
WYZE, המשווקת ומיושמת בישראל על-ידי קונסיסט, הינה מערכת 
ניהול ידע המתקדמת מסוגה, המאפשרת למנהלים ולעובדי החברה 

לשתף ידע ומידע עם לקוחות וספקים באופן יעיל ואינטואיטיבי. 

המערכת משלבת כלי ניהול עוצמתיים המאפשרים למשתמשים לבנות במהירות ובקלות 

קטלוג מידע ארגוני, ללא צורך בידע טכני או בכתיבת קוד. WYZE מספקת ממשק ניהול 

קל ונוח לשימוש עם תמיכה מלאה בכל הרזולוציות והמכשירים, והמשתמשים יכולים לגשת 

למידע מכל מקום, בכל שעה ומכל פלטפורמה המועדפת עליהם.

 מערכת ניהול ידע חכמה, מבוססת בינה
מלאכותית, לשירות לקוחות, תמיכה ומכירות



שיתוף ידע חוסך זמן וכוח אדם ומאפשר למקסם מכירות!
WYZE מאפשרת לנציגי השירות והמכירות של הארגון להיות יעילים יותר ולספק תשובות מדוייקות ומהירות 
ללקוחות. כתוצאה מכך, המערכת מקצרת את זמן השיחה של הנציגים עם הלקוחות, מפחיתה בצורה 
דרמטית את מספר השיחות אשר חוזרות על עצמן, ומאפשרת למזער למינימום את הזמן שלקוחות צריכים 
להמתין על הקו למענה של נציג ולקבלת תשובות על שאלותיהם. WYZE גם מאפשרת להפנות לקוחות 
לערוץ השירות העצמי של המערכת, לשפר את רמת שביעות רצון לקוחות ולאפשר לנציגים להשקיע יותר 
מזמנם במכירות ובמשימות חיוניות אחרות. שיטת הזנת התוכן הייחודית של WYZE מאפשרת להזין תוכן 

בקלות ובמהירות ולייעל שימושים מתקדמים כגון השוואה ותמיכה בסוגי תצוגות שונות. 

ניהול תוכן ותבניות מידע

הזנת מידע קלה ומהירה בתבניות עם 
תמיכה בתוכן עשיר וסוגי שדות יחודיים:

צירוף קבצים ותמונות למאמרים	 

ניהול גירסאות וסטטוס תכנים	 

ניהול עץ תכנים )טקסונומיה(	 

תיוג על פי מילות מפתח	 

קידום פריטים על פי בחירת העורך	 

מנוע חיפוש

מנוע חיפוש טקסט חופשי עם 
אפשרויות סינון מידע ויכולות התאמה:

מנוע חיפוש טקסט חופשי	 

אפשרויות סינון מידע מתקדמות	 

תמיכה בסוגי תצוגה שונים	 

מנגנון תיקון שגיאות אוטומטי	 

חיפוש לפי מילות מפתח	 

מנוע חיפוש לומד והצעות פריטים	 

אפשרות להציע פריט לבחירת העורך	 

אבטחת מידע

מנגנון אבטחת מידע לשליטה בחשיפת 
התוכן על פי קבוצות ומשתמשים:

הגנת פרטיות המשתמש והמידע	 

 	SSL באמצעות שם וסיסמא מוצפן

ניהול רשימת משתמשים וקבוצות 	 

שליטה מלאה על חשיפת המידע על	 

פי עולמות תוכן	 

מנגנוני הגנה נוספים לשימוש פנים-	 
Best practice ארגוני וחיצוני על פי

פורטל ושיתוף מידע

כלים גמישים המאפשרים לנהל פורטל מידע 
בשירות עצמי ולחשוף מידע ללקוחות:

דף בית מותאם ותכנים פופולרים	 

פורטל שיתוף מידע לשירות עצמי ללא הגבלת 	 
גישה

חשיפת תכנים לפי קבוצת הרשאות	 

אפשרות לשיתוף תכנים במייל	 

מודול השוואת פריטים	 

דו"חות שימושיות וסטטיסטיקה

תמיכה Out-of-the-box במערכת 
האנליטיקה המתקדמת ביותר בעולם 

האינטרנט ודוחות נוספים שישלימו עבורכם 
את התמונה המלאה:

חיפושים נפוצים ופריטים פופולריים	 

חיפושים שלא נמצאו ודו"ח נטישות	 

דו"חות ניהול תכנים וסביבת עבודה	 

דו"חות התנהגות משתמשים	 

 	EXCEL ייצוא לקובץ

תמיכה במכשירים ורזולוציות

מערכת ניהול התוכן מאפשרת לארגון

להציג את את התוכן בצורה הטובה יותר:

תצוגה רספונסיבית ותמיכה מלאה בכל 	 
המכשירים והרזולוציות

תמיכה מלאה בדפדפנים הנפוצים	 

 	Bootstrap מבוסס HTML5 & CSS3

 חיבור מובנה לשירותים חיצוניים כגון 	 
Vimeo – ו YouTube

כלים ויכולות מרכזיות של המערכת
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תשתית שרתים יציבה ומאובטחת

WYZE יתרונות מרכזיים של

ממשק תצוגה עם תמיכה מלאה בכל הרזולוציות והמכשירים

Microsoft Azure חוות השרתים ושירותי המערכת מבוססים על תשתית הענן של
הארכיטקטורה הגמישה של המערכת תאפשר לכם 

לנצל את כוח המיחשוב בענן באופן המיטבי:

 	)SSL( פתרון מאובטח

זמינות מירבית 24/7 מכל מקום בעולם.	 

 	)Multitenancy( תמיכה בריבוי סביבות עבודה

 	Best practice גיבוי תקופתי סדיר

נוחות השימוש, הגמישות והטכנולוגיה המתקדמת של המערכת יאפשרו לכם להשיג את 
המטרות האירגוניות תוך שליטה על העלויות החודשיות:

המערכת ניתנת להתקנה במהירות, בד"כ תוך דקות ספורות!	 

המערכת פועלת בענן, כך שאין צורך ברכישת ציוד או חומרה.	 

כל התוספות, העדכונים ושדרוגי הגירסא מתבצעים אוטומטית.	 

WYZE מספקת תמיכה טכנית וטיפול מהיר בדרישות הלקוחות,	 

ניתן להרחיב את יכולות המערכת על פי הצרכים של הלקוחות.	 

WYZE מספקת את הידע והניסיון הנרחבים ביותר להעלאת תכנים ולניהול תוכן שוטף.	 

ניתן לגשת למידע מכל מקום ובכל שעה, כולל מהסמארטפון והטאבלט.	 

מערכת ניהול התוכן, מנוע החיפוש וגם המודולים המתקדמים בנויים בכדי 	 
לאפשר לכם להציג את את התוכן 

שלכם בצורה הטובה 
יותר בכל הרזולוציות 

ובכל המכשירים.
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אודות קונסיסט

מקצת מ-700 לקוחות קונסיסט

קונסיסט היא חלק מקבוצת קונסיסט העולמית, שלה יותר מ-1000 עובדים ברחבי העולם ומשרדים ומרכזי פיתוח 	 

בגרמניה, ספרד, ארה"ב, ארגנטינה ובישראל. בישראל מעסיקה קונסיסט כ-400 עובדים ומפעילה ארבעה משרדים 

ומרכזי פיתוח - בפתח-תקוה, אשדוד, לוד ויקנעם. קונסיסט פועלת בישראל מזה שלושה עשורים, ובעולם כולו פועלת 

הקבוצה יותר מ-45 שנה.

קונסיסט בישראל הינה חברת הייטק וטכנולוגיית מידע עתירת ניסיון, המספקת פתרונות, מוצרים ושירותים ליותר מ-1100 	 

לקוחות בישראל, ארה"ב ואירופה, בינהם חברות וארגונים מובילים במגוון ענפי המשק וכן עשרות משרדי ממשלה וגופי 

סמך. לחברה תחומי עיסוק רבים הכוללים שיווק, הטמעה ושירותי תמיכה של מערכות מחשוב, פיתוח ואינטגרציה של 

תוכנות ומערכות מידע, פיתוח ותחזוקה של תשתיות מחשוב ותקשורת מחשבים, פיתוח ויישום של מערכות פינטק, 

שירותי גיוס של עובדי היי-טק במודל של מיקור חוץ, יועצים ושירותים מנוהלים, שירותי אחסון של מערכות מידע בענן, 

פתרונות לאבטחת מידע והמשכיות עסקית ועוד. 
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 פיתוח מערכות
מידע מתקדמות  

תכנון, פיתוח ואינטגרציה של 
מוצרים ותשתיות מיחשוב 

 מיקור חוץ ושירותים
מנוהלים לאנשי הייטק

 מערכות פינטק
ושירותי פיתוח בבנקאות

תחומי עיסוק מרכזיים

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

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

 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 - סקירה כללית
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