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קונסיסט בישראל  -סקירה כללית
קונסיסט הינה חברת היי-טק 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.

לקונסיסט בישראל יש יותר
מ 700-לקוחות ,כולל הארגונים
המובילים במשק

קונסיסט הינה חלק מקבוצת
קונסיסט העולמית ,הפועלת
בעשרות מדינות ברחבי העולם

קונסיסט מעסיקה בישראל כ 400-עובדי
היי-טק; הקבוצה העולמית מעסיקה
יותר מ 1000-עובדים

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

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

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

תחומי עיסוק מרכזיים

פיתוח מערכות
מידע מתקדמות

תכנון ,פיתוח ואינטגרציה של מיקור חוץ ושירותים
מנוהלים לאנשי הייטק
מוצרים ותשתיות מיחשוב

מערכות פינטק
ושירותי פיתוח בבנקאות

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.

מקצת מלקוחות החברה
לקונסיסט יש בישראל למעלה מ 700-לקוחות ,כולל עשרות משרדי ממשלה וגופי סמך ,חברות ביטוח מובילות ,חברות
תקשורת וכבלים ,הבנקים הגדולים מוסדות פיננסים ,רשתות המזון הגדולות ,מרכזים רפואייים מובילים ,חברות היי-טק,
חברות תעשייה בינלאומיות ,מוסדות אקדמיה ועוד.

קונסיסט מוסמכת על-ידי מכון התקנים הישראלי לתקן  ISO 9001:2015וכן לתקן ISO
 27001:2013בתחום אספקת פתרונות ושירותים מקצועיים בתחומי טכנולוגיית המידע.
לחברה משרדים ומרכזי פיתוח בפתח-תקוה ,בלוד ,ביקנעם ובאשדוד.

שירותי גיוס וניהול עובדי היי-טק במודל
של מיקור חוץ ,יועצים ושירותים מנוהלים
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
מ 35 -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.

שירותים מנוהלים לפיתוח ,אינטגרציה ותחזוקה של מערכות מחשוב
קונסיסט צברה ניסיון בינלאומי רב בניהול ,פיקוח וביצוע של פרוייקטים רבים ומורכבים בתחום הפיתוח והאינטגרציה של
מערכות מחשוב .הניסיון והידע שצברנו מספקים לך ,כלקוח שלנו ,את כל היתרונות האפשריים  -שותף לדרך בעל ידע
מקצועי וטכנולוגי רחב היקף ,טיפול אישי ומסור בהיבטי התעסוקה של העובדים וכן ניסיון עשיר במתן שירותים מנוהלים
במגוון תחומים של טכנולוגיות המידע .אתה ,כלקוח ,יכול להתפנות לעסוק בתחומי הליבה של הארגון שלך ,שכן אנחנו
דואגים לשאר.
חטיבת מיקור חוץ ושירותים מנוהלים בקונסיסט
מעסיקה מאות אנשי הייטק במגוון תחומים –
 ,DBAsאנשי  ,AIמומחי הגנה בסייבר ,מפתחים
במגוון הפלטפורמות ,אנשי תשתיות ,מנהלי
פרוייקטים ,אנשי תמיכה טכנית ועוד.

אנליזה

תכנון

פיתוח

ביצוע

דוגמאות לשירותים המנוהלים לפיתוח
וניהול תשתיות מחשוב
»צוותי פיתוח עבור הבנקים המובילים בישראל  -לאומי ,מזרחי
»צוות ניהול מערך המחשוב במועצה אזורית עמק חפר! במחלקת
המחשוב ומערכות המידע במועצה האזורית עמק חפר ,מועסקים
במודל של שירותים מנוהלים עשרה עובדי קונסיסט בהנהלת
מנמ”ר קבוצת קונסיסט ,המספק לצוות ליווי ותמיכה מקצועית
בפרוייקטים השונים .המחלקה אמונה על פיתוח ,שדרוג ועדכון של מערכות המחשוב במועצה ובמוסדות המשוייכים אליה
כדי לספק לתושבים ולמוסדות הציבוריים את השירות הטוב ביותר שניתן.

יתרונות השירותים המנוהלים של קונסיסט
»כלקוח ,אתה נהנה מהידע והניסיון שנצברו בחברת הייטק מובילה הפועלת כבר למעלה מארבעה עשורים.
»אנחנו בקונסיסט דואגים להיבטים התעסוקתיים – האישיים והמקצועיים.
»הארגון שלך חוסך בהוצאות וממקסם רווחיות ,שכן קונסיסט מגייסת את העובדים המקצועיים והמתאימים ביותר
למשימות הרלוונטיות ,וחוסכת ממך את הצורך להכשיר עובדים למשימות השונות.
»השירות מאפשר לך לנייד עובדים מפרוייקט לפרוייקט בהתאם לצורך.

חטיבת מערכות תוכנה
ופתרונות תקשורת דיגיטלית עם לקוחות
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.

פתרונות התוכנה שקונסיסט מספקת כוללים:
» SysAidלניהול השירות בארגון במחלקת המחשוב כמו גם בכלל תחומי התפעול
בארגון .התוכנה מותקנת אצל למעלה מ 500-חברות וארגונים בישראל ,כולל הארגונים
והחברות הגדולות במשק הישראלי.
»  Ekranלהגנה מפני האיום הפנימי על-ידי ניטור ומניעת הונאות על יד משתמשים או
ספקים בארגון.
» PB Digitalפתרון מתקדם לניהול התקשורת עם הלקוחות והפקת מסמכים דיגיטאלים
חכמים ,המותקנת אצל למעלה מ 200-חברות וארגונים בישראל ובעולם כולו ,כולל חברות
אשראי ,ארגוני שירותי בריאות ,בנקים וחברות תקשורת מובילות ועוד.
»  Doxiמערכת חדשנית ופורצת דרך לייעול סבב חתימות דיגיטאליות בארגונים.
» GLASSIXפלטפורמת תקשורת רב-ערוצית (אומניצ’אנל) למוקדי שירות המכירות
המאפשרת ללקוחות הארגון ליצור קשר ישיר ומיידי עם נציג שירות באמצעות הערוצים
הדיגיטלים :ווטסאפ ,פייסבוק ,מסנג’ר ,אינסטגרם ,מיילים ועוד.
» VONAGEשירותי שיחות וידאו וטלפוניה בענן ,יישומי  APIלוואטסאפ עסקי ואומניצ’אנל,
חייגני שיחה אוטומטים ,בוטים מבוססי  AIלשירות לקוחות במענה קולי ובצ’אט ,שליחת
מיסרונים ,פתרונות  CRMלצוותי מכירות ועוד.

המערכת לניהול השירות בארגון

המערכת לניהול השירות בארגון-
למחלקות  ITולכלל תחומי התפעול
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ארגז כלים למקצוענים לניהול מחלקות שירות ,תפעול ,מוקדי
תמיכה ושירות עם יכולות  ITSMמלאות
לנתח את פעילות השירות בצורה חכמה ויעילה ולהפיק תובנות עיסקיות ושירותיות.
 SysAidהנה 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-
 100,000מנהלי שירות.
 SysAidמסייעת לארגונים להתמודד עם האתגרים של מחלקת ניהול  ITומחלקות תמיכה ושירות
אחרות באמצעות מגוון הכלים העצום לניהול מוקדי שירות ,חומרה ותוכנה ,תהליכים ,מלאים ופרוייקטים.
 SysAidמאפשרת 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 מחלקת  ITSMולמוקדי תמיכה ושירות
»לתעדף ,לארגן ולהפחית את קריאות השירות
»להפעיל אוטומציה של תהליכים כדי להאיץ את הטיפול בפניות
»לנהל קריאות ,נכסים ,משימות  ITומשימות אחרות בסביבת עבודה אחת
»לאפשר שירות עצמי למשתמשי הקצה
»לספק את הכוח לשלוט בחומרה ,בתוכנה ,ובנכסים הניידים שלך
»להפעיל תהליכי  ,ITILניהול שינויים וניהול בעיות וכמובן  CMDBלניהול התצורה

יתרונות  SysAidעל-פני מערכות מוקד שירות מבוססות  WEBאחרות
» SysAidנבנתה במיוחד עבור ניהול מרכזי תמיכה ומחלקות ניהול  ITומותאמת באופן מיוחד
לדרישות ארגונים המחפשים מערכת למוקד שירות מבוססת .WEB
» SysAidמותקנת 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.
» SysAidהיא תוכנת ניהול  ITהמציעה יכולות תקשורת מלאות :שליחת דואר אלקטרוניSMS ,
ומסרים מידיים .כמו כן ,התוכנה יכולה להתקשר אל נותני השירות בעצמה באופן אוטומטי ,וכך זמן
מבוזבז של שיחות טלפון מוחלף בתקשורת מודרנית ויעילה יותר.
» SysAidדורשת זמני תחזוקה והתקנה מינימליים וזמינה בגרסה להתקנה או בגרסת אונליין,
וכתוצאה מכך היא מיושמת ומוטמעת במהירות שיא.
» SysAidפועלת בסביבה מרובת פלטפורמות כגון חלונות ,מקינטוש ולינוקס.
» SysAidמציעה 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  SysAidהשונות.
» SysAidמתאימה למשתמשים בעלי אוריינטציה טכנית וגם לכאלה שאינם ,והיא אינטואיטיבית
וקלה מאוד לשימוש.
» SysAidהיא בעלת הסמכת  ITILומתאימה גם לארגונים מורכבים הנדרשים לעמוד ברגולציות .SOX

 - SysAidתכונות מרכזיות
»תוכנת מוקד תמיכה מבוססת :WEB
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;  SysAidמאפשרת 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 משתבשSysAid .
מסוגלת לפתוח קריאת שירות אוטומטית ולשלוח תזכורות באמצעות דואר אלקטרוני ואף באמצעות
.SMS
»ניהול הסכמי שירות –  :SLA/SLMהסכמי 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 Joeהמאפשרים 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  ,24/7/365עם 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.

תהליכי אוטומציה כלל-ארגוניים באמצעות Automate Joe
משימות שירות ברמה נמוכה  -כאלו שבד"כ גם חוזרות על-עצמן פעמים רבות  -גוזלות כ 30% -מזמנם
של מחלקות מחשוב ,דבר שפוגע מאוד בפריון וביעילות העבודה .לכן פיתחה  SysAidאת Automate
 - Joeתכונה המאפשרת להפוך משימות שירות אשר חוזרות על עצמן לתהליכים אוטומטים ,ובכך להפחית
את העומס על מחלקת המחשוב ולמקסם את היעילות ורמת השירות.
דוגמא אחת היא תהליך הקליטה של עובדים חדשים בארגון – מהרגע שפרטי העובד מוזנים למערכת,
 Automate Joeמסדירה את כל מה שדרוש כדי שיוכל להתחיל לעבוד באופן מיידי ,מבלי לבזבז את זמנם
של אנשי מחלקת המחשוב.

חבילות התוכנה של  - AUTOMATE JOEעשרות פעולות בלחיצת כפתור
רכישת רישיון ל  AUTOMATE JOEמקנה לארגון את האפשרות לבחור ולהוסיף חבילות תוכנה רבות
המאפשרות לבצע מגוון עצום של פעולות אשר בד"כ דורשות זמן ומשאבים רבים ,בלחיצת כפתור.

ממשקים מובנים בתוך מערכת SysAid
 SysAidמציעה 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.

פורטל השירות העצמי  -פתרון בעיות עצמאי 24/7/365
פורטל השירות העצמי של  SysAidמספק 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 ( ITILלמשל אישור בקשה ,מילוי משוב ועוד)
»לעדכן את הגדרות הפרופיל
»לצפות בכרטיסי העובדים המפוקחים
»לאפס סיסמאות באמצעות שירות עצמי ש
»גישה לפורטל השירות העצמי כאורח

ממשק המשתמש החדש והייחודי של המערכת!
»ממשק המשתמש המעוצב החדש של מערכת  SysAidמייעל באופן דרמטי את ניהול השירות בארגון
ומסייע לפתור קריאות במהירות רבה יותר על ידי מתן כל הכלים והנתונים הדרושים  -בחלון אחד.
»הממשק החדש של המערכת ,שגובש כתוצאה מתובנות שהפיקה  SysAidממשובים ששלחה לאלפי
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  KPIsשל
סוכנים ומחלקות ,כך שהמנהל מקבל במבט אחד את הסטטוסים של כל הכרטיסים .דוגמאות ל KPIs -כוללות:
כרטיסים שזמנם מתקרב להפרת  ,SLAשינויי תוכנה בנכסי המשתמשים ב 48 -השעות האחרונות ועוד.
»שיפור מעשי נוסף בממשק המשתמש הוא לוח המחוונים למנהלי המערכת החדשני ,המקל על מנהלי
 ITלקבל תובנות חשובות באופן מיידי ונוח.
»ביצוע שינויי הגדרות בממשק המשתמש החדש של  SysAidאינו 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.

דוחות ואנליזות
»הדוחות של  SysAidמספקים 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.
»לעקוב אחר מלאי החומרה והתוכנה של נכסי ה.IT -
»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  ITהמשוייכים למספר
גדול במיוחד של קריאות

מקצת מ 550-לקוחות קונסיסט בישראל המשתמשים בSysAid-

מקצת מ 10,000-ארגונים בעולם המשתמשים בSysAid-

טפסים דיגיטלים חכמים
שהופכים כל טופס לחוויה!

מערכת לניהול התקשורת עם הלקוחות
ולעיצוב והפצה של מסמכים דיגיטלים חכמים

מערכת  PB Digitalהיא פתרון לניהול
התקשורת עם הלקוחות המאפשר לארגון
ליצור ,לנהל ולספק תקשורת עיסקית עם
לקוחותיו בכל ערוצי ההפצה
היכולות המתקדמות של המערכת מאפשרות לארגון לייעל את
כל האינטראקציה עם הלקוח בכל מקום בו היא מתקיימת :מוקד
טלפוני ,טלפון נייד ,מחשב לוח ,SMS ,אינטרנט ,דואר אלקטרוני
והדפסה .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.

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

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
»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.

תקשורת אומניצ'אנל עם הלקוחות
»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 Digitalתאפשר 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.

מנגישים מסמכים בקליק
»באמצעות מסמכי  PDF/UAנגישים של המערכת ,ניתן להוסיף
תגיות לקבצי  PDFולבנות 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.
»על-פי חוק הנגישות ,כל מידע חדש המפורסם לציבור על גבי מסמכים מחייב הנגשה מלאה.
מערכת  PB Digitalהחדשה מכילה באופן מובנה תמיכה מלאה בתקן  PDF / UAומאפשרת לכל ארגון
לעשות שימוש ביכולות אלו להנגשת מסמכי ה PDF -הקיימים והעתידים לבוא.
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»מערכת  - PrintBOS Digital - PB Digitalהינה 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!
» PB Digital 7מאפשרת 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.

מילוי טפסים הופך מטירחה  >---לחוויה!
»בנוסף ליכולת למלא טפסים דיגיטלים באמצעות
הקלדת הנתונים בהודעת ווטסאפ רגילה,
המסמכים הדיגיטליים החכמים של PB Digital
מספקים תכונות מתקדמות אחרות כדי להקל
על משתמשים למלא טפסים מורכבים עם שדות
מרובים על-גבי מסך הטלפון החכם או הטאבלט.
בטכנולוגיית  ,side-by-sideלדוגמא ,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.

להפוך מסמכים ארגוניים קיימים
לדיגיטלים ורספונסיבים  -במהירות
»מערכת  PB Digitalמאפשרת לארגונים להסב את כל
הטופסולוגיה הקיימת בארגון אשר צורכת משאבים רבים
– הדפסה ,שינוע ,ארכוב וכו'  -לדיגיטלית ומתקדמת,
במהירות ובקלות ,תוך חסכון ניכר במשאבים.
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קטלוג טפסים מתקדם עם
יכולת חיפוש

תקשורת פנים-ארגונית
והתממשקות למערכות ארגוניות

תקשורת רב-ערוצית עם הלקוחות
בשילוב פלטפורמת GLASSIX

מה מייחד את הפתרון של  PB Digitalבהשוואה למערכות אחרות?
»למערכת  PB Digitalיכולות 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.
» DESIGNERבפיתוח עצמי להוספת רכיבי עיצוב למסמכים דיגיטלים כגון  PDFו:HTML-
מערכת  PB Digitalמתפתחת ומתרחבת באמצעות צוות פיתוח  In-Houseבקונסיסט ,ומגיעה עם
 Designerבלעדי וייחודי אשר פותח בקונסיסט ומאפשר ללקוחות המערכת גמישות מירבית בהוספת
רכיבים עיצוביים בקלות ובמהירות למסמכי הארגון ב.Drag & Drop -
»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
 - Digitalליותר מ 700-לקוחות ,בהם הארגונים המובילים בישראל.
»צוות המערכת כולל עשרות מיישמים ,מפתחים ואנשי תמיכה ברמות  :1st & 2ndצוות 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  ,Doxiשפותח 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  Doxiמאפשר 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  HRחכמים 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  HRלדיגיטלים ,כולל עיצוב וביצוע של מאות טפסים דיגיטלים חכמים למיכון
ואוטומציה של התהליכים.

פלטפורמת תקשורת רב-ערוצית
למוקדי שירות ומכירות

פלטפורמת תקשורת רב-ערוצית
למוקדי שירות ומכירות

ווטסאפ,והשמה
גיוס,מיקור חוץ
וסיסטמס |
פיתוח
מוצרים ותשתיות |
מסנג'ר ,צ'ט באתר,
הערוצים:
בכל
הלקוחות
קשר ישיר עם
פייסבוק ,אינסטגרם ,מיילים ,מיסרונים ,טלפון ועוד  -באמצעות ממשק
משתמש אחוד!
מערכת  GLASSIXהינה פלטפורמת
שירות דיגיטלית רב-ערוצית
המאפשרת לארגון לנהל קשר
ישיר עם לקוחותיו בכל הערוצים
המועדפים עליהם ,ולספק חווית
שירות חדשנית ,מהירה ואפקטיבית.

לצפייה בסרטון הדגמה

הגענו למסקנה שהטכנולוגיה של  ,GLASSIXבשילוב
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  GLASSIXלהעביר ללקוחות
סרטונים ותוצרי הדרכה תוך כדי ההתקשרות.
(ארנון ספיר ,מנהל תפעול 019' ,מובייל')

פלטפורמת תקשורת רב-ערוצית למוקדי שירות
» GLASSIXפותחה 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.
» GLASSIXמאפשרת תקשורת ישירה ומיידית בין נציג של חברה ללקוח החברה באמצעות כמה וכמה ערוצים:
מיסרוני וואטסאפ  /שיחות וידאו  /אימייל  /מיסרוני  / SMSצ'ט  /צ'אט באתר האינטרנט  /מסנג'ר
 /טפסים דיגיטלים אינטראקטיבים /פייסבוק  /אינסטגרם  /שיחת טלפון  /ועוד.

קשר ישיר של הלקוח לנציג שירות באמצעות ממשק משתמש אחוד
 GLASSIXמאפשרת לנציג שירות ומכירות יחיד ילנהל מספר אינטראקציות בו-זמנית עם כמה וכמה לקוחות
ולעבור מערוץ לערוץ עם כל לקוח לפי הצורך .כך מסוגל הארגון להעניק שירות מהיר ויעיל ליותר לקוחות מבלי
להגדיל הוצאות.

 GLASSIXמאפשרת 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.

תכונות ויתרונות בולטים של GLASSIX
»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'.
» GLASSIXמאפשרת 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 או במיסרון ,מבלי שהלקוח
יידרש להוריד אפליקציה או תוסף כלשהו.

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

» GLASSIXכוללת 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.
» GLASSIXמספקת  APIפתוח המאפשר אינטגרציה קלה עם מערכות  CRMו.CTI-
»ניהול תקשרות רב-ערוצית באמצעות  GLASSIXאינו מצריך התקנת שרתים מצד הארגון או התקנת אפליקציה
מצד הלקוח.

העברת אמצעי המחשת מידע והסבר תוך כדי ההתקשרות

 GLASSIXמאפשרת 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.

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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מערכת חתימות דיגיטליות
לניהול סבב אישורים

מערכת חתימות דיגיטליות
לניהול סבב אישורים של מסמכים ארגוניים

 Doxiמאפשרת ליצור ולהשלים סבב
חתימות ואישורים על מסמכים ארגוניים
במהירות חסרת תקדים ,עם חתימה
דיגיטלית מהמחשב ומהנייד.
 Doxiהינה מערכת חתימות דיגיטליות מתקדמת לייעול סבב חתימות
ואישורים של מסמכים ארגוניים ,כולל הזמנות רכש ,הסכמים ,חוזים,
חשבוניות ועוד.
 Doxiמאפשרת 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 למאות,
אלפי ועשרות אלפי משתמשים ,יצירת תהליכים מתוך מסמכי וורד
ו ,PDF -הגדרת קבוצות משתמשים ועוד.

לצפייה בסרטון הדגמה

 - Doxiסבב חתימות על מסמכים מעולם לא הסתיים מהר כל כך!

1
מעלים את המסמך
למערכת

2
בוחרים את רשימת המשתתפים
בסבב החתימות ,ממקמים
את השדות על-פי הצורך ,ו...
מפיצים!

3
המשתמש מקבל התראה במייל
וב SMS -ויכול לחתום :א .באמצעות
העכבר;
ב .על-גבי מסך המגע; ג .לסרוק קוד
 QRולחתום בנייד

4
מפיץ המסמך עוקב אחרי
ההתקדמות של כל המסמכים
הנמצאים בתהליך ושולח התראות
במידת הצורך כדי לזרז התייחסות.

יתרונות עיקריים של המערכת
» Doxiפותחה 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 APIגמיש המאפשר לצרוך את יכולות המערכת דרך  WSולהתממשק 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.

הפצה מרובה  -הפצת מסמכים לחתימה למספר רב של אנשים
עם  ,Doxiניתן 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.

אבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר
» Doxiעובדת בHTTPS -
»חותמים חיצוניים חותמים על רכיב המותקן ב - DMZ-לא על שרתים פנימיים.
»המערכת שומרת את המסמכים החתומים על שרת פנימי של החברה.
»המערכת מספקת  Windows authenticationלמשתמשים מול ה  Active Directory -ללא .Login
»מכילה שלוש שכבות של הגנה :ויזואלית ,דיגיטלית ומוצפנת.

תכונות ויכולות
»פיתוח מותאם לצורכי הלקוח
 Doxiפותחה 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.

»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 outעל מסמכים.
»תמיכה בDrag'n'Drop-
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.

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

»יכולת התממשקות למערכות חיצוניות
 Doxiמספקת  REST APIמלא המאפשר
התממשקות למערכות חיצוניות ומערכות הליבה
של הארגון.

»צירוף מכותבים למסמך
אפשרות לצרף כ CC-משתמשים שאינם בהכרח
חלק מהתהליך ,כך שיקבלו את המסמך הסופי
והחתום.

»ניהול Package
המשתמש הארגוני יכול ליצור מספר תהליכים
תחת קורת גג אחת לצרכי נוחות.

»ייצוא תהליכים
ניתן לייצא את כל התהליכים למסמך אקסל.

»חתימה במסמך
המערכת מספקת יכולת חתימה גרפית בתוך PAD
במסמך דרך המחשב; יכולת חתימה דרך הטלפון
הנייד דרך מייל  SMS /וכן חתימה דרך הטלפון
הנייד באמצעות סריקת קוד .QR
»שליחת בקשה לחתימה
ניתן לשלוח בקשה לחתימה על תהליך באמצעות
מייל .SMS /
»עריכת מסמך
ניתן להוסיף טקסט גם למסמך סגור  -כמו למשל
למסמך  ;PDFניתן לערוך אלמנטים במסמך -
למחוק ,להדגיש אלמנטים ועוד.

»טפסים מורכבים
 Doxiמתממשקת באופן מלא עם PB Digital
 המערכת ליצירה ,ניהול והפצה של טפסיםדיגיטלים מורכבים עם לוגיקה ו ,AI -גם היא מבית
קונסיסט.
»סטטיסטיקות
מסך  Dashboardשל המערכת מספק נתונים
על השימוש במערכת מתוך כללי משתמשי
הארגון.
»ביצוע פעולות על תהליכים קיימים
מפקח שהוא אדמיניסטרטור יכול לבצע פעולות
על תהליכים קיימים.

להסב טפסים קיימים לדיגיטלים ורספונסיבים
בארגונים רבים קיימים עשרות ,מאות ואפילו אלפי טפסים קיימים 'סגורים' ,והסבתם לדיגיטלים עשויה להיות
כרוכה בעלויות משמעותיות Doxi .מאפשרת לארגונים לבצע טרנספורמציה דיגיטלית מלאה ולהסב את כל
הטפסים בארגון לדיגיטלים ורספונסיבים  -תוך חסכון ניכר בעלויות.

מילוי טפסים מורכבים באמצעות טכנולוגיית Side-by-Side

Sign here. From anywhere

»טכנולוגיית  Side-by-SIdeהייחודית של המערכת מאפשרת למשתמש למלא את כל השדות
במסמך בצורה נוחה וידידותית ,כשהשדות מוצגים אחד מתחת השני לכל רוחב המסך .בעת
מילוי הנתונים על-ידי המשתמש,
 Doxiממקמת באופן אוטומטי את
המידע במקום המתאים במסמך
1
המלא ,וחוסכת מהמשתמש את
הצורך לגלול ימינה ושמאלה,
2
1
2
למעלה ולמטה כדי להגיע לשדות
3
השונים.
4

»המשתמש יכול לעבור ממצב
"עריכה" למצב "תצוגה" ולצפות
במסמך המלא על-מנת לוודא
שכל הפרטים שהוזנו נכונים.

3

טופס דיגיטלי במצב 'עריכה'

4

הטופס המלא במצב 'תצוגה'

מסך חתימה דיגיטלית

 Doxiמייעלת את התפעול של מגוון תהליכים עסקיים ,כגון:
»מחלקות משאבי אנוש
 ,Doxiבשילוב מערכת  ,PB Digitalגם 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.
»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.

»תהליכים אדמיניסטרטיביים במוסדות חינוך ואקדמיה
עם  ,Doxiאין צורך באלפי עותקים של טפסים ,אישורים ובעיקר
טירטורים .פשוט שולחים את כל הטפסים למילוי ולחתימה באמצעות
מסמכי  PDFרספונסיבים ,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.

»חוזים ,הסכמים ומסמכים משפטיים
במקום שהעסקה תיפול בגלל עיכובים ,עם  ,Doxiאפשר לצאת מיד
לדרך  -ממלאים את הטופס בקלות ,שולחים לכל הצדדים המעורבים
במייל או לסמארטפון ,וסוגרים עניין.

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

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

מוצרים ותשתיות | פיתוח וסיסטמס | גיוס,מיקור חוץ והשמה

קונסיסט משווקת ומיישמת פתרון 'בוט'
חכם ,מבוסס  ,AIהמאפשר אוטומציה
של מגוון תהליכים תפעוליים בתחום שירות
לקוחות ,מכירות ,תמיכה טכנית ועוד.
ה'בוט' מאפשר לכל מחלקה בארגון ליצור עבור עצמה ,ללא
צורך בקידוד ,תזרימי שיחה ,במגוון שפות ,כולל עברית ,בקלות
וביעילות .באמצעות התבניות החכמות ניתן לענות על שאילתות
של הלקוחות ולאפשר להם לבצע מגוון פעולות כגון בדיקת
סטאטוס הזמנה ,בירור לגבי מוצרים והימצאותם במלאי ,ביצוע
רכישות ,ועוד ,זאת מבלי שיצטרכו להמתין לנציג שירות אנושי.

לצפייה בסרטון הדגמה

שימוש ב'בוט' חכם הנו חיוני כיום יותר מתמיד
»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  24/7/365ולספק 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.

מהו בעצם 'בוט'?
»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.

'בוט' חכם ו'בוט' טיפש AI :עושה את כל ההבדל
»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
ל'בוט' ("דיסק קשיח") ,או כזה שלא נכלל
בתסריט שנכתב מראש על-ידי יוצר ה'בוט',
הדיאלוג נתקע ,והלקוח נאלץ לעבור לנציג
אנושי.
»אינטראקציה שכזו לא רק שלא מועילה
לארגון ,אלא עלולה ליצור חווית לקוח
שלילית.

פתרון ה'בוט' החכם של קונסיסט מתפקד כמו נציג שירות או מכירות מיומן!
»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  ,AIזאת 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.
דוגמא לאינטרקציה בין לקוח ל'בוט' החכם של
קונסיסט:
»בתרחיש כזה ,ה'בוט' החכם למד משיחות קודמות כי
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.
»היכולת הזו ,להבין הקשרים שהם מחוץ לתסריט קשיח
ומוגדר מראש ,הופכת את ה'בוט' לדבר הקרוב ביותר
לשיחה עם נציג אנושי.
»'בוט' חכם ,אם כן ,מאפשר לארגון לספק שירות מהיר
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.

'בוט' חכם פותח בפני ארגונים אינספור אפשרויות!
»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.

פתרון שיחות וידאו לעסקים

:CONSIST VIDEO
פתרון תקשורת וידאו לעסקים
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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.
ממשק ה API -של הפתרון מאפשר לארגון לייצר חווית וידיאו ,מותאמת אישית ללקוח ,בכל
יישום סלולרי ,אינטרנטי או שולחן עבודה .השיחה נוצרת בקלות על-ידי הקלקה על קישור רגיל
הנשלח למשתמש בהודעת וואטסאפ ,צ'אט או  ,SMSללא צורך לשלוח זימון או אישור כניסה.
קליק ,וזה עובד!

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.

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.

קונסיסט וידאו :פתרון אחוד לשילוב שיחות וידאו בארגון

פגישות וידאו ,שיתוף מסך
ושידור ישיר

הקלט ביעילות
את כל הפגישות

ערכה שלמה של
כלי פיתוח

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

הפתרון של קונסיסט מאפשר
לארגון להקליט בקלות וביעילות
ולתעד את כל שיחות הוידאו,
בלחיצת כפתור.

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

תמונת מצב
מלאה של כל השיחות

אבטחת מידע ברמה
הגבוהה ביותר

צוות המיישמים של
קונסיסט  -לשירותך!

קבל דוחות וסיכומים של כל
הפגישות והשיחות שבוצעו ,וכן
גישה מיידית למדדי השיחות
המספקים תמונת מצב מלאה של
איכות השיחות ,תקלות ושביעות
רצון המשתמשים.

הפתרון מספק רמת הצפנה גבוהה
במיוחד ותאימות לתקן ,GDPR
וכן מגוון רחב מאוד של אפשרויות
אבטחה ,בקרת חומת אש ,בידוד
אזורי ,אישור הסמכת תאימות ועוד.

קונסיסט מעסיקה צוות מיומן של
מיישמים ומפתחים המספק לך
תמיכה מלאה לאורך כל שלבי
יישום המערכת ,וכן תמיכה שוטפת
באמצעות מוקד התמיכהHELP -
 ,DESKשל החברה.

הגדל את מעגל הלקוחות ושמר לקוחות ביעילות עם CONSIST VIDEO
פתרון שיחות הוידאו של קונסיסט מאפשר להוסיף פונקציונליות רחבה לתקשורת שלך עם הלקוחות ,וכך לשפר
משמעותית את הקשר עמם  -הכל באמצעות פלטפורמה אחודה .הפתרון פותח מגוון עצום של אפשרויות בפני
ארגונים ,כמו למשל:

איקומרס וקמעונאות

בנקאות ופיננסים
הענק ללקוח חוויית שירות דינמית ואישית,
מבלי להקריב את רמת האבטחה .ממשקי API
מאפשרים להטמיע אימות ואפשרויות לגילוי
הונאות ,התראות אוטומטיות ועוד.

צור קשר אינטראקטיבי עם הלקוחות לכל אורך
מסע הלקוח ובכל נקודות המפגש ,וספק לו/ה
חווית שירות אישית שתחזק את הנאמנות
לארגון ולמותגיו.

מוסדות חינוך ואקדמיה
למידה מרחוק  -הן במוסדות
לימוד יסודיים ועל-יסודיים
והן באקדמיה ,הופכת לדבר
החם הבא בעולם ההשכלה.
פתרונות שיחות הוידאו
של קונסיסט יאפשרו לך
להצטיין ולפתוח את
ההרצאות והקורסים
לסטודנטים ,בלי קשר
למיקומם הגיאוגרפי.

טלרפואה

משאבי אנוש
הפתרון מאפשר למחלקת משאבי
אנוש בארגון לראיין מועמדים מרחוק
וכן לבצע שיחות תקופתיות עם עובדים
המועסקים באתרים מרוחקים ,בקלות
וביעילות.

שלב את פתרונות שיחות
הוידאו של קונסיסט בשירותי
הטלרפואה שלך כדי
ליצור עבור המטופלים
חווית טיפול הוליסטית
במגוון הערוצים,
ולשפר את תוצאות הטיפול.

שלב את פתרון הוידאו עם כל פתרונות התקשורת הדיגיטלית הנוספים שלנו

IP

בוט חכם  -קולי וטקסטואלי,
בעברית ובשפות נוספות

וואטסאפ עסקי ותקשורת
אומניצ'אנל

שירות שליחת
מיסרוני SMS

שיחות  ,IPגם
בתוך אפליקציות

וואטסאפ לעסקים/
וואטסאפ ביזנס API

וואטסאפ לעסקים -
כך מתקשרים היום עם הלקוחות
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קונסיסט היא משווקת ומיישמת מוסמכת של וואטסאפ לעסקים/ווטאסאפ
ביזנס ,באמצעות  ,VONAGEאחת מהחברות המובילות בעולם בתחום של
פתרונות תקשורת דיגיטלית .קונסיסט בחרה לשווק את פתרונות ווטאסאפ
לעסקים של  VONAGEתודות להיותה של החברה מובילה עולמית בתחום.
וואטספ עסקי  APIמאפשר לארגונים לייעל באופן דרמטי את כל התקשורת העסקית
מול 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 שיווק ,שירות לקוחות ותמיכה ,עם חיבור למערכות הליבה של הארגון,
כולל CRM Dynamics SalesForce, SAP, Oracle Hubspot, Zoho :ומערכות
ארגוניות אחרות .כמו כן יש חיבור למערכת לניהול השירות בארגון SysAid Service
 ,Deskהמשווקת ומיושמת בישראל אף היא על-ידי קונסיסט.

וואטסאפ בעסקים -ערוץ תקשורת חדשני ואפקטיבי
אפליקציית וואטסאפ הפכה לחלק בלתי נפרד מהתקשורת הבינאישית בעשור
האחרון ,ומרבית הציבור משתמש בה כאמצעי תקשורת מרכזי ויומיומי –
לתקשורת בין בני המשפחה ,חברים וקולגות לעבודה ,וגם בתקשורת עסקית
– אל מול נותני שירותים ובתי עסק .וואטסאפ מותקנת אצל כמיליארד וחצי
משתמשים ברחבי העולם ,והמספר הולך וגדל בהתמדה.

ביזנס עושים עם וואטסאפ לעסקים
וואטסאפ עסקי/וואטסאפ ביזנס מאפשר לארגון ליצור פרופיל עסקי
באמצעות אפליקצית וואטסאפ יעודית שניתן להוריד לכל מכשיר סלולארי.
וואטסאפ עסקי זהה לוואטסאפ פרטי מבחינת ממשק המשתמש ,אך הוא
מקנה לארגון אפשרויות נוספות ,כגון ליצור ולהציג את הפרופיל העסקי
לפונים ,לפרסם שעות פעילות ,לספק תשובות אוטומטיות לפונים ,להציג
קישור לאתר האינטרנט של הארגון ועוד.

וואטסאפ אחד לכל הנציגים והמחלקות בארגון!
גלאסיקס ווואטסאפ עסקי מאפשרים ניתוב מלא של פניות המתקבלות
למספר הוואטסאפ העסקי של הארגון – ישירות אל המחלקה ,הנציג
או 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.

שילוב 'בוט' חכם ומתן מענה מבוסס בינה מלאכותית ללקוחות
קונסיסט מספקת פתרון מקיף הכולל 'בוט' מבוסס  AIהמאפשר 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, ERPומערכות עסקיות אחרות כדי לאפשר תקשורת רציפה בין הארגון
ללקוחות ועוד.

וואטסאפ עסקי והיישום והתמיכה של קונסיסט  -האפשרויות הן בלתי מוגבלות:
»ניתוב של פניות של הלקוחות ,הספקים וכלל הפונים לארגון באמצעות וואטסאפ
»אוטומציה של תהליכים ארגוניים ,תיעדוף שיחות וניהול תורים
»שליטה ובקרה של המנהלים על עבודת הנציגים וSLA -
»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
»חיבור למערכות ה CRM-וה ERP-של הארגון ,כולל ,CRM Dynamics
 Salesforce, Zohoואחרות ,המאפשר ייעול משמעותי של תהליכי מכירה,
שירות ושימור לקוחות ותמיכה טכנית.

אי אפשר להסתיר דבר!

מערכת הקלטה ,ניטור התרעה
וניהול בקרת גישה להגנה מהאיום הפנימי

מוצרים ותשתיות | פיתוח וסיסטמס | גיוס,מיקור חוץ והשמה
מערכת  EKRANהינה כלי מתקדם לביצוע ניטור מלא של פעילות משתמשים בארגון

 EKRANנותנת לי שקט ...

ולהגנה מפני גניבת מידע וזליגת מידע כתוצאה מפעילות של גורם הפועל עם הרשאות

המערכת עוקבת אחרי ספקים

גישה  -עובד ,קבלן חיצוני ,שותף עסקי וכו' .המערכת מבצעת ניטור מלא על ידי הקלטה

ואם יש חשש מסוים ,אני יכול

ותיעוד ויזואלי של הפעולות ,איסוף מידע  Meta Dataחכם ותיעוד מלא של הפעילויות

לעקוב אחרי כל דבר.

ברשת ה IT-של הארגון כולל כל תחנות העבודה והשרתים.
 EKRANפועלת באמצעות דפדפן הכולל ממשק ניהול נוח וידידותי ,מתריעה בזמן אמת
אודות כל פעילות חריגה או חשודה ,ומספקת כלים מתקדמים מבוססי  AIלניהול זהויות
ובקרת גישה ,וכן נגן וידאו מתקדם הכולל חיפוש מהיר.
הפלטפורמה מספקת תעודת בטחון לכל ארגון המעוניין להגן על נכסיו הדיגיטאלים מפני
האיום הפנימי.

אורון בירה
מנהל תשתיות ומחשוב בדפוס בארי

האיום הפנים-ארגוני הוא בעל פוטנציאל הנזק ההרסני ביותר
ארגונים משקיעים משאבים רבים בפתרונות אבטחה מתקדמים בכדי להגן על הארגון מאיומים חיצוניים ,זאת בעוד
שההתקפות ההרסניות ביותר מגיעות במקרים רבים דווקא מבפנים ,ממשתמשים בעלי הרשאות גישה לרשת הארגון –
עובדים ,ספקים ושותפים עסקיים .למשתמשים אלו יש גישה חוקית לליבת היישומים העסקיים ולמידע הרגיש של הארגון,
ולכן פוטנציאל הפגיעה של משתמש הפועל מתוך הארגון הוא גדול ביותר.

עם  EKRANאי אפשר להסתיר
ממך דבר!
 EKRANהיא מערכת לניהול ההגנה על המידע
הארגוני ותשתיות ה IT-מפני איומים פנים-ארגוניים.
הפתרון ש EKRAN-מספקת עונה על מלוא הצרכים
של אבטחת המידע בכל הרמות – החל מתחנת
העבודה ועד לשרתים ומערכות הליבה הארגוניות.
הפלטפורמה משלבת פונקציות פיקוח והתרעה
מקיפות עם מערך כלים מתקדם לניהול גישה ובקרת
זהות ,מענה ידני ואוטומטי לאירועים ויכולות דיווח
מיידיות.
יכולות מתקדמות אלו הופכות את  EKRANלפיתרון
משולב ואוניברסלי המאפשר לארגון ליישם את
מדיניות אבטחת המידע הארגונית בהיבטים פנימיים.
כמערכת מובילה לניטור איומי פנים EKRAN ,מנטרת חשבונות של משתמשים כלליים ופריבלגים ,ומספקת
טכניקות הגנה מתקדמות כדי להבטיח שאפילו הפעילות ברשת של אנשי ה ,IT -בעלי הרשאות גישה מתקדמות,
יהיו גלויות לאנשי אבטחת המידע.
 EKRANמאפשרת להגדיר את הסוכן בהתאם להגדרות האבטחה הרצויות והמתאימות לארגון ,וכן לתעד פעילות
מסוימת ביישום ,באתר אינטרנט ,לחיצות עכבר ועוד .המערכת מאפשרת גם להפעיל מצב מאובטח בכדי להגן על
המידע ולמנוע ממשתמש כלשהו להפסיק את יכולות הניטור.
 EKRANמאפשרת פריסה מהירה ושקטה של סוכנים באמצעות ממשק התקנה מרוחק.

 - EKRANתכונות ויכולות

התרעות ועידכונים

צפייה בהקלטות

דו"חות

ניתוח

ניתן להגדיר התרעות בזמן
אמת עבור כל פעילות
חשודה או פוגענית וכן כל
הפרה בתחום אבטחת

כל פעילות מוקלטת זמינה
לצפייה ישירה או בהקלטה,
ומספקת מידע מלא אודות
הפעילות

ניתן להפיק דו"חות המפרטים
את אופן וזמן הפעילות
שתועדה וכן לתזמן דוחות
מותאמים אישית לכל מידע בו
מעוניינים

 EKRANמאפשרת לחקור כל
סרטון וידאו ודו"ח פעילות,
לאתר במהירות קבצי וידאו
ולקבל גישה לפעילות בזמן
אמת
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ניטור ובקרה מלאים על פעילות המשתמשים ברשת
» הקלטות וידאו של פעילות המשתמשים ברשת – בתחנות הקצה ובשרתים
 EKRANמאפשרת לך להקליט את כל הפעולות של כל המשתמשים ברשת בכל נקודת קצה .המערכת
מספקת גם אפשרות להקליט ולסנן על-פי רשומות מבוססות כתובת  IPושם משתמש .פורמט ההקלטה
העיקרי הוא הקלטות וידאו עם מספר שכבות של מטא-דאטה ,החל משמות היישומים ,הקלדות ,התקנים
מחוברים ועוד .בהתאם לסוג של נקודת הקצה ,הקליינט של המערכת מסוגל להקליט משתמש אחד,
מספר רב של משתמשים וכן את כל הפעילויות במקביל.
» חיפוש לפי מפתח אירוע
מלבד מתן פרטי החיבור של המשתמשים ,המהווה אמצעי חשוב בביקורת של פעילות מרחוקEKRAN ,
מאפשרת ניתוח נוסף של סוגי הפעילויות השונות .החוקרים יכולים לחפש לפי פרמטרים שונים כגון שם
היישום הפעיל ,כתובת ה URL -ממנו הגיע הביקור ,הפקודה שהוזנה וכן הקלדת טקסט בתוך ההפעלה
הנוכחית ובכל ההפעלות שהוקלטו.
הגנה על הניטור
כדי להבטיח ניטור רציף של הפעילות של כל משתמש עם הרשאות גישה בכל רמה שהיאEKRAN ,
כוללת שילוב חכם של מנגנוני הגנה על תהליכים כדי למנוע כל אפשרות של הפסקת פעילות הניטור
על-ידי המשתמש .במידה והחיבור לשרת נופל ,הקלטת הפעולות נמשכת באופן מקומי.

לזהות איומים ולהגיב בזמן אמת
 EKRANמספקת מערכת התרעות המבוססות על כללים הניתנים
להתאמה אישית בהתאם לנוהלי אבטחת המידע של הארגון.
כללים אלו כוללים ,בין השאר ,אינדיקטורים התנהגותיים של
איומי פנים פוטנציאליים ,וכן מודול ניתוח התנהגות משתמשים
המופעל על ידי  AIלאיתור חריגות בפעילות של משתמשים
פנים-ארגוניים ובעלי הרשאות גישה.
»התרעות מוגדרות מראש ומותאמות אישית
 EKRANמספקת יכולות מתקדמות לסימון אירועים הנושאים
אופי חשוד עם מגוון רחב של תבניות התרעה המכסות את סוגי
התרחישים הנפוצים ביותר בהיבט של האיום הפנים-ארגוני.
ניתן לשפר כל העת את המערכת באמצעות כללי ההתרעה של
הארגון ומגוון פרמטרים של פעילויות :שמות תהליכים ,כתובות
אינטרנט פתוחות ,התקני  USBמחוברים ,הקלדות ופקודות שבוצעו ועוד.
» ניתוח התנהגות משתמשים ויישויות ()UEBA
מערכת ההתרעות של  EKRANכוללת מודול בינה מלאכותית אשר מודד ומשווה את התנהגות המשתמש
אל מול מספר רב של משתנים במטרה לאתר ולזהות באופן המדויק ביותר כל סוג של חריגה מהפעילות
הרגילה של אותו משתמש.
» תגובה אוטומטית לאירועים
 EKRANמאפשרת להגדיר סט של פעולות מנע אוטומטיות בנוסף לפעולות הרגילות של שליחת הודעה
לחברי צוות אבטחת המידע בארגון .פעולות אלו כוללות שליחת הודעות אזהרה למשתמשים אודות
הצורך באישור הפעילות שלהם ברשת ,וכן טרמינציה של הפעילות של המשתמש ברשת וחסימה שלו
באופן מיידי.
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שליטה בהתקני USB
 EKRANמזהה ,עוקבת ומסוגלת להפעיל התרעות בכל פעם שמתבצע חיבור של התקני  .USBהמערכת
גם מספקת ערכת כלים המאפשרת לחסום התקנים וסוגי התקנים ספציפיים בהתאם לרשימות לבנות
ורשימות שחורות ,וכן להחיל אישור ידני על תרחישים מסוימים לשימוש בהתקני .USB

 EKRANמאפשרת לך לשלוט בגישה לחשבונות המשתמשים
 EKRANמספקת יכולות מתקדמות לניהול הגישה לחשבונות משתמשים מיוחדים וחשבונות משתמשים
כלליים ,עם שליטה מלאה בניהול חשבונות ,סיסמאות ותמיכה בזרימת עבודה בבקשת גישה EKRAN .גם
משתלבת באופן מושלם עם מערכת ניהול הקריאות שלך ומאפשרת לאכוף את עקרון הגישה אך ורק בהתאם
למטרה .כדי לנטר ולשלוט באופן מיטבי בזיהוי זהות המשתמש ,המערכת מספקת אפשרויות לאימות דו-שלבי
אמין ויעיל.

ניטור ומעקב אחר פעילות ספקים
ברשת
בנוסף לצורך לנטר ולעקוב אחר הפעילות של עובדי
חברה ברשת הארגון ,חיוני לא פחות לנטר ולעקוב
אחר פעילותם של גורמים מחוץ לארגון המספקים
שירותי מיקור חוץ ולכן מחזיקים בהרשאות גישה
לרשת ה IT-של הארגון .גורמים אלו יכולים להיות:
»ספקי שירותים מנוהלים.
»ספקי שירותי מיקור חוץ של  ,ITהמכונים לעתים
קרובות ספקי .IT
»ספקי צד שלישי מרוחקים.
»מבקרים ומומחים עצמאיים.
גורמים אלו יכולים לנהל את מסדי הנתונים שלך ,להגדיר ולתחזק את השרתים והיישומים הקריטיים שלך,
לפקח על היקפי אבטחה ,לבדוק את פגיעות המערכת ולבצע משימות חשובות אחרות כדי להבטיח המשכיות
עסקית .בשל תפקידיהם ומשימותיהם ,יש להם גישה מיוחדת לנקודות קצה קריטיות והם בקשר עם מידע רגיש.

מדוע אתה זקוק לפתרון ניטור ומעקב אחר פעילות של גורמים צד ג'?
»כדי לעמוד בדרישות נוהלי אבטחת מידע ותקנות חוק הנוגעות לפרטיות.
»כדי לשלוט בתצורות של מערכות ארגוניות קריטיות ולקבל התרעות על כל שינוי תצורה.
»כדי לאבטח את המידע הרגיש של הארגון.
כאשר ספק  ITאו ספק צד שלישי מבצע פעולה חריגה או כזו שהיא קריטית לתצורת מערכת כלשהיEKRAN ,
תתריע ותשלח הודעה מיידית לצוות שלך ,עם קישור לאירוע ,כדי שתוכל להגיב באופן מיידי.
מלבד התרעה בזמן אמת על כל פעולת משתמש שעלולה להיות מסוכנת EKRAN ,מסוגלת גם להודיע על
כל חיבור או ניסיון חיבור של משתמש חוץ ארגוני .ניתן להגדיר הודעות של משתמשים ספציפיים לפי שם
משתמש או כתובת  .IPמערכת ההתרעות של המערכת גם מסוגלת להפעיל פעולות תגובה אוטומטיות
לאירוע ,כגון סיום פעולה או חסימת משתמש.
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מדוע ארגונים מובילים בעולם סומכים על ?EKRAN
»תמיכה מלאה במחשבים שולחניים ושרתים
 EKRANמספקת תמיכה מלאה במחשבים שולחניים ובשרתים כפלטפורמת תוכנה מבוססת
סוכנים EKRAN .תומכת בכל מערכות ההפעלה הפופולאריות ובסביבות וירטואליות כמו גם
בארכיטקטורות רשת שונות .באמצעות מערכת  EKRANתוכלו לשלב בין תוכניות מבוססות
סוכנים ופריסת שרתי קפיצה.
»כל הפונקציונליות להגנה מפני איומים פנים-ארגוניים בפלטפורמה אחת
 EKRANמספקת ניטור פעילות משתמשים וזיהוי אירועים יחד עם פונקציונליות של ניהול
זהות ובקרת גישה באמצעות סוכן יחיד המותקן בנקודות הקצה .עם  ,EKRANאין צורך
בהתקנה והגדרת תצורה של מספר מודולים ותוספים EKRAN .תומכת באופן מלא בתוכנית
להפחתת הסיכון שלך בפני איומים פנימיים מכיוון שהיא בנויה בהתאם ל NIST 800-53
ולרוב תקני אבטחת ה.IT -
» הגנה מקיפה לארגונים מסחריים וממשלתיים כאחד
 EKRANפותחה במיוחד למעקב אחר פעילות העובדים ברשת ולבקרת הפעילות של קבלני
משנה ארגוניים EKRAN .מאפשרת לנטר ולהקליט עשרות אלפי נקודות קצה תוך שמירה
על יציבות וביצועים יוצאי דופן .המערכת מספקת זמינות גבוהה ותמיכה בפריסה מרובת
משתמשים ,לוחות מחוונים למעקב אחר משאבי המערכת ובריאותה ואוטומציה מלאה של
פעילויות תחזוקה שגרתיות .מערכת  EKRANמתכווננת בקלות ומתפקדת בצורה מושלמת
בתשתיות  ITהטרוגניות גדולות.
»מודל תמחור גמיש המתאים לצרכים של הארגון
מודל התמחור המיוחד של  EKRANוקונסיסט מאפשר לארגון להתאים את המערכת בהתאם
לצורכי הביטחון הייחודיים שלו ,החל מביצוע הטמעה בהיקף מוגבל ועד לפרוייקטים ארגוניים
רחבי היקף .תכנית הרישוי המיוחדת לתחנות הקצה מאפשרת להעביר רישיונות בין נקודות
קצה שונות בלחיצת כפתור ,וכל תהליך מתן הרישיונות בארגון הוא אוטומטי וניתן לבצעו
במהירות רבה.
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מקצת מהארגונים המשתמשים במערכת EKRAN
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חטיבת פיתוח מערכות מידע,
תוכנות ואפליקציות
»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. .

פרוייקטים בולטים שבוצעו על-ידי חטיבת הפיתוח בקונסיסט
אוטותל  -שירות לשיתוף רכבים
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.

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

חטיבת תשתיות מחשוב,
אחסון וגיבוי בענן וSystem -
בקונסיסט מסגרת שירות הכוללת:
»שירותי תמיכה מרחוק.
»תמיכה טכנית באתר הלקוח.
»ניהול מערכי  ITבאחריות כוללת ללקוחות החברה כולל יכולות ניטור מתקדמות.
»ייעוץ ואספקת פתרונות אבטחת מידע.
»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.

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.

רציפות עסקית
קונסיסט מבצעת גיבוי של המידע בארגון בשיטות המותאמות לצרכי הארגון והאתגרים בפניהם הוא עומד,
ומגבשת תכנית  DRלהתאוששות מאסון כדי להבטיח את רציפות העבודה בעסק.

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 ושירותים מנוהלים של מומחי תשתיות ,מנמ”רים ועוד
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.

פינטק
קונסיסט מספקת כלי מוביל לניהול ספרי הבנק במערכת חשבונאית ,המדבר “בשפה בנקאית” ומהווה בסיס נתונים עיקרי
וראשי לרישום וקליטה של כל הפעולות החשבונאיות ,הכספיות והסטטיסטיות.
בנוסף ,כלי זה מהווה פתרון מובנה לניהול המאזן המאוחד ,הפקת דוחות כספיים בכל המטבעות ,התאמה למדד ,ניהול
יעדים ותקציב ,ניהול חובות פגומים ,וכן הפקת הדיווחים הרגולטוריים הנדרשים עבור הבנק המרכזי ,לרבות דיווחי .XBRL
הפתרון שקונסיסט מספקת כולל גם מודולים נוספים כגון:
»ספקים
»תקבולים וגבייה
»רכוש קבוע
»מלאי
»רכש ומשאבי-אנוש
מודולים אלו הינם חלק אינטגרלי של מערכת  ConsistGEMמבית היוצר של קבוצת קונסיסט העולמית ,הפועלת
בהצלחה מזה עשורים אצל בנקים מובילים בחו”ל ובישראל ,כולל:
»בנק ישראל
»בנק לאומי
»בנק מזרחי-טפחות
»בנק דיסקונט
»בנק מרכנתיל-דיסקונט
»ועוד לקוחות נבחרים בארץ ובחו”ל
רב התחומיות של קונסיסט ,איכות ומגוון הלקוחות שלנו ,המתודולוגיות ונהלי הפיתוח ובעיקר כוח האדם המקצועי בחברה,
עומדים לרשות לקוחותינו במטרה להבטיח מתן מענה איכותי לדרישותיהם.

