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סוכן יקר,

חברת ׳רד אי טק׳ פועלת בשוק התקשורת והמרכזיות מאז 2002 ונחשבת לאחד השחקנים המובילים בשוק. לחברה מגוון רחב 

של לקוחות מרוצים מהמובילים והמוכרים במשק הישראלי, גם מתחום הביטוח והיא מספקת שירותי התקנת ואחזקת מרכזיות 

רשת ברחבי הארץ ובחו"ל. החברה נמצאת כיום בחוד החנית של הטכנולוגיה בתחומי עיסוקה ומערכות המרכזיות והתקשורת 

אותן מפעילה החברה מתממשקות לכל מערכות ה-CRM המוכרות ופעילות בסביבות עבודה מגוונות ומאתגרות.

לצוותים הטכניים של ׳רד אי טק׳ ניסיון רב בהטמעת מערכות המרכזיות בתחום הביטוח, והם מנוסים בהשתלבות עם התוכנות 

הבאות לשימוש בסוכנויות הביטוח השונות. לחברה אינטגרציה עם רוב חברות פיתוח התוכנה לתחום הביטוח והצוותים הטכניים 

מודעים ומכירים את הצרכים הרגולטוריים הנדרשים.

למערכות החכמות של ׳רד אי טק׳ יכולות רבות ומגוונות המעניקות לסוכני הביטוח שימוש רב גם בפעילות השיווק וניהול הלקוחות. 

שליחת הודעות קוליות ללקוחות, מערכות IVR, הודעות SMS, פקסים יזומים ואפשרויות רבות נוספות גלומות במערכת וניתנות 

להפעלה בקלות ובמהירות. מערכות ההקלטה של המרכזיה בנויות בצורה המאפשרת לעקוב אחר תיעוד השיחות ומכילות מערכת 

מתקדמת לסינון ושליפה מהירה של כל הקלטה שבוצעה במערכת.

משרדי החברה ממוקמים בפתח תקוה, והחברה מחזיקה בצוות של טכנאים ומתכנתים המוזנקים אל כל לקוח שנתקל בבעיה 

במהלך הפעלת המערכת.

מבצע מיוחד! לחברי לשכת סוכני הביטוח בלבד:

הכל כלול
אופציה 1:

⋅ התקנת מרכזייה ⋅ הגדרות נתבים ⋅ התממשקות לתוכנות 
CRM בבית הלקוח ⋅ שרות ואחריות למשך שנה ⋅ הגדרת 

 voice2mail - המתנה נעימה ⋅ תא קולי למייל ⋅ )ivr( נתבים
Fax2mail ⋅ שלוחה לנייד )הפניית שיחה( ⋅ מערכת ניהול 
תורים )QUEUES( ⋅ דוח שיחות ⋅ זמן התקנה ראשוני כלול 

במחיר לכל נציג עוד שעת התקנה נוספת(

⋅ המחיר למרכזייה עד 5 שלוחות 4500 ₪
⋅ כל שלוחה נוספת - 700 ₪

⋅ משלוחה 10 ומעלה - כל שלוחה נוספת 650 ₪

התקנה בסיסית
אופציה 2:

yealink t27 - 450& | yealink t23 - 320& | 2130 Grandstream - 450& | 2160 Grandstream - 560₪ :מחירי טלפונים לדוגמא 

⋅ המחיר למרכזייה עד 5 שלוחות 2500 ₪
⋅ עד 10 שלוחות 4500 ₪ ⋅ עד 20 שלוחות 8000 ₪ ⋅ 

עד 30 שלוחות 12,500 ₪

⋅ התקנת IVR לפי שעות עבודת טכנאי 250 ₪ לשעה
⋅ תוכנת Fax2mail לכל מספר 150 ₪ 

⋅ התממשקות לתוכנת CRM בבית הלקוח 2000 ₪
⋅ הגדרת הקלטות בשלוחה 150 ₪

⋅ תוכנת דוחות 1200 ₪
⋅ שירות ואחריות למשך חצי שנה
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מפרט שרת מרכזיה לדוגמא

HP מחשב ⋅

I5 מעבד ⋅

⋅ 4 גיגה זכרון

GB 500 :הארד דיסק ⋅

⋅ 2 כרטיסי רשת

דגשים

⋅ דלת / פקס / חיבור לטלפון נייד / חיוג מהמחשב נחשבים לשלוחות

• המערכת מחייבת רשת תקינה במשרד
• המחיר מותנה בקבלת הקווים בתצורת סיפ או בהזמנת הקווים מחברות התקשורת ע"י חברת רד.אי.טק )כולל הטבת משווק(

תוספות אפשריות

⋅ בדלתות מסויימות ובפקסים אנלוגיים נדרשת הוספת מתאם מאנלוגי לדיגיטלי בעלות של 250 & ליחידה


