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פתרונות כחול לבן להתמודדות ארגונית
עם משבר הקורונה

אבטחת מידע
Bezeq Int בזק בינלאומי

Cisco Duo
שירות ענן המציע חיבור מרחוק מאובטח עם זיהוי דו שלבי   

(MFA)
פתרון Cisco Duo מספק לכל עובד בארגון גישה 

מאובטחת לכלל האפליקציות הארגוניות – מקומיות או 
בענן.

הפתרון המשלב אימות משתמשים באמצעות הזדהות 
דו-שלבית ומידע על ״היגיינת״ המכשיר ממנו מתבצעת 

ההתקשרות מאפשר יישום מדיניות חזקה של גישה 
מאובטחת ליישומים השונים

מוטי בלכר, מומחה סיסקו בזק בינלאומי
052-3284778

motib@bezeqint.co.il

Bezeq Int בזק בינלאומי
Cisco Umbrella

שירות ענן המאפשר להחיל מדיניות עדכנית על כלל מחשבי 
העובדים כדי לחזק את ההגנה גם בזמן העבודה מהבית.

פתרון Cisco Umbrella מהווה קו הגנה ראשון במערך 
האבטחה הארגוני, ומאבטח את תחנות הקצה באמצעות 

מדיניות חסימת גישה ליעדים זדוניים. הפתרון גם מאפשר או 
חוסם גישה לאתרים ואפליקציות בהתאם לתכנים ולפי 

קטגוריות.

היערכות ארגונית
NGG

טרנספורמציה של הון אנושי
 פתרון לגיבוש אסטרטגיה לבחינת מוכנות ההון אנושי, 

ולשינויים בשוק התעסוקה אשר נפגע קשות בעקבות משבר 
הקורונה ועדיין אין לדעת כיצד יתעצב אחריה.

נילי גולדפיין, משנה למנכ"ל, שיווק ופיתוח עסקים
054-4608703

gilir@Proceed.co.il

Deloitte
IT אופטימיזציה של עלויות

פתרון אינטגרטיבי הוליסטי המחבר בין צרכים של בעלי 
ענין שונים – בטכנולוגיה, ברכש ובכספים.

הפתרון ממוקד ב-3 אספקטים מרכזיים: מבנה עלויות 
ויוזמות לשיפור, שימוש בכלים ממוכנים לזיהוי יוזמות 

לאופטימיזציה וחיסכון בעולמות התוכנה והענן והתאמה 
למדיניות החשבונאית. כל אלו נותנים מענה לצמצום 
הפגיעה בהכנסות, המחסור בכוח אדם שעלול לגרום 

לקשיים וחוסר יעילות בטכנולוגיה ובשינוי בהרגלי 
העבודה. 

טובי כוכב 
052-9204343

tkochav@deloitte.co.il

קובי מזרחי, מנהל מוצר אבטחת מידע בזק בינלאומי
054-7656594

kobimi@bezeqint.co.il

מוטי בלכר, מומחה סיסקו בזק בינלאומי
052-3284778

motib@bezeqint.co.il

קובי מזרחי, מנהל מוצר אבטחת מידע בזק בינלאומי
054-7656594

kobimi@bezeqint.co.il

מירב הכרי 
052-6001073

mhickry@deloitte.co.il



Priority
פתרון הצהרת בריאות דיגיטלית (הנדרשת מעסקים על פי 

התו הסגול) ללקוחות פריוריטי בענן.
 QR מילוי הטופס נעשה על ידי העובדים על ידי סריקת קוד

באמצעות הטלפון הנייד בכניסה למשרד. איסוף המידע 
יעיל ונוח ולמערכת יכולות בקרה ושליפה כך שכל מנהל 

יכול לעקוב ולהשתמש ברשימות. 
.

ניהול עובדים
Ness Technologies

CENTERICAL – פלטפורמה ללמידה, הנעת 
עובדים ושיפור ביצועים  לעבודה מרחוק

פלטפורמה לניהול מלא של העבודה מרחוק, 
הכוללת מודולים ללמידה עצמית, עם שיפור ביצועי העובד 

והארגון על בסיס יעדים משותפים,שיתוף ידע והנעת 
עובדים . הפתרון מבוסס על מתודולוגיית חווית עובד 

חדשנית, המתאימה במיוחד למודלים של עבודה מרחוק.

Incentives-Solutions
(Powered by Incentives Solutions) מדידה ארגונית, עמידה ביעדים והנעת עובדים JOOPY

 פתרון למדידת תפוקת ותרומת העובדים במודל העבודה מרחוק, על פי מודלים ולא לפי שעות נוכחות. בתקופות כאלה יותר 
מתמיד חשובה המדידה הארגונית כדי לוודא כי בכל מצב, הארגון פוגש את יעדיו העסקיים, תוך התייעלות ושיפור תמידי 

 JOOPY בתוצאות. כמו כן, חשובים לא פחות מהמדידה,הם מוטיבציית העובדים והמנהלים והתנעתם לפעולה. פלטפורמת
מבוססת-הענן שפותחה ע"י Incentives Solutions  מאפשרת הגדרת יעדים היררכיים, בניית תוכניות מדידה מגוונות, 

הערכת עובדים, חישוב תגמול ותמריץ, שיקוף באפליקציה, בהפקת מסמכים או בדוחות.

עומר גולדמן
054-4954453

Omer.g@incentives-solutions.com

שרון לביא מאיו
0505234405

Sharonlm@priority-software.com

גלית רשף
052-8342232

galit.reshef@ness-tech.co.il

Taldor
פתרונות ייעודיים להכלת משבר הקורונה בישראל

הפתרונות מיועדים לרשויות מקומיות, בתי חולים ועוד 
ומסייעים בשליטה, ניהול ובקרה, בעיתות חירום ולאחריהן:

ניהול אוכלוסיה בסיכון
ניהול התקשורת בין הארגון לעובדים בשטח- עובדים 

סוציאלים, פסיכולוגים, רופאים, סיירים, פקחים, אחים/ות
לבין אוכלוסיה במצוקה - קשישים, אזרחים בבידוד, 

אזרחים באשפוז ביתי, אוכלוסיה בסיכון

ניהול ציוד וחיטוי
ניהול תהליך הוליסטי של כלל היבטי הבריאות בארגון, 

בדגש על אתגר ההתמודדות עם נגיף הקורונה. השירות 
מאפשר לכל הגורמים הניהוליים להיות מעורבים 

ומעודכנים בכל הנעשה בכל זמן ומכל מקום
לפרטים נוספים: 

https://marketing.taldor.co.il/coronasystem

NGG
תפוקות ארגוניות בסביבה מבוזרת

מודלים למדידת תפוקות בעולם פוסט קורונה, בו 
משאבים ואנשים מבוזרים וקיים קושי לעקוב אחר מדדי 

יעילות ואפקטיביות

שגיא צור - מנהל צוות מכירות בחטיבת מערכות, קבוצת טלדור                  
052-3266749

 ניל"י גולדפיין, משנה למנכ"ל, שיווק ופיתוח עסקים
054-4-608703



פתרונות בתחום הבריאות 
Taldor

My Home Care - מערכת כוללת לניהול תהליכי אשפוז ביתי
מערכת מודולרית המאפשרת ניהול מכלול התהליכים הנדרשים למערך האשפוז והטיפול הביתי, לרבות ניהול המשאבים, 

משימות הטיפול, סנכרון בין הגורמים המטפלים והתחשבנות בין הגורמים המשלמים.

שגיא צור - מנהל צוות מכירות בחטיבת מערכות, קבוצת טלדור
052-3266749

המשכיות עסקית
Orantech

משל"ט (מרכז שליטה) קורונה
הקורונה הביאה לאיבוד שליטה ולכן רבים מבינים את ההכרח במשל"ט שיסנכרן בין אנשים ומערכות ויגבש תמונת מצב רציפה.

אורנטק מציעה פתרון מקיף של מרכז שליטה אחוד המשלב תפיסת הפעלה מותאמת לארגון, פיתוח דשבורדים ייעודיים 
וסנכרון מערכות. במצבי אי ודאות, המשל"ט הוא פתרון שמייצר סדר ומאפשר התייעלות על ידי שיקוף תמונת מצב עדכנית, 

ניתוח משאבים ותעדוף פרויקטים. המשל"ט משמש הן ככלי עבודה לכלל הגורמים המבצעים והן ככלי לקבלת החלטות 
מבוססות דאטה למנהלים. 

אפרת מנצור, סמנכ"ל פיתוח עסקי קבוצת אורנטק
054-4526681 

efratm@orantech.co.il

ניהול מוקדי שירות מהבית
Taldor

Taldor Engage-ו  CallVerso - פתרונות למוקדי שירות
בתקופת הקורונה מוקדי השירות של המדינה היו עמוסים משתי סיבות:

א. תושבי ישראל צרכו הרבה יותר את השירותים הנ"ל והתקשרו הרבה למוקדי הרפואה, הפיננסים והקמעונאות.
ב. חלק מהמוקדנים נשארו בבית או הוצאו לחל"ת.

פתרונות אלה - Taldor Engage ו Callverso מייעלים את זמני העבודה במוקד ומאפשרים מענה ליותר אזרחים באמצעות 
פתרון BOT אשר למעשה יחליף את המוקדנים במתן מענה חכם ומתקדם לתושבים אשר מתקשרים למוקד.

 יואל יסקרוביץ, סמנכ"ל מכירות, קבוצת טלדור
052-3501725

אורי שמחון – סמנכ"ל תחום תקשורת ואבטחת מידע בטלדור תקשורת, קבוצת טלדור
052-6026652


