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רקע



כרטיס ביקור

- SwiftNessשהוקמה בעקבות זכייה  , חברת בת של נס

במכרז   

הקמת ותפעול המסלקה של החברה הוא הבלעדי עיסוקה 

הפנסיונית

האחידהוראות חוזר המבנה מתבססת על המידע העברת  האחידהוראות חוזר המבנה מתבססת על המידע העברת 

ההתקשרות למסלקה והשימוש בה מעוגנים בחוזרים מטעם  

הממונה

י הממונה"הקמתה ותפעולה של המסלקה מפוקחים ע



חובת השימוש

בהתקשרות למסלקה ובהחזרת תשובה  מחויב גוף מוסדי 

.מהמסלקהכל בקשה שהגיעה על  *
בתהליך  באמצעות המסלקה לעבוד  מחויבמשווק /יועץ

אם  למעט , פעולהאו ביצוע בקשה למידע טרום יעוץ וכן בכל 
.למוסדיהמקושרת עומדת לרשותו מערכת ייעודית  *



הזירה הפנסיונית החדשה



מה תאפשר המסלקה 

מידע למפיצים11

מידע לחוסכים22

כבר היום

2014יולי 

פעולות33

סליקת כספים44

2015

2015



היצרניםמידע מכל 



ייעול תהליכי העבודה–הרווח כולו שלך 

  תפעוליתיכולת 
לפעול מול כל 

הגופים

הסטת 

"  זמן משרד"

 -  ממוכניםתהליכי עבודה 
מזעור טעויות

"  זמן משרד"

לזמן מכירות



?באיזה צד אתה בוחר להיות

חסכון במשאבים  

תפעוליים  

והפניית הזמן  

למכירה

הקצאת  

משאבים  

נכונה

זיהוי לקוחות  

אסטרטגיים

מסלקה

הכנה מיטבית  

טרום פגישת  

מכירה



דיוק בניהול המכירות–הרווח כולו שלך 

חיסכון  

במשאבי

טרום פגישת מכירה" ערך לקוח"מדויקת של הערכה 

הקצאת משאבים נכונה

ב"תשואות וכיו, דמי ניהול, היכן מנהל:המכירהטרום פגישת הכנה מיטבית 

ימי עסקים 3איסוף מידע מלא בתוך  - חיסכון בזמן 

תפעוליתפשטות 

בשטחהסוכן שלך פחות במשרד ויותר 
במשאבי

זמן וכסף
שיפור השירות ללקוח

הגדלת נתח לקוח

יצירה וחיזוק נאמנות לקוח



  הקישור

  וההתחברות

למסלקהלמסלקה



מה נדרש בכדי להתחבר ולעבוד אל מול המסלקה

אמצעי זיהוי 
קשיח או 

הורדת אפליקציה 

ייעודית

חיבור לאינטרנטמילוי טופס הרשמה



שימוש באפליקציה סלולרית–אמצעי כניסה למערכת 

VIP Accessיש להוריד מחנות האפליקציות את האפליקציה �

ניתן להוריד  את האפליקציה גם ישירות מדפדפן האינטרנט   �

http://m.vip.symantec.com/home: שבמכשיר הנייד בכתובת

אותו יש למסור  ,  Credential IDמתקבל  , התקנת האפליקציהלאחר �

לנציג המסלקה

לקבל קוד ולהכניסו  , יש להיכנס לאפליקציה, בכל כניסה למערכת� לקבל קוד ולהכניסו  , יש להיכנס לאפליקציה, בכל כניסה למערכת�

לשדה המתאים במסך הכניסה למערכת

Credential ID

קוד



עיקרי תהליך ההתקשרות

מילוי טפסי רישום�

)שנתי(בחירת כמות פעולות �
הגדרת אמצעי תשלום�

)טוקן(קבלת אמצעי זיהוי�
שיחה עם מוקד השירות  –לפני פעולה ראשונה �

להפעלת הטוקן

תחילת שימוש�



כניסה למערכת



הקלדת שם משתמש וסיסמא



צפייה במידע שהתקבל



צפייה במידע שהתקבל



צפייה במידע שהתקבל



ליצירת קשר

דואר אלקטרוני   דואר אלקטרוני   
helpdesk@swiftness.co.ilhelpdesk@swiftness.co.il

80204008020400--076076טלפון     טלפון     



!תודה על ההקשבה



שקלים לשנה 3000דמי רישום בסך  -מוסדיים 

:לפי השימוש–מפיצים 

עלויות

)₪(מחיר מקסימום  הפעולהיוזם  מסלקהפעולת  ד"מס 

 40 מפיץ/חוסך מידע מכלל הגופים המוסדייםבקשת     1 

5 מפיץ/חוסך מתמשך/ מידע אודות מוצר פנסיוני באופן חד פעמי בקשת  2 

 3
 עבור כל המוצרים של העובד , מידע על יתרות פיצוייםהעברת  

אותו גוף מוסדיאצל  
לעובד 0.5 מעסיק 

עבור   0.15בתוספת  3קובץ של כל גוף מוסדי עבור   מידע נלווה להפקדת כספים שלא בוצעה באמצעות העברת  
 4

 מידע נלווה להפקדת כספים שלא בוצעה באמצעות העברת  
הסליקהמערכת  

מעסיק/ מפיץ/ חוסך 
עבור   0.15בתוספת  3קובץ של כל גוף מוסדי עבור  

רשומהכל  

2.5 מפיץ מידע ממפיץ לגוף מוסדיהעברת  5 

40 חוסך נתונים אודות המידעבקשת  6 

לכל עובד₪  1+ ₪ 40לבקשה של עלות  מעסיק/ מפיץ/ חוסך נתונים על כספים שהועברו במערכת הסליקהבקשת  7 

   0 מפיץחוסך  בקשה לביצוע פעולההעברת  8 

מעסיק/ מפיץ/ חוסך כספיםהפקדת  9 
  עבור  0.15בתוספת  3קובץ של כל גוף מוסדי עבור  
רשומהכל  

40 מעסיק/ מפיץ/ חוסך תפעוליים למשתמשיםדוחות  10 


