
תוחותפ תורשמ

 :הדאקסו הרקב תוריכמ ת/סדנהמ

  תוחוקל םע תושיגפ ,הדקאסו הרקב תוכרעמל תוריכמו קוויש ןויפא :ללוכ דיקפתה
 .תוחוקל תכרדה ,םיצעויו

 .עצבמש ימ -םירוטרגטניא ,םיצעוי ,הצק תוחוקלל םינופ

 :תושירד
 .ןורתי -הרקבו רושכמ ת/יאסדנה וא ת/סדנהמ

 .ןורתי-הרקב םוחתב תוריכמב םדוק ןויסינ
 ןורתי  -ץראב הרקבה קוש תרכה

 .הבוח -ההובג תוריש תעדותו שונא יסחי
 .םיהובג םיילברוו םירושיכ,תויגוציי -תוחוקל תכרדה

 .הבוח–תילגנאה הפשב תטילש
  רצייל ךירצ ,תושיגפה תא ומצעל עבוק ,ז"ולה תא ומצעל הנוב- ימצע לוהינ תלוכי

 .הדובעה תא



:הקיטובור תקלחמ ,תוחוקל יקית ת/להנמ

  םאתהבSAPתכרעמב תונמזה לוהינ,תוחוקלה לומ ףטוש רשק ללוכ דיקפתה
  תקידבו תוקפסא רחא בקעמ ,חוקלל ריחמ תועצה תשגה ,ריחמ תועצהל

 .ל"וחב םילעפמה לומ תפטוש תולהנתה ,תוינובשח

 :תושירד

 הבוח-הקיטסיגול/שכר םימוחתב ירחסמ עקר

 תיגולונכט הרבחמ םדוק ןויסינ

הבוח   -ההובג המרב תילגנא

 הבוח-הבוט המרב לסקאב הטילש

 הבוח-תבשחוממ הביבסבהאלמ הטילש

 ןורתי-SAP Business Oneתכרעמב ןויסינ

 .תומישמ יוביר םע תודדומתה תלוכיו תווצב הדובע תלוכי ,תויתוריש



 הקיטילנאו רושכמ תוריכמ ת/סדנהמ
  סויגו רותיא ,ץראה לכב םייגטרטסא תוחוקל לע הבחר תוירחא:ללוכ דיקפתה

 .תוליעפה תבחרהו תוחוקל רומיש ,תוחוקללתוכרדה ,םישדח תוחוקל

  רושכמו םימקממ ,הבוג ,הקיפס ,ץחל ירדשמ :רושכמ תוכרעמ ןווגמ םע הדובע
 .יטילנא

 :תושירד

 הרקבו רושכמ ת/סדנהמ וא ת/יאסדנה

הקיטילנאו רושכמ תוריכמב םדוק ןויסינ

הבוט המר -תילגנא

תווצב הבוט הדובע תלוכי

תויונמדזהרותיאו יוהיז תלוכי

ההובג תוריש תעדות



 :ילמשח עניה 'חמ חטש תוריכמ ת/סדנהמ
עניהה םוחתלkey Account Manager  דיקפתל תוריכמ ת/סדנהמ ה/שורד

 .םירוסרס ,םיעונמ ,םיענתמ ,תוריהמ יתסו-ילמשחה

  ,יקסע חותיפ ,ץראה לכב םייגטרטסא תוחוקל לע הבחר תוירחא ללוכ דיקפתה
  ןויע ימיו תוכרדה ימי םוזי ,םיציפמה לומ םודיק תולועפ םוזי ,תוריכמו קוויש

 .םיטקיורפ רחא בקעמו תוחוקלל

 :תושירד

 תונוכמ וא למשח ת/יאסדנה ת/סדנהמ

 ןורתי  -עניה תרקב םוחת םע תורכה

 ןורתי -םיעונמ,תוריהמ יתסוו,םיענתמ לש חטש תוריכמב ןויסינ

 .יתיישעת למשח/םיעונמ /VFD -רדת יתסוב עדי

 .דואמ הבוט המרב תילגנא

 .תווצבו תיאמצע הדובע תלוכי



 :םיילמשח םיבכר תניעט םוחת -תוריכמ ת/סדנהמ

  םיבכר תניעט םוחתל הסונמ תוריכמ ת/סדנהמ ה/שורד תיגולונכט הרבחל

 .םיילמשח

  היצלוגר ,םיצעויו תוחוקללומ ירחסמו ינכט ,דרשמו חטש בלשמה ימאניד דיקפתה

 .הניקתו

 :תושירד

הבוח–למשח ת/יאסדנה ת/סדנהמ

הבוח-הלעמו ישאר יאלמשח ןוישיר

 הבוח -םיילמשח םיבכר תניעט םוחתמ רוחמתו הריכמב ןויסינ

הבוח-למשח תוינכות תאירקב ןויסינו עדי

 הבוח-  םיהובג םיילברוו םירושיכ ,ת/יגוציי -תוחוקל תכרדה תלוכי

הבוח  -ההובג המרב תילגנא

הבוח–תרושקת ילוקוטורפו היגרנא לוהינו תרמה תוכרעמ םע תורכה



 :תוחיטב הנוממ
 :תוירחא ימוחת

 :הרבחב תיללכה תוחיטבה םוחת לוהינ

 לארשיABBלש תוחיטבה ילהנ םע האלמ תורכיה

 תוחיטבה ילהנ לע םידבועל הכרדה

 הירתאו הרבחה לש קוסיעה ימוחת לכב םיפטוש םינוכיסירקסו םינוכיסה יופימ

התפיכאו תיתנש תוחיטב תינכת לש םושייו הינב

 שרדנכ הרבחה תוכרעמו תויושרל תוחיטב יאשונב חוויד

 חטשב למשח ינוכיס לוהינו למשחה קוח םע ההובג תורכיה–למשחב תוחיטב

למשחה םוחתב הצובקהו הנידמה ילהנ לש העמטה

security  -ה םוחת לוהינ

 םוריח תווצ תרשכהו םוריח תעשל הלועפ תינכת שוביג

  אודיו –facility management  –לוהינה תרבח לומ רשק שיאו הנבמ קית להנמ
  .קוחה יפלו ןמזב הנבמה תוכרעמ לכ לש הקוזחתו לופיט

 :דיקפתה תושירד

הלעמוםינש5לש ןויסינ לעב ,הדובעה דרשמ ידי לע ךמסומ תוחיטב הנוממ

למשחה םוחתב תוחיטב ינוכיס לוהינ םע ההובג תורכיהו למשח ןוישיר לעב

 הלעמו םינש5  תוחיטב הנוממכ ןויסינ

ההובג תישיאניב תלוכי

 הכרדה תלוכי לעב

 םיקשממ תבורמ הביבסב הדובע תלוכי

הבוח –ההובג המרב תילגנא

Windowsתביבסב הדובעו  Outlook,בשחמ ימושייב ןויסינו עדי


