלחיצת כפתור, גם מתוך כרטיס הלקוח במערכת ה-CRM הארגונית. 

הייחודיות בפתרון של קונסיסט טמונה בכך ששיחות הוידאו יכולות להתבצע מבלי שהצד שמקבל את השיחה יצטרך להוריד  	

אפליקציה כלשהי כדי להצטרף לשיחה או לפגישת הוידאו המקוונת. בניגוד לפתרונות אחרים, המאלצים את מקבל השיחה 

להוריד אפליקציה, פתרון הוידאו של קונסיסט מאפשר ליצור שיחת וידאו באופן ישיר ומהיר באמצעות קישור רגיל בהודעת 

וואטסאפ, צ'אט או מיסרון, ללא הורדות של יישומים או תוספים, ובכל סוגי המכשירים המודרנים - סמארטפונים, טאבלטים 

ומחשבים.



CONSIST VIDEO הגדל את מעגל הלקוחות ושמר לקוחות ביעילות עם
לשפר  וכך  הלקוחות,  עם  שלך  לתקשורת  רחבה  פונקציונליות  להוסיף  מאפשר  קונסיסט  של  הוידאו  שיחות  פתרון 

משמעותית את הקשר עמם - הכל באמצעות פלטפורמה אחודה. הפתרון פותח מגוון עצום של אפשרויות בפני ארגונים, 

כמו למשל:
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טלרפואה

בנקאות ופיננסים

שיחות  פתרונות  את  שלב 

הוידאו של קונסיסט בשירותי 

כדי  שלך   הטלרפואה 

המטופלים  עבור  ליצור 

הוליסטית  טיפול  חווית 

ולשפר  הערוצים,  במגוון 

את תוצאות הטיפול.

הפתרון מאפשר למחלקת משאבי אנוש 

בארגון לראיין מועמדים מרחוק וכן לבצע 

שיחות תקופתיות עם עובדים המועסקים 

באתרים מרוחקים, בקלות וביעילות.

איקומרס וקמעונאות
צור קשר אינטראקטיבי עם הלקוחות לכל אורך מסע 

הלקוח ובכל נקודות המפגש, וספק לו/ה חווית שירות 

אישית שתחזק את הנאמנות לארגון ולמותגיו.

משאבי אנוש

מבלי  ואישית,  דינמית  שירות  חוויית  ללקוח  הענק 

API מאפשרים  להקריב את רמת האבטחה. ממשקי 

הונאות,  לגילוי  ואפשרויות  אימות  להטמיע 

התראות אוטומטיות ועוד.

למידה מרחוק - הן במוסדות 

יסודיים ועל-יסודיים והן  לימוד 

החם  לדבר  הופכת  באקדמיה, 

פתרונות  ההשכלה.  בעולם  הבא 

קונסיסט  של  הוידאו  שיחות 

יאפשרו לך להצטיין ולפתוח 

והקורסים  ההרצאות  את 

קשר  בלי  לסטודנטים,  

למיקומם הגיאוגרפי.

 שיחות IP, גם
בתוך אפליקציות

 שירות שליחת
SMS מיסרוני

וואטסאפ עסקי ותקשורת 
אומניצ'אנל

בוט חכם - קולי וטקסטואלי, 
בעברית ובשפות נוספות

מוסדות חינוך ואקדמיה

שלב את פתרון הוידאו עם כל פתרונות התקשורת הדיגיטלית הנוספים שלנו

IP
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קונסיסט היא משווקת ומיישמת מוסמכת של וואטסאפ לעסקים/ווטאסאפ ביזנס, 
באמצעות VONAGE, אחת מהחברות המובילות בעולם בתחום של פתרונות 
תקשורת דיגיטלית. קונסיסט בחרה לשווק את פתרונות ווטאסאפ לעסקים של 

VONAGE תודות להיותה של החברה מובילה עולמית בתחום.

מול  העסקית  התקשורת  כל  את  דרמטי  באופן  לייעל  לארגונים  מאפשר   API עסקי  וואטספ 

הלקוחות ולנתב את כל הפניות של הלקוחות והשותפים העסקיים למחלקות הארגון באמצעות 

מספר וואטסאפ אחד. כמו כן מאפשר היישום לנהל באופן אוטומטי מגוון רחב מאוד של פעילויות 

 CRM Dynamics :שיווק, שירות לקוחות ותמיכה, עם חיבור למערכות הליבה של הארגון, כולל

יש חיבור  כן  כמו  ומערכות ארגוניות אחרות.   SalesForce, SAP, Oracle  Hubspot, Zoho

למערכת לניהול השירות בארגון SysAid Service Desk, המשווקת ומיושמת בישראל אף היא 

על-ידי קונסיסט.
להדגמת הפתרון <<

 וואטסאפ לעסקים -
כך מתקשרים היום עם הלקוחות

 וואטסאפ לעסקים/
API וואטסאפ ביזנס
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בעשור  הבינאישית  מהתקשורת  נפרד  בלתי  לחלק  הפכה  וואטסאפ  אפליקציית 

האחרון, ומרבית הציבור משתמש בה כאמצעי תקשורת מרכזי ויומיומי – לתקשורת 

בין בני המשפחה, חברים וקולגות לעבודה, וגם בתקשורת עסקית – אל מול נותני 

ברחבי  משתמשים  וחצי  כמיליארד  אצל  מותקנת  וואטסאפ  עסק.  ובתי  שירותים 

העולם, והמספר הולך וגדל בהתמדה.

ביזנס עושים עם וואטסאפ לעסקים
וואטסאפ עסקי/וואטסאפ ביזנס מאפשר לארגון ליצור פרופיל עסקי באמצעות 

וואטסאפ  סלולארי.  מכשיר  לכל  להוריד  שניתן  יעודית  וואטסאפ  אפליקצית 

עסקי זהה לוואטסאפ פרטי מבחינת ממשק המשתמש, אך הוא מקנה לארגון 

לפרסם  לפונים,  ולהציג את הפרופיל העסקי  ליצור  כגון  נוספות,  אפשרויות 

לאתר  קישור  להציג  לפונים,  אוטומטיות  תשובות  לספק  פעילות,  שעות 

האינטרנט של הארגון ועוד.

המתקבלות  פניות  של  מלא  ניתוב  מאפשרים  עסקי  ווואטסאפ  גלאסיקס 

או  הנציג  המחלקה,  אל  ישירות   – הארגון   של  העסקי  הוואטסאפ  למספר 

העובד שהפונה מבקש להגיע אליו. כל שהלקוחות נדרשים לעשות זה לכתוב 

מיסרון וואטסאפ רגיל למספר של החברה, ומערכת GLASSIX המיושמת על-

ידי קונסיסט מנתבת את הפנייה באמצעות דיאלוג עם הפונה.

קונסיסט מספקת פתרון מקיף הכולל 'בוט' מבוסס AI המאפשר לארגון לבצע מגוון משימות באופן אוטומטי, כולל חקר מוצרים, 

בירור סטאטוס הזמנה, זימון תורים, תיאום מועד הגעת טכנאי, תמיכה בפניות של לקוחות ועוד. ניתן לבצע אינטגרציה בין 

ה'בוט'  למערכות CRM, ERP ומערכות עסקיות  אחרות כדי לאפשר תקשורת רציפה בין הארגון ללקוחות ועוד.

ניתוב של פניות של הלקוחות, הספקים וכלל הפונים לארגון באמצעות וואטסאפ 	

אוטומציה של תהליכים ארגוניים, תיעדוף שיחות וניהול תורים 	

	 SLA -שליטה ובקרה של המנהלים על עבודת הנציגים ו

מסכי ניהול בזמן אמת 	

העברת טפסים דיגיטלים עם יכולת חתימה דיגיטלית בין הנציג ללקוח 	

העברת מדיה ותוצרי המחשה בין נציגי הארגון ללקוחות – סרטוני הדרכה, תמונות  	

להמחשה וכן וידאו בזמן אמת, המקצרים את זמן הטיפול בקריאות

	 ,CRM Dynamics כולל  הארגון,  של   ERP וה-  CRM ה- למערכות   חיבור 

Salesforce, Zoho ואחרות, המאפשר ייעול משמעותי של תהליכי מכירה, שירות 

ושימור לקוחות ותמיכה טכנית.

וואטסאפ בעסקים- ערוץ תקשורת חדשני ואפקטיבי

וואטסאפ אחד לכל הנציגים והמחלקות בארגון! 

שילוב 'בוט' חכם ומתן מענה מבוסס בינה מלאכותית ללקוחות

וואטסאפ עסקי והיישום והתמיכה של קונסיסט - האפשרויות הן בלתי מוגבלות:



חטיבת הפיתוח של קונסיסט מספקת 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.

חטיבת הפיתוח בקונסיסט מספקת את המעטפת המקצועית בתחום של פיתוח ואינטגרציה של סל הפתרונות של החברה  	

בתחום של טרנספורמציה דיגיטלית. שירותי הפיתוח והאינטגרציה של החטיבה מאפשרים להתאים את מגוון הפתרונות באופן 

מושלם לצרכי הארגון ולשפר את איכות השירות ללקוחות חיצוניים ופנימיים. .

חטיבת פיתוח מערכות מידע,
  תוכנות ואפליקציות

אוטותל - שירות לשיתוף רכבים  
חברת קונסיסט נבחרה כאינטגרטור הראשי של כל מערכות המידע 

של  המידע  מערכות  כל  ופיתוח  יישום  תכנון,  כולל:  הפרוייקט,  של 

אוטותל; אינטגציה לרכיבי החומרה ברכב; אתר אינטרנט שיווקי; אתר 

הזמנות; אפליקציה )IOS, אנדרואיד(; מערכת CRM ו-Billing; סליקת 

כרטיסי אשראי בתקן PCI; מערכת לניהול צי הרכבים, חניות, הזמנות 

ועוד.

פרוייקטים בולטים שבוצעו על-ידי חטיבת הפיתוח בקונסיסט

 מערכת תיק אחות במערך הסיעוד של המרכז הרפואי
ע”ש שיבא בתל-השומר

חברת קונסיסט נבחרה כאינטגרטור הראשי של כל מערכות המידע 

של  המידע  מערכות  כל  ופיתוח  יישום  תכנון,  כולל:  הפרוייקט,  של 

אוטותל; אינטגציה לרכיבי החומרה ברכב; אתר אינטרנט שיווקי; אתר 

הזמנות; אפליקציה )IOS, אנדרואיד(; מערכת CRM ו-Billing; סליקת 

כרטיסי אשראי בתקן PCI; מערכת לניהול צי הרכבים, חניות, הזמנות 

ועוד.
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קונסיסט - פרופיל חברה



קונסיסט היא בין חברות ההיי-טק 
המנוסות בישראל עם עשרות שנות 

פעילות

קונסיסט הינה חלק מקבוצת קונסיסט 
העולמית,  הפועלת בעשרות מדינות 

ברחבי העולם

קונסיסט בישראל פועלת במגוון עצום של תחומי 
עיסוק כולל תוכנה, מערכות ותשתיות, גיוס וניהול 

עובדי הייטק ועוד

 פיתוח מערכות
מידע מתקדמות  

תכנון, פיתוח ואינטגרציה של מוצרי 
תוכנה ותשתיות מיחשוב 

 מיקור חוץ ושירותים
מנוהלים לאנשי הייטק

 מערכות פינטק
ושירותי פיתוח בבנקאות

 לקונסיסט בישראל יש יותר
  מ-700 לקוחות, כולל הארגונים

המובילים במשק

 קונסיסט מעסיקה בישראל כ-400 עובדי
 היי-טק; הקבוצה העולמית מעסיקה

יותר מ-1000 עובדים

קונסיסט הינה חברת טכנולוגיית מידע שהוקמה לפני יותר מ-45 שנה ומעסיקה כ-1,000 עובדים ברחבי העולם, לרבות בישראל, 

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 - סקירה כללית

תחומי עיסוק מרכזיים

קונסיסט בישראל הינה חלק מקבוצת קונסיסט העולמית, שלה מרכזי פיתוח ברחבי 
העולם ופעילות בעשרות מדינות
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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. 

מקצת מלקוחות החברה

ערכי החברה

לקונסיסט יש בישראל למעלה מ-700 לקוחות, כולל עשרות משרדי ממשלה וגופי סמך, חברות ביטוח מובילות, חברות תקשורת 

היי-טק, חברות תעשייה  מובילים, חברות  רפואייים  פיננסים, רשתות המזון הגדולות, מרכזים  מוסדות  וכבלים, הבנקים הגדולים, 

בינלאומיות, מוסדות אקדמיה ועוד.
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