
טכנולוגיות תמיכה בעבודה מהבית
בינת תקשורת מחשבים

VDI as a service

לאפשר לעובדי הארגון להמשיך לעבוד מהבית ע"י הקמת מערך Virtual Desktops כשירות מנוהל מלא.  אפשרות חיבור 
מלא של משתמשי הקצה מכל מכשיר הקיים ברשותם, חווית עבודה מלאה וגישה לכל שירותי החברה בתוך הרשת הארגונית. 

הפתרון  מצריך חיבור VPN אחד בין משרדי החברה לענן AZURE ושימוש ב - RDP   למשתמשי הקצה.

רונן מרלי - מנהל פעילות ענן ציבורי
050-4014880

ronen.marelly@bynet.co.il

Deloitte
פורטל עבודה מרחוק

הטמעת סביבת עבודה דיגיטלית לעבודה מרחוק. כולל 
טכנולוגיות ומתודולוגיות לניהול תהליכי העבודה והיבטי 

ההון אנושי, עם תמיכה בניהול השינוי ובהגדרה מהירה 
של נוהל אבטחת מידע והעמדת צ'ק ליסט למיפוי 

המצב ויישום מהיר.

חילן
טופס הצהרת בריאות דיגיטלי

על פי הנחיות משרד הבריאות, כל עובד חייב למלא 
הצהרת בריאות יומית טרם הגעתו למקום העבודה.

חילן פיתחה ללקוחותיה טופס דיגיטלי במערכת ניהול 
.Mobile העובד (החילנט) ובאפליקציית חילן

המענה כולל דוח המשלב את דיווחי הנוכחות העדכניים 
עם הצהרת העובד.

ניהול עובדים

עידו נמיר
054-4813201

inamir@deloitte.co.il

אסף אלפרט, סמנכ"ל שיווק ומכירות
052-5259983

assafa@hilan.co.il

בינת תקשורת מחשבים
Bynet ACE Home

פתרון Contact Center מתקדם מבית בינת המאפשר 
לנציגים לעבוד עם הסמארטפון מהבית כדי שהארגון 
ימשיך לתמוך ולתת שרות ללקוחותיו גם בעת משבר. 

למנהל המוקד יכולת שליטה ובקרה מלאה מרחוק על 
ביצועי הנציגים. החברה מתחייבת להקים את המוקד 

בתוך 72 שעות בלבד.

KMS Lighthouse - מקבוצת אמן
Lighthouse

פלטפורמת ניהול ידע רב ערוצית בענן, 
המאפשרתלדורשי ידע במרכזי שירות / מכירה/ שירות 

און ליין כולל נציגי שירות העובדים מהבית, חיפוש מידע 
בשפה חופשית וקבלת תשובה במהירות וביעילות תוך 

דגש על חוויית לקוח מירבית. תורמת להפחתה בעומסים 
ולקיצור משמעותי של תהליכי הכשרה והדרכת נציגים.

ניהול מוקד שירות מהבית

Collaboration יניב וולף - מנהל חטיבת
  052-5529571

yanivw@BYNET.CO.IL

טל ילין, מנהל לקוחות ישראל
052-2539639

taly@kmslh.com

 קול קורא
פתרונות כחול לבן להתמודדות ארגונית

עם משבר הקורונה



אבטחת מידע

Orantech
 CP/CB - Continuous

 Planning & Continuous
Budgeting

פתרון המאפשר תהליכי תכנון 
ותקצוב גמישים אשר שומרים על 

מיקוד באסטרטגיה הארגונית, 
נותנים מענה לדינמיות העסקית 

ומאפשרים Delivery של 
Value מקסימום

בינת תקשורת מחשבים
ניהול משברים

יישום שירות מערך ארצי השואב 
נתונים ממקורות מידע שונים ומאפשר 
קבלת תובנות לטיפול וניהול משברים. 

לדוגמא במשבר Covid-19 ריכזנו 
נתונים מגורמי בריאות בארץ ובעולם 

תוך שימוש במאגרי מידע ציבוריים 
ללא צורך באינטגרציה בין הגופים 

השונים

בינת תקשורת מחשבים
המשכיות עסקית

השירות מאפשר התאוששות מהירה 
מכל משבר ותרחיש, וכולל פתרונות 

לגיבוי נתונים ושירותי התאוששות 
מאסון (BUaaS & DRaaS) - כולל: 

הגנת נתונים רציפה, מערכת לניהול 
כל מרכיבי תשתית ה-IT בארגון 
ושירותים מנוהלים כגון: בדיקות 

יומיות, בדיקות שיחזור תקופתיות, 
ביצוע תרגילי DR וכוח אדם זמין 

ומקצועי בעת משבר. 

ONE
SpecterX

פלטפורמה ייחודית העוזרת 
ללקוחותיה הארגוניים לנהל 

ולאבטח מידע רגיש היוצא אל 
ספקי צד שלישי, שותפים, לקוחות, 

חברי דירקטוריון וכו׳. 

בינת תקשורת מחשבים
CyberDome

פתרונות אבטחה פרואקטיביים 
לאיומים ומתקפות סייבר בארגון 

ובעבודה מרחוק. מידע בזמן אמת 
אודות המתקפות העדכניות ביותר, 

כולל ניתוח הנתונים, וחסימה 
אוטומטית. מרכז שליטה ובקרה 

המאויש בבקרים ואנליסטים  24/7

Securenet
XPLG-Audity

מערכת לניתוח וניטור פעילות ושינויים 
בזהויות (אנשים וישויות) באופן אחיד 
על כל הנכסים הדיגיטליים הפנימיים 

והחיצוניים. ניטור עבודה מרחוק, 
רגולציה ואבטחת מידע בהתאם 

לנדרש בתקופה זו.

Deloitte
Covid 360

פיתוח משותף של-Deloitte ישראל עם חברת דיאגנוסטיק רובוטיקס, מבוסס בינה מלאכותית, לניהול מחזור החיים של 
נדבקים וחשודים בהדבקה. מציג נתונים מרגע שמתעורר החשד לתחלואה ועד להחלמה. המערכת כוללת כלי לניהול 

הטיפול, הפניית הטיפול וקביעת רמת הסיכון. בעל ממשק ידידותי למשתמש וניתן להטמעה תוך ימים בודדים.

המשכיות עסקית וניהול משברים

פתרונות בתחום הבריאות – רפואה

אפרת מנצור
סמנכ"ל פיתוח עסקי

קבוצת אורנטק
054-4526681

efratm@orantech.co.il

רונן מרלי 
מנהל פעילות ענן ציבורי

050-4014880
ronen.marelly@bynet.co.il

גיא ברגמן
IL מנהל חטיבת ענן בינת

 052-5529561
GuyB@bynet.co.il

אתי וידבסקי
מנהלת פיתוח עיסקי

0545989028
eti@specterx.co

אילן מצליח
מנהל חטיבת אבטחת מידע

 0544861641
  Ilan.Matsliah@bynet.co.il

עומרי מעיין  
VP Sales

073-2617534
 050-747-9377

omrim@securenet.co.il

גלית רוטשטיין
09-8922424

050-3706823
grotstein@deloitte.co.il

- מקבוצת אמן


