
 מערכות הקלטה במשרד סוכן הביטוח

2015נובמבר   

 ,חברים יקרים

מציאת פתרון ראוי  . הועדה לטכנולוגיה של לשכת סוכני הביטוח נענתה לאתגר שהועמד בפנינו
ועמידה בחובת סוכן הביטוח לתעד את הסכמת הלקוח לחידוש  ,  והולם להקלטת שיחות טלפון

 .או לעריכת ביטוח/ו

  ואיפייןקיבל הצעות מחיר , נפגש עם ספקים. הקמנו צוות ייעודי שבחן את האפשרויות השונות
 .את הצרכים של משרדי סוכן הביטוח לפי מספר העמדות המיועדות להקלטה

ובמיוחד סוכנויות ביטוח גדולות וכאלה שעוסקים כבר בשיווק  )שיש סוכנים , ברור היה לנו
 .  מבררים ובוחנים, יש שעדיין מתלבטים, אבל. שכבר מצאו את הפתרון הראוי להם( טלפוני

את המערכות השונות  , אמיר פזבראשותו של , שלנו)*(הצוות הייעודי  איפייןלאלה וגם לאלה 
 .והתאמתן למשרדים השונים

מפורטים הנתונים והצעות המחיר שקיבלנו במיוחד לחברי לשכת סוכני הביטוח  , בהמשך
 .לשמוע הערות ואנו נכונים  לערוך שיפורים בהמשךנשמח  . בישראל

 .לכל פעולה שתרצו לנקוט מצוייןההצעות מהוות לכולכם בסיס 

  

 ,בברכה רבה ובהצלחה   

 ר הועדה לטכנולוגיה"יו – רפראובן                          

 אייל פז ושמוליק חיות, חגית רון, אמיר פז: חברי הצוות הייעודי)*(

 

 



 אפיון משרד סוכן הביטוח למערכת הקלטה

 ופתרונות להקלטה

מספר העמדות  

 להקלטה

הקלטה  

מקומית 

 בודדת

הקלטה  

-מקומית
 מבוססת 

 IP מרכזיית

-הקלטה בענן

 IP כולל מרכזיית
 

הקלטה בלבד  

למרכזיה  

 קיימת

 טלרקורדר אומניטלקום Red-e-tech טלרקורדר 1-10

10-30   Red-e-tech טלרקורדר אומניטלקום 

 תדיראן ומעלה 30

 :  הערות

המתחבר לטלפון  , טלרקורדרהכוונה לרכישת מכשיר הקלטה  -הקלטה מקומית בודדת1.

 . ההקלטה נשמרת במחשב זה. שלצידוולמחשב 

  red-e-tech ברכישת מרכזייה חדשה של חברת    -  IPהקלטה מקומית מבוססת מרכזיית  2.

 (כדאיות רכישת מרכזיה של תדיראן רק במערכות גדולות. )המרכזייה כוללת רכיב להקלטה      
.               אומניטלקוםברכישת מרכזיית ענן חדשה מחברת  – IPהקלטה בענן מבוססת מרכזית 3.

 .כוללת מאפייני הקלטה המרכזיה 

קיים פתרון להקלטה מרכזית   טלרקורדרלחברת  -למרכזיה קיימת בלבדהקלטה 4.

 .בהתחברות למרכזיה קיימת במשרד הסוכן

 

 



 ההקלטה למערכות המשרד התממשקות מערכות ניהול 

עלות נוספת מצד    מערכת ההקלטה התוכנה

 בית התוכנה

 הערות הערות

  Red-e-tech אלוני

 בלבד

 ללא עלות

 מתאם הקלטה  רבידי תוכנה

 מרכזי/מקומי

כרוך בעלות  

 נוספת

שרת הקלטות  

 תוכנה של רבידי

 מיוחדת   הצעה

 לחברי הלשכה  

 31/12/15עד     

 מרכזייה     באפי

B-smart בלבד 

שייכת  המרכזייה  ללא עלות

בת של  לחברה

 באפי

 לא קיבלנו מידע עתיד

 קיבלנו מידע לא קלאריטי

 לא קיבלנו מידע פוקוס



 מערכות הקלטה לסוכן

   
  

הקלטה מקומית   הספק

 בודדת

הקלטה מקומית  

לכל השלוחות  
  IP מרכזית

 מקומית

הקלטה בענן  
  IPמרכזית 

 בענן

 מאפיין עיקרי הערות

   טלרקורדר

09-7654270 

.  רכישה חד פעמית   ₪   725

קיימת  גם מערכת  

 להקלטה מרכזית

 .ליחידה 

 מיוחד   מחיר  

   31/12/15עד 

 הקלטה בלבד

Red-e-tech 
03-6551111 

.  מקומית מרכזיה ₪   4500

עלות רכישה חד  

 פעמית

 5עד  למערכת

 "כלול הכל" -שלוחות

 חודשית עלות בענן מרכזיה לשלוחה ₪ 48 אומניטלקום

.  מרכזיה מקומית  ₪  8500 תדיראן

עלות רכישה חד  

 פעמית

   4למערכת בת   

 שלוחות

  

 ?כמה זה עולה לנו 

 

 לבחון  התאמה לכל משרד לגופו  יש    -בלבד  התחלתי לאינדיקציה המחיר 

 למנויי התוכנה חברי הלשכה"  רבידי תוכנה"הצעת מחיר  של  , וכן.   הספקים  השוניםב הצעות מחיר של "מצ
 .רכישת מכשירי טלפון ועוד , יש לקחת בחשבון עלויות נוספות בגין תשתית - IPברכישת מרכזיות  

 .ראה למעלה, תשלום חודשי לשלוחה ויש להוסיף עלויות נוספות  -למרכזיה בענן 

 .התקשורת הקיימת מול הצעת ספק המרכזייהשל  חברת  כדאי לבחון עלויות דקת שיחה בהשוואה 

 

   


