
מדריך
תוכנות ויועצים

למשרד הסוכן



זהו המדריך הראשון שהופק במסגרת לשכת סוכני הביטוח בנושא תוכנות ויועצים עבור 
משרד הסוכן ואנו גאים על כך מאוד ובטוחים שהמדריך יעודד בתי תוכנה רבים נוספים 
לפתח טכנולוגיות מתקדמות עבור משרדי סוכני הביטוח אותם נראה בעדכונים הבאים.

המדריך מכיל תיאור קצר של כל התוכנות עם ניווט קל ומהיר בעזרת תוכן עניינים
והוא יהיה בפורמט דינמי שהתעדכן אחת לתקופה בכל פעם שיופיעו תוכנות חדשות.

סוכנים רבים פנו ופונים לחברי וועדת הטכנולוגיה בבקשת עזרה והכוונה בנושא התוכנות 
הקיימות בשוק ולכן כדי להנגיש את המידע ערכנו סדרת השתלמויות זום שבהם נציגי בתי 
התוכנה הציגו את היישומים העדכניים ביותר שנמצאים היום עבור סוכני הביטוח, בהמשך 

החלטנו לרכז את כל המידע במדריך אחד וזאת התוצאה.

בעידן הטכנולוגי המתקדם תוכנות ואפליקציות הן כלי העבודה החשובים ביותר במשרד 
סוכן הביטוח ואנו מקווים שהמדריך יהיה לכם לעזר רב.

חשוב לציין שמדריך זה נועד לספק מידע על התוכנות אך אין בו משום המלצה
על תוכנה זאת או אחרת והכל כפוף לנוסח הגבלת אחריות כפי שהוא מופיע באתר

לשכת סוכני הביטוח בקישור המצורף:
/https://www.insurance.org.il/limitation-liability

יו"ר וועדת
הטכנולוגיה

סו"ב גואטה עמוס

הרבה תודות 
לחברי וועדת הטכנולוגיה של לשכת סוכני הביטוח:

סו"ב מוטי הרשקו, סו"ב דויד קלמנוביץ, סו"ב ירום יצחק,
סו"ב יונתן לוייב, סו"ב אייל שוורץ שעזרו ותרמו להפקת המדריך.

תודה מיוחדת לסו"ב אניה לוין סגנית נשיא הלשכה
על העזרה הרבה בקידום הוצאת המדריך.
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כללי
מערכת חשבוניות חינם בענן YPAY חשבונית ירוקה חינם 1

הזמנות ביטוח ממוקדת סוכנים טראסטי 2

רישום והקלטת שיחות סלולריות Mobile2CRM 3

הגשת תביעות בריאות לביטוח easyclaim 4

מערכת טלפוניה חכמה בענן Voicenter 5

מערכת להשבחת תיק הלקוח POLY-WIZZ 6

מערכת לניהול אנשי מכירות CallMarker - קול מרקר 7

פיתוח תוכנה ואינטרנט ויביט 8

3תוכן עניינים



אלוני מערכות מידע בע"מ

מערכת מידע לניהול לקוחות, פוליסות אלמנטרי/חיים, 	 
תביעות, חידושים וכו'

ארכיון לשמירת קבצים/מסמכים ברמת לקוח/	 
פוליסה/תביעה

מערכת מייל המתממשקת לכל חשבונות המייל	 

מסוף פקסים כולל שליחה וקבלה למייל, מערכת סמס	 

התממשקות ל – 3 חברות מרכזיה לבחירת הלקוח 	 
כולל הקלטות טלפון נייד

 קליטות קבצי פרודוקציה, מסלקה	 
מכל החברות והיצרנים

הנהלת חשבונות מלאה )הכנסות והוצאות( כולל 	 
סליקה כ. אשראי

תוסף אוטלוק שמתחבר לכל חשבונות הדוא"ל	 

אפליקציה מחנות אפליקציות + אפליקציה מותאמת 	 
ללא התקנה

מערכת טפסים של כל חברות הביטוח למילוי קל 	 
והחתמה בשליחה ללקוח

מערכת החתמות מסמכים המאפשרת סימון מיקום 	 
לחתימות ושליחה

מערכת יומנים ומשימות משולבת תהליכים ומשתמשים	 

מערכת נוכחות עובדים	 

סימולטור רכב כל החברות והמסלולים משולב סוכנים 	 
והגדרת הנחות

התממשקות לפוליוויז לקבלת מידעים והעתקי פוליסות	 

תכונות מוצר

מערכת מידע אינטרנטית 
מבוססת דפדפן ואפליקציה 

למשרדי ביטוח וסוכנויות

אפיון מוצר קצר

עד חודש ניסיון למצטרפים חדשים 	 
ללא עלות והתחייבות

העברת נתונים מתוכנה קודמת לאלוני 	 
בעלות מופחתת של עד 50%

אחסון עד 10 גיגה ללא חיוב	 
עד 3 משתמשים כלול בחבילת הבסיס	 
אחסון הקלטות במרכזיה עד 7 שנים 	 

כלול במחיר וללא תוספת תשלום

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

החברה הוקמה בשנת 2001.

www.aloni.org.il     

  0777-955559         

ניהול
לקוחות



באפי )ביקום פתרונות תוכנה בע”מ( 
תכונות מוצר אפיון מוצר קצר

מערכת ניהול לידים: עלות ייחודית לסוכן חדש 	 
בלשכה – 1,200 ₪ לשנת שימוש )עד 3 משתמשים 

כלול במחיר( במקום 1,800 ₪.
ממשק API: עלות ייחודית לסוכן חדש בלשכה – 599 	 

₪ לשנת שימוש
דף נחיתה )לאיסוף לידים(: עלות ייחודית לסוכן 	 

חדש בלשכה – 215 ₪ לשנת שימוש
מרכזיית תקשורת בענן: הטבה ייחודית למצטרפים 	 

40% הנחה מעלות הקמת והתקנת המרכזייה.

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

החברה הוקמה ב-2006 ועוסקת במערכות מידע 
מבוססות אינטרנט, אינטגרציה בין מערכות, מוצרים 

דיגיטליים לענף ופיתוח אפליקציות. הניסיון העצום שנצבר 
מתבטא במומחיות בתחום התוכנה, בתכנון, פיתוח 

ואינטגרציה של מערכות מידע ובהבנה מעמיקה של עולם 
הביטוח והפיננסים בישראל. באפי מוצר הדגל היא מערכת 
קריטית ומרכזית לעבודת סוכן הביטוח, שולחן עבודה אחד 
מרוכז המספק כל מה שצריך כדי לעבוד, למכור ולהצליח.

באפי ניהול משרד: ניהול מכירות, טיפול שוטף, 	 
משימות, בקרה ומדידה, ניהול נתונים, התקשרויות, 

ניהול הפוליסות ברכוש, סיכונים, חיים, פיננסים ופנסיוני, 
תביעות, ארכיון אופטי, כניסת מבוטח לאזור אישי, גביה 

מול מעסיקים, ניהול תביעות, קליטת פרודוקציה 
מכל היצרנים, דוחות, מעל 2,800 טפסים מקוונים 

)מובנים או מותאמים אישית( לחתימה מרחוק ועוד.
סימולטור ביטוח רכב: מערכת בממשק מתקדם 	 

המאפשרת לקבל הצעת מחיר לביטוח רכב במעל 
40 מסלולי ביטוח שונים כולל הפקת הפוליסה. 

המערכת מספקת מידע רב על הרכב, חישוב עמלה 
בזמן אמת, ניהול הגדרות, הנחות, כתבי שירות ועוד.

ניהול לידים: מערכת המאפשרת מעקב ובקרה 	 
מול מכירה פוטנציאלית בביצוע תהליך מסודר עד 

הפיכה ללקוח. המערכת יודעת לדבר עם באפי 
ניהול משרד, אתרים, דפי נחיתה, חברות לידים 

ולקבל לקוחות למכירות צולבות.
פריזבי: מערכת דיגיטלית להצעות מחיר לביטוח רכב 	 

)פחות מ-7 שניות להצעה מלאה( המאפשרת למכור 
במקביל לכמות בלתי מוגבלת של לקוחות. ממשק 
מתקדם למעקב וניהול בזמן אמת של ה"פריזבי" 

שנשלח ללקוח. בשימוש גם כסימולטור רכב להטמעה 
באתרי קולקטיבים גדולים ובאתר הסוכן.

מסלקה אונליין: מערכת המחוברת למסלקה ומאפשרת 	 
 ,CRM הגשת וקבלת נתונים ישירות. סנכרון מלא עם
קליטת פרודוקציה, עדכון נתונים, ייפוי כח, פישינג ועוד.

ביסמארט מרכזייה בענן: פתרונות טלפוניה 	 
בענן, המאפשר גמישות ושרידות בפעילות העסק 
תחת קורת גג אחת התממשקות עם תכנת ניהול 

המשרד, ניהול שלוחות, פאנל בקרה ועוד.

1. באפי מערכת ניהול משרד
סימולטור ביטוח רכב  .2
מערכת ניהול לידים  .3

4. פריזבי סוכן אלמנטרי דיגיטלי
5. מסלקה אונליין

6. ביסמארט מרכזייה בענן

www.bafi.co.il

0747-144333

ניהול
לקוחות



רואטו בע"מ

תהליכי עבודה יעילים	 

התאמה לסלולר	 

ניהול משרד	 

 עמוד לקוח מותאם נוח לשימוש	 

תהליכים אוטומטיים שמטרתם 
לחסוך זמן תפעול יקר, כגון:

התממשקות למסלקה	 

ניהול מכירות/תביעות משולב עם 	 
לוח משימות

סריקות אוטומטיות מכל מכשיר, 	 
כולל ניידים

דוחות תקופתיים ברורים בשליחה 	 
מרוכזת לפי תדירות מוגדרת 

מראש ועוד

תכונות מוצר

מערכת לניהול משרד של סוכני ביטוח, 
התמחות בתחום הפנסיוני, פיננסי סיכונים, 
תחום האלמנטרי נכנס לאחרונה לשימוש.
 המערכת מותאמת לסוכן שטח, משרד 

תפעול, עם התאמה לסלולר, דבר המקל על 
תהליכי עבודה ומענה ללקוחות בזמן אמת .

אפיון מוצר קצר

חודש חינם

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

התוכנה הוקמה ואופיינה ב-2015 על ידי סוכן 
ביטוח רועי סגל בעל ניסיון בעולם התפעול/

פיקוח סוכנים ועבודה מול לקוחות קצה,  
בשיתוף עם אנשי תכנה המתמחים בתחום 

אבטחת המידע, וכיום מספקת שירות למעל 
1000 בעלי רישיונות לשיווק/ייעוץ ביטוח פנסיוני.

המטרה היתה להקים מערכת עם כלים אוטומטיים 
שתעזור בניהול תהליכים פנים ארגוניים ותקל על 
הקשר עם לקוחות מכל מקום ומכל מכשיר, לספק 

מידע ללקוחות ולשמור על מקצועיות ושירות ברמה 
הגבהה ביותר בעולם תחרותי כמו עולם הפנסיוני.

www.roeto.co.il     

074-7188057        

    יגאל אלון 94, תל אביב 
 

ניהול
לקוחות



SURENSE שורנס טכנולוגיות

ניהול לקוחות, לידים, מכירות 	 
ותפעול על בסיס נתונים אחוד

משיכה אוטומטית של מסלקה 	 
והעתקי פוליסות ישירות לתיק לקוח

הפקה אוטומטית של כל ייפויי הכוח	 

טעינת פרודוקציה מסלקה אוטומטית	 

תמיכה בפרודוקציה פרט 	 

דוחות מחזוריים ללקוחות 	 
באוטומציה מלאה

ניהול תהליכים כולל תורי עבודה	 

ממשק ממוכן לתיוק מייל	 

מערכת מבוססת ענן – ללא התקנה 	 
מקומית, בגישה מכל מקום

תכונות מוצר

 ,)CRM( מערכת מבוססת ענן לניהול לקוחות
לידים, מכירות ותפעול כולל אפליקציה 

ממותגת לקבלת מסלקה והעתקי פוליסות 

אפיון מוצר קצר

לחברי לשכת סוכני הביטוח שהצטרפו 
עד סוף 2021 משתמש אחד נוסף 

לשלושה חודשים ללא חיוב

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

חברת שורנס טכנולוגיות בע"מ הנה חברת תוכנה 
עצמאית, המפתחת ומשווקת של מערכת שורנס 

לניהול תהליכים, עבור בעלי רישיון בביטוח.

החברה הוקמה מתוך הבנת חשיבות מקומו של 
הסוכן, ובמטרה לספק לבעלי רישיון את הכלים 
הטכנולוגיים המתקדמים ביותר להגשמת ייעודם.

החברה מספקת את מערכת המידע המתקדמת 
מסוגה בישראל, ובד בבד שהיא ממשיכה לפתח 

כלים להרחבת היכולת העסקית של חברי 
קהילת המשתמשים במערכת.

חברת שורנס מקפידה על אבטחת מידע 
ברמה הגבוהה ביותר ופועלת ללא לאות 

לשמירת חיסיון המידע של רבבות לקוחות 
הקצה המנוהלים באמצעות מערכת החברה.

מערכת שורנס משמשת שורה ארוכה של 
סוכנויות ביטוח ומהווה מכפיל כוח משמעותי 

למיטב בתי הסוכן בישראל.

SURENSE.CO.IL     

050-8442328     

ניהול
לקוחות



קורל+

כרטסת לקוחות פעילים, 	 
פוטנציאלים ולא פעילים 

ארכיון סריקה מקיף 	 

משיכת פרודוקציה  	 

מערכת משימות מתקדמת	 

מערכת חידושים מתקדמת	 

מערכת תביעות 	 

מערכת הצעות ומעקב  	 

חיבור למרכזיה 	 

 	 SMSשליחת

מיילים - ממשיכים לעבוד 	 
ב-OUTLOOK ומקשרים לתוכנה 

מערכת דוחות 	 

טלמרקטינג 	 

מילוי טפסי אלמנטרי משיכה 	 
מהתוכנה לטופס 

תכונות מוצר

תוכנת CORAL+ הינה תוכנה מקומית 
היושבת על מחשבי משרד 

סוכנות הביטוח בלבד ולא בענן.   
החברה גמישה לשינויים ובקשות.

התוכנה הינה ידידותית למשתמש 
והכרת התוכנה הינה מהירה.

אפיון מוצר קצר

חודשיים ראשונים חינם  +  10% הנחה 
לשנה מתעריף החברה למשך 3 שנים

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

החברה 2סטארס סופטוויר בע"מ 
הוקמה ב-2010, מאז שוקדת החברה 

על פיתוח התוכנה. הבעלים של החברה 
"נעמן שמעון" חבר לשכת סוכני הביטוח.

בחברה מאמינים שמקום התוכנה 
במשרדי סוכני הביטוח  ולא בענן.  

  077-5303310        

        שמעון -  050-5302202 

        רעות - 050-2488205    

    וולפסון 42, ראשון לציון 

www.2stars.co.il    
 

ניהול
לקוחות



עתיד הנדסת תוכנה

תוכנת ניהול סוכנות ביטוח ומכירות להלן 
רשימה חלקית: 

ניהול לקוחות וארכיון מסמכים	 
ניהול משימות ותהליכים	 
מחשבון הצעות רכב מכל חברות הביטוח	 
ניהול לידים, דפי נחיתה	 
חיבור להר הביטוח ופתיחת לידים.ֿ	 
ניהול מוקדי מכירות למוקדנים וסוכני משנה 	 

אלמנטרי וחיים
חישוב עמלות לידים למוכרים/סוכנים	 
ניהול תיק ביטוח מלא חיים ואלמנטרי משולב	 
דוחות מצב ביטוח: מפורט, מרוכז, וגרפים	 
דוחות השוואה וגידולי תפוקה ברמת: הסוכנות, 	 

הסוכן, הענף, והחברה
חיבור למסלקה הפנסיונית, טרום יעוץ, 	 

פרודוקציה, דוחות פיצויים
אתר ללקוחות הסוכנות ואתר ייעודי למעסיקים	 
אתר עצמאי למכירות רכב באינטרנט	 
תוכנה לבדיקת עמלות המתקבלות מחברות הביטוח	 
ניהול תביעות רחב אלמנטרי וחיים	 
חיבור לתוכנת ווטסאפ	 
חיבור להקלטה והקפצת שיחה	 
תוכנה מקצועית מלאה לניהול פנסיוני	 

תכונות מוצר

המוצר הינו מוצר WEB מלא, מקצועי, 
אמין, וקל להפעלה.

המוצר משמש לניהול סוכנים וסוכנויות 
ביטוח מהמובילים בישראל.

המוצר מאובטח ונבדק ע"י חברות אבטחה.
מתארח בענן של נטויזן.

ארכיון המסמכים מוצפן ומאובטח מתארח 
באתר Azure של מיקרוסופט.

כל הנתונים מגובים באופן אוטומטי.

אפיון מוצר קצר

מחשבון רכב חינם  	

חיבור להר הביטוח חינם  	

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

 החברה נוסדה בשנת 2001 
ע"י מאיר שטרית.  

www.atidsm.co.il

 03-5611606

ניהול
לקוחות



 אלמגור
תכונות מוצר

מערכת ייעוץ פנסיוני )פנסיה, גמל 
וביטוח חיים( וביטוחי פרט )ריסק, 

חיים, בריאות, תאונות אישיות, סיעוד, 
מחלות קשות, משכנתאות ועוד 

אפיון מוצר קצר

1 חודשי ניסיון – ללא כל התחייבות 	 
מבצע לחברי לשכה בלבד: מערכת פרמיום 	 

פלוס – 300 ₪ לחודש לשנתיים ראשונות 
ולאחר מכן 415 ₪ במקום 515 ₪.  המחיר כולל 
 + EASYFLOW +B2B חיבור למסלקה ומערכות

OTP + אלמגור CLIK לשנה בלבד )מערכת 	 
שליפת פוליסות למוצרי פרט ואלמנטר 

אוטומטית מהר הביטוח( )הטבה של 200 ₪ 
לחודש לחברי לשכה( 

מערכת פרט בלבד – 200 ₪ לחודש בלבד 	 
כולל אלמגור CLIcK לשנה חינם 

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

חברת אלמגור נוסדה ב-2005.
החברה הראשונה בתחום מערכות 

מידע ותמיכה בייעוץ פנסיוני, ביטוחי 
חיים, ביטוחי פרט וטפסים דיגיטליים. 

www.newp.co.il     

   072-231-3757         

 פנסיה חדשה וותיקה, ביטוחי מנהלים ופרט 	 
גמל והשתלמות, מוצרי פרט בריאות וסעוד 

 מודל בדיקת צרכים + מסמך הנמקה + נספח א' ו-ב'	 
בלחיצת כפתור סיכום פגישה מפורט

בנית תיק ללקוח מכל מוצרי החיסכון ארוך טווח בישראל 	 
)פנסיה, גמל, ביטוח, פרט(

בדיקת תיק קיים הכוללת מוצרי חסכון ארוך טווח  משנת 	 
1983 ואילך )ביטוח, פנסיה, גמל( 

השוואה בין כל קרנות הפנסיה, תוכניות ביטוח וגמל ברמת 	 
ערך כלכלי, תחזית לגיל פרישה, עלויות ביטוח, תשואה ומדדי 

סיכון; בדיקת רמת סיכון לתיק פנסיוני או מוצר בודד 
חיבור למערכות, גמל-נט, פנסיה-נט, ביטוח-נט. מוצרי הגיל 	 

ה-3 )אופציונאלי( 
ממשק הפקת טפסים וחתימה אלקטרונית וגרפית מאובטחת 	 

כולל ממשק תהליכים
מערכת B2B למסלקה הפנסיונית )טרום ייעוץ, ממשק אירועים, עדכון 	 

פרטים, שליחת מסמכים, שמירת קבצי מסלקה ל-7 שנים לפחות(
בניית תיק פנסיוני וחלופות - דוח תשואות והרכב השקעות לתיק הפנסיוני	 
תוצאות הסימולטור תוקפו ע"י האקטוארים המובילים בישראל	 
החתמה ומילוי מרחוק של טפסים – באמצעות SMS, ודוא"ל 	 

מכל טלפון חכם 
חדש - קליטת קובצי פרודוקציה אופציה )חד פעמי, רבעוני, 	 

חצי שנתי או חודשי( 
חדש - הפקה אוטומטית להצטרפויות בחברות הראל, כלל, הפניקס	 
מערכת EASYFLOW אזור אישי ללקוח + תהליכי עבודה חיצוניים 	 
חיבור OTP )אבטחת מידע( אופציונלי	 
מערכת אלגמור CLICK להוצאת פרטי פוליסות ודוחות שנתיים ללקוחות 	 

פנסיוני. פיננסי. 
תכנון פרישה



SMS2010
תכונות מוצר

SMS היא מערכת תפעול וניתוח 
מידעים מתקדמת לאנשי מקצוע 

מתחום הביטוח והפיננסים.

אפיון מוצר קצר

15% הנחה לחצי שנה ראשונה למצטרפים חדשים 	 
בלבד. שווי ההטבה: 300 ₪.

הטבה לכל סוכני הביטוח - משתמשים חדשים וקיימים:
שירותי הנה"ח למשך 9 חודשים מתנה ממשרד רו"ח 	 

 מהמובילים בישראל, עוסק מורשה וחברה בע"מ.
שווי ההטבה אלפי שקלים!!

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

SMS תוכננה ופותחה מתוך מטרה 
להעניק פתרונות טכנולוגיים מתקדמים 

בתחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים. 
החזון שמוביל את אנשי החברה הוא 

לעבור על כל התהליכים המורכבים או 
המסורבלים בתחום הביטוח והפיננסים 

- ולעשותם פשוטים וקלים לביצוע בזכות 
שימוש באמצעים טכנולוגיים חכמים, 

וכך לייעל את תהליכי השירות, התפעול 
והמכירה. צוות אנשי הפיתוח של 

המערכת כולל מומחים ממספר עולמות 
נרחב: פיננסים, ביטוחים, רגולציה, 

שיווק, תכנות ומחשוב.
צוות מערך המומחים מקפיד לתת את 
המענה האולטימטיבי והמקצועי ביותר.

077-5492686   

051-5492686       

info@sms2010.co.il      

 

ספריית לקוחות חכמה, המאפשרת מעקב מלא 	 
אחר כל לקוח

סימולטורים מתקדמים בתחום הפרט הפנסיוני 	 
והפיננסי המאפשרים בדיקה, התאמה ותכנון 

פשוטים ומהירים
מערכת טפסים דיגיטליים, חתימה דיגיטלית 	 

מרחוק על-ידי מסרון ועריכת טפסים להחתמה 
מרחוק, כולל לוגו, לכל סוכן או סוכנות

הפקות פוליסות און ליין וקבלת היזון חוזר	 
אזור ניהול תהליכים המאפשר בקרה ומרכז סטטוס 	 

טיפול לכל סוגי הפעולות שביצענו באמצעות המערכת
יצירת חוברת הסברה מאירת עיניים המכילה את 	 

כל הנתונים הביטוחיים והפיננסיים ומאפשרת 
הן לסוכן והן ללקוח ניתוח קל וצלול של המידע 

שהתקבל מן המסלקה הפנסיונית

פנסיוני. פיננסי. 
תכנון פרישה



תותים מחשבים בע"מ

מהירות עבודה וזמינות מלאה בכל 	 
מקום. מערכת היברידית

הפקת סיכום פגישה אוטומטי, לפי 	 
מהלך הפגישה

מסמך הנמקה אוטומטי, ללא צורך 	 
בהקלדה כלשהי של הסוכן

תכנון פנסיוני מלא המאפשר השלמת 	 
צרכים אוטומטית

מסך תכנון הוליסטי של הלקוח 	 
 המאפשר מכירה בקליק של

הגנות חסרות

פגישה קצרה ויעילה 	 

יותר מכירות	 

ניוד בקליק, לפי העדפות המבוטח/ת.	 

קיטים חכמים של טפסים הנוצרים 	 
אוטומטית לפי סוג המוצר 

המערכת מבחינה אוטומטית בין 	 
 2 סוגי החתימות )מבוטח 1, מבוטח 
וסוכן( חיסכון בזמן ובטעויות בשיוך 

שדות החתימה

חישובי ערך עתידי במסכי הפוליסה 	 

ירידה משמעותית בריג'קטים 	 

תכונות מוצר

חיים טובים - מערכת ייעוץ ומכירה 
המאפשרת לסוכן למכור מוצרים פנסיוניים 
וכוללת סימולטורים, קיטים אוטומטים של 

מוצרים, מילוי אוטומטי של טפסים, חתימה 
מרחוק, קליטת הר הביטוח ומסלקה.

פלא – כלי דיגיטלי המאפשר לסוכן הביטוח 
לשלוח ללקוח הקצה לינק לביצוע שיחת 
מכירה והצטרפות למוצרים בצורה מלאה 
ודיגיטלית וזאת באופן עצמאי וללא צורך 

בנוכחות הסוכן.

אפיון מוצר קצר

 עד סוף שנה ללא עלות
ובשנת 2022 – 10% הנחה ממחיר מחירון

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

חברת תותים נוסדה בשנת 2010. מובילים את החברה 
אנשי ביטוח מובילים וצוות טכנולוגי מנוסה אשר חרטו 

על דגלם ליצר פתרון טכנולוגי המאפשר לתת ייעוץ 
איכותי, יעיל ומגדיל את המכירות של הסוכן.

  

www.twoteam.co.il

03-5282656

פנסיוני. פיננסי. 
תכנון פרישה



פרדיקט הנדסה פיננסית בע”מ

יכולת טכנית:

שליפה והזנה מלאה מקבצי מסלקה	 

 התקנה והפעלה מיידית -	 
 ללא התקנה )אינטרנטית מלאה

מכל מקום(

עדכון שוטף ומיידי של השינויים 	 
בתקרות או בכללים שמפרסמת 

רשות המסים

 תמיכה מיידית ומלאה דרך	 
שיתוף מסכים

 הכנת טפסים ומכתבים	 
לפקיד השומה

הכנת דוחות והסברים ללקוח	 

 6 מחשבונים מאוד יעלים	 
לטיפול בפרישה

יצוא לאקסל	 

כל לוחות ניכוי מ-2012	 

כל הגרסאות עתדיות/ שידרוגים 	 
בקלות ללא עלות

תשלום חודשי, ללא התחייבות מעבר 	 
לחודש אחד!

תכונות מוצר

מערכת תכנון מס בפרישה: 
 מערכת אינטרנטית פשוטה, מהירה,

,SSL ללא התקנה ומובטחת
בעלת מאות לקוחות: 4 חברות

 ביטוח, מנהלי הסדר, סוכנים, יועצים 
פנסיונים,  רו"ח, יועצי מס וכו'

אפיון מוצר קצר

חודש מנוי ראשון בחצי מחיר

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

שארל להמי אקטואר - בעבר מנהל מחלקה בחברת 
ביטוח הראל

צור גינת - רואה חשבון בעל חברה "צור גינת תכנון 
פרישה בע"מ"

בעבר מנהל מחלקת קופות גמל ברשות המיסים

www.predict.co.il    

שארל להמי - 050-205-2311    

צור גינת - 050-6209443    

פנסיוני. פיננסי. 
תכנון פרישה



BTA FV משבנק תוכנת פרישה
תכונות מוצר

תוכנת פרישה המביאה לידי ביטוי ניסיון 
וידע מקצועי רב ביותר שנצבר בתחום. 

 התוכנה מותאמת לכל הוראות החוק
וכל תוצריה מופקים במונחי נטו.

התוכנה מייצרת נקודות איזון ומסלולי פרישה 
משתנים ודינמיים ובכך מאפשרת השוואות 
שונות בהן הלקוח יכול להבין כיצד בחירה 
במסלול זה או אחר משפיעה על ההון ועל 
הקצבה שיקבל מהכספים שנצברו לזכותו. 

במטרה להקל על היועץ וגם על הלקוח התוכנה 
מאפשרת בחירה בין מסלולי פרישה שונים 

ומקובלים. שיטת עבודה זו קלה ליישום ולהבנה 
ומעניקה ליועץ וללקוח את כל הדרוש לצורך 

קבלת ההחלטה הנכונה והמתאימה ביותר עבורו.
בסיום הליך הייעוץ התוכנה מפיקה את כל 
הטפסים הנדרשים לצורך טיפול מול רשות 

המסים – טפסים מורכבים שרבים לא יודעים 
כיצד למלאם.

תוכנת BTA FV מהווה מערכת ייעוץ מושלמת 
לפרישה שמאפשרת סדר וריכוז נתונים, בחירת 

מסלולי פרישה, בחירת מסלולי פטור ממס 
והפקת כל הטפסים הנדרשים.   

אפיון מוצר קצר

התמורה נקבעת בהתאם למספר השימושים בתוכנה 	 
ותחושב בהתאם למספר תעודות הזהות שיוזנו לתוכנה 

על-ידי המשתמשים. התמורה כוללת גם את דמי התחזוקה 
והעדכון השנתיים.

ככלל המחיר הנו 300 ₪ לתעודת זהות. לשכת סוכני ביטוח 	 
בישראל הנה לקוח אסטרטגי וחשוב מאוד עבורנו ולכן בנינו 

מחירון דיפרנציאלי שמשתנה בהתאם לכמות השימושים 
 בתוכנה כדלקמן:

 # עד 100 תעודות זהות – 300 ₪ ליחידה
 # בין 100-200 תעודות זהות – 275 ₪ ליחידה
 # בין 200-300 תעודות זהות – 250 ₪ ליחידה
 # בין 300-400 תעודות זהות – 225 ₪ ליחידה

# מעל 400 תעודות זהות – 200 ₪ ליחידה
הצעה מיוחדת – חבילת שימוש ראשונית של 50 	 

תעודות זהות כדי להתחיל לשלב את התוכנה בעבודה 
השוטפת במחיר כניסה אטרקטיבי בסך 200 ₪ לתעודת 

זהות בלבד )במקום מחיר השוק בסך 300 ₪(. 

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

 טיפול במגוון רחב	 
של תרחישי פרישה

פרישה רגילה	 
פרישה לאחר רצף פיצויים/	 

רצף קצבה
פרישה מחמת פטירה	 
פרישה מחמת נכות 75%	 
פרישה מכוחות הביטחון 	 

)צה"ל(

אודות החברה

 תכנון לקראת פרישה	 
לכל נקודת זמן עתידית

נכות 90% 	 
ניתוח עד 20 תוכניות 	 

קצבה – פוליסות ביטוח/
קופות גמל/קרנות חדשות 

פנסיה תקציבית	 
פנסיה ותיקה	 
יישובי ספר	 

פנסיוני. פיננסי. 
תכנון פרישה

03-7535536

052-3493929

צביקה משבנק בע״מ



קוואלה Qualla  - טכנולוגיה

מחולל הצעות רכב בפניה לציטוט בזמן אמת לכל 	 
המבטחים + מחולל דירה + נסיעות

אופטימיזציה של עמלת סוכן + סיוע בביצוע בקרת עמלות	 

גרסאות ללקוח סופי B2C )לאתר הסוכן או מחולל 	 
הצעות ממותג לגופים גדולים(

תמיכה בתעריפים מיוחדים )למשל - חשכ"ל(	 

מערכת ניהול לידים והפניות הדדיות בין סוכנים או 	 
מחלקות בסוכנות

מערכת ניהול חידושים ושולחן עבודה לחתם	 

תמחור באצווה )BATCH( המאפשר קבלת מחיר לכל 	 
הרכבים המתחדשים ובחירת הצעה מיטבית ללקוח 

בעמלה מקסימלית

אפשרות להפיק פוליסת ביטוח רכב )בחלק מהחברות(	 

בוט לניהול חידושי רכב ודירה	 

בוט לניהול שיחות )שאלות תשובות, קישורים, וידאו, 	 
חיוג אוטומטי ועוד( עם לקוחות כולל מנוע בניית 

תסריטי שיחה

בוט איסוף מסמכים במובייל לייעול תהליכים 	 
ומשימות בהשלמת עסקאות חדשות, חיתום ותביעות

שמירה מאובטחת ואחזור של פרטי כרטיס אשראי 	 
)PCI לחידושים ומכירות חדשות )על פי תקן

ניהול מכירות בכל ענפי הביטוח, ברמה יומית / חודשית	 

יכולת לניהול תפוקה וחידושים של סוכני משנה 	 
וגורמים מפנים כולל דוחות עבודה לסוכנים

תכונות מוצר אפיון מוצר קצר

3 חודשי התנסות חינם – ללא כל התחייבות	 
הנחה של 20% לשנה לכל רכיבי המערכת	 
הנחה של 15% עבור ליווי שלנו בהקמת 	 

המערכת והזנת הנחות הסוכן )חשוב 
מאוד, לשם הגעה לדיוק במחירים(

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

info.qualla.co.il     

  info@qualla.co.il         

מערכת עזר במכירות הכוללת - 
מחוללי ציטוט מחיר רכב/דירה/
נסיעות, הפקה ישירה, החתמת 
לקוח על מידע נדרש לפי "חוזר 
צירוף לביטוח" ואיסוף מסמכים 

נדרשים למכירות ושירות

סימולטורים



 יעקב עוז ושות' – משרד עורכי דין

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 
1981 )להלן: "החוק"( ותקנותיו 

בדגש על תקנות הגנת הפרטיות 
)אבטחת מידע(, התשע"ז – 2017 

)להלן: "התקנות"( מחייב את כל מי 
שבבעלותו ו/או בהחזקתו "מידע 

רגיש" כהגדרתו בחוק, לבצע מספר 
פעולות, שחלקן חד פעמיות וחלקן 

חייבות להתבצע לאורך השנה, כגון:

רישום מאגר מידע	 

כתיבה והטמעת נהלי אבטחת 	 
מידע

הגדרת המאגר 	 

ניהול סיסמאות	 

הדרכת כח אדם במשרד	 

 סודיות 	 

ועוד...

תכונות מוצר

עו"ד יעקב עוז מלווה את חברות וחברי 
לשכת סוכני הביטוח בתחום רגולציית 

הגנת הפרטיות ואבטחת מידע. 

אפיון מוצר קצר

שיחת ייעוץ ראשונית ומקיפה

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות הספק

עו"ד יעקב עוז, פרטי השכלת וניסיון: בוגר תואר 
 LL.M במשפטים, בוגר תואר מוסמך LL.B ראשון

במשפטים, בוגר תואר ראשון IBA במנע"ס 
בינלאומי, יו"ר ועדת הגנת הפרטיות בלהב - 

לשכת ארגוני העצמאיים, יועץ אבטחת מידע 
והגנת הפרטיות ללשכת סוכני הביטוח, יועץ 

אבטחת מידע והגנת הפרטיות ללשכת יועצי 
המס, יועץ אבטחת מידע והגנת הפרטיות לאגוד 

המוסכים, מנהל אקדמי בלשכת עורכי הדין – 
בקורס ממונה הגנת הפרטיות, מנהל אקדמי 
בלשכת עורכי הדין – בקורס סוקר רגולציית 

GDPR, מנחה את הפודקאסט "סייבר במשפט 
אחד" – רדיו תל אביב 102FM – התוכנית על 
הגנת הפרטיות, סייבר ואבטחת מידע, מייסד 

www.datawatch.co.il  העוסקת בייעוץ והכנת 
ארגונים, חברות, עסקים ורשויות מקומיות 

 לעמידה ברגולציית דיני הפרטיות ואבטחת מידע,
מייסד www.dpc.org.il, מרכז קהילה ובי"ס 

לדיני הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

 052-7700359        

jacob@datawatch.co.il       

יועצי מיחשוב 
והגנת סייבר



עופר פוסט גוטק תקשורת

 ייעוץ כולל בתחומי המחשוב	 
והתקשורת תוך דגש על צרכי הלקוח

שירותי תמיכה במחשבים ובאינטרנט	 

 שירותי גיבוי מתקדמים	 
לכל נתוני המשרד

הקמת רשתות	 

מרכזיות דיגיטליות IP  בענן  מתקדמות 	 

בניית אתרי אינטרנט	 

שירותי תחזוקה לרשת המשרדית, 	 
מחשבים, ציוד היקפי ורשתות תקשורת

אבטחת מידע	 

תכונות מוצר

גוטק תקשורת חכמה מציעה שרותי 
מחשוב, תחזוקה, אינטגרציה, הקמת 
רשתות מחשב, טיפול ותמיכה עם ותק 
של 20 שנה עבודה מול משרדי ביטוח 

מהמובילים בארץ.

אפיון מוצר קצר

לקוחות חדשים סוכני ביטוח חברי לשכה 
ייהנו משתי הטבות בהצטרפות לשירות.

חודשיים ראשונים שירות ללא כל עלות	 

סקר אבטחת מידע מקוצר, כולל בדיקה 	 
מחשבים, שרת, אנטי וירוס וכלל מערכות 

המשרד ללא כל עלות כולל דוח מסכם

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

"גוטק תקשורת חכמה" בבעלות עופר 
פוסט יועץ מחשוב של לשכת סוכני 

הביטוח בישראל למעלה  מעשר שנים 
הינה חברה מובילה המתמחה באספקת 
פתרונות ומתן מענה כולל בתחום שרותי 

המחשוב והתקשורת למגזר העסקי עם 
דגש עיקרי בתחום הביטוח.  

  03-9610211        

052-7222208        

   www.gotec.co.il       

 ofer@gotec.co.il    
 

יועצי מיחשוב 
והגנת סייבר



  One1 פתרונות מחשוב מקבוצת OneSaMBA

מגוון פתרונות ענן	 
 	 MICROSOFT 365 פתרונות
התקנת תשתיות תקשורת ואבטחת מידע לעסקים	 
תמיכה מלאה במערכות הממוחשבות של העסק	 
ליווי של מוקד HELPDESK מקוון המתקדם 	 

ביותר בישראל
אחריות כוללת על מערך תחזוקת מערכות 	 

המידע והתשתית בחברה
 תחזוקת תחנות עבודה ושרתים	 

 על ידי הטכנאים והמהנדסים
המובילים בתחומם

שירותי מעבדה ותיקון רכיבי החומרה של 	 
החברות המובילות בעולם

שיווק פתרונות חומרה ותוכנה בהתאמה 	 
לצורך עסקי ספציפי

תכונות מוצר

   One1SaMBa מלווים את לשכת 
סוכני הביטוח מעל 15 שנה והיא 
 SMB/SME פעילה מאוד בשוק ה

.IT למתן פתרונות
החברה מעמידה לרשות לקוחותיה, 

מערך רחב של פתרונות ענן, 
תקשורת ומחשוב עבור יותר 
 מ–1,200 בתי עסק וארגונים

מכל המגזרים במשק. 

אפיון מוצר קצר

מצטרפים חדשים חברי הלשכה יקבלו:
 חודשיים שירות מתנה, למתחייבים	 

לשנה מראש 
סקר משרד לטובת יישור קו ראשוני בנושא 	 

IT ואבטחת מידע

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

One1SaMBa קיימת במשך מעל 
20 שנים ומעמידה מערך רחב של 

פתרונות ענן, תקשורת ומחשוב עבור 
יותר מ – 1,200 בתי עסק וארגונים 

מכל המגזרים במשק 

 03-9767888        

    www.one1samba.co.il       

 info@one1samba.co.il   

יועצי מיחשוב 
והגנת סייבר



2SIGN חתימה ירוקה

ממשק עריכת טפסים דיגיטליים קל, 	 
פשוט גוררים שדות ונועצים על הטופס

שליחת טופס לחתימה במס' ערוצים: 	 
מייל, SMS או שיתוף בוואטסאפ

חתימה ומילוי פרטים של הלקוח מכל 	 
מסך מחשב, או נייד, בכל זמן ובכל 

מקום
שמירת טפסים בצורה מאובטחת תחת 	 

מס' שכבות אבטחה וגיבוי
בחירת אפשרות אימות חותם ע"י קוד 	 

סודי אישי, צילום ת.ז. ועוד

תכונות מוצר

מערכת החתמה מרחוק
על טפסים דיגיטליים

אפיון מוצר קצר

6 חודשי התנסות מתנה – ללא כל התחייבות	 
  רכישת מנוי שנתי במחירים בלעדיים	 

לחברי הלשכה
עד 50 מסמכים בחודש << 299 ₪ + מע"מ  שנתי	 
עד 100 מסמכים בחודש << 588 ₪ + מע"מ  שנתי 	 
חבילות SMS חינם לכל מצטרף לשירות כולל 	 

שיתוף בוואטסאפ ללא עלות נוספת
שירות ותמיכה טלפוניים ודיגיטליים מלאים	 

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

החברה הוקמה בשנת 2018, חלק 
מקבוצת ניהול חשבונות ישיר 

המפעילה בהצלחה מספר מערכות 
מידע אינטרנטיות החל מ 2004,
עם עשרות אלפי לקוחות פעילים

 בבעלות של  רואי חשבון בכירים, 
יזמי אינטרנט וצוות מפתחים מנוסה.
לחברה מעל ל-10 אלף משתמשים 

עד היום.

www.2sign.co.il     

1700-50-10-82         
 

חתימה
מרחוק



 vSign חתימה מרחוק

 חתימה דיגיטלית מהירה,	 
כולל חותמת משרד

טעינת רשימת לקוחות למערכת	 

ניתן לעבוד ממספר עמדות 	 
במקביל ללא הגבלה

קביעת סבב חותמים	 

 הגדרת שדות למילוי אוטומטי	 
או ידני

הוספת סיסמה לנעילת מסמך	 

תכונות מוצר

מערכת חכמה למילוי ושיגור
כל מסמך לחתימה

אפיון מוצר קצר

לכלל המשתמשים, חדשים וקיימים:

 6 חודשים ראשונים מתנה,	 
שווי ההטבה 300 ₪.

שירותי הנה"ח למשך 9 חודשים מתנה 	 
ממשרד רו"ח מהמובילים בישראל, 

 עוסק מורשה וחברה בע"מ.
שווי ההטבה אלפי שקלים!!

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

המערכת נהגתה ונבנתה כדי לחסוך 
זמן ומאמץ וליצור סביבת עבודה 

אלגנטית ופשוטה להפליא. מדובר 
במערכת מודולרית שנותנת כלים 
למילוי חכם של הטפסים, מערכת 

שמאפשרת שימוש חוזר ויעיל 
בנתונים של כל לקוח. הממשק שלה 

מאיר עיניים, אינטואיטיבי וקל.

077-3647777     

 052-5905477         

info@vsign.co.il         

חתימה
מרחוק



Tofsy כרמל פתרונות תוכנה

הטופס מתאים לכל סוגי הניידים 	 
PC-ומחשב ה

מיישם בונה את הטופס מחדש באופן 	 
שכל סוגי המשתמשים יצליחו למלא 

את הטופס מהנייד

אין הגבלה על השימוש ואין ספירת כמויות	 

מערכת ניהול נוחה שמאפשרת לשלוף 	 
טפסים ולהמשך עריכה

ניתן לחבר את נתוני הטופס לכל 	 
מערכת ה CRM ו-ERP ולייצא את 

הנתונים לאקסל

ניתן לבצע שינויים בטופס בכל עת	 

המערכת גם תומכת בחוזה דיגיטלי 	 
שמאפשר ללקוח לערוך את החוזה 

בנייד ולשלוח קישור עם המלל המעודכן 

תכונות מוצר אפיון מוצר קצר

15% הנחה לחברי הלשכה עבור 
הקמת טפסים חדשים )יש לציין 

שמגיעים דרך הלשכה(

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

כרמל פתרונות תוכנה הוקמה בשנת 
2013 במטרה לספק שירות ללקוחות 

שמחפשים פתרונות תוכנה על פי 
דרישה. החברה בוחנת את הצרכים 

העסקיים של הלקוח ומתאימה לו את 
המוצר הטוב ביותר עבורו.

www.carmel-tech.com      

  04-6252985          

 051-5117900      
 

המרת כל סוגי הטפסים בכל רמת 
מורכבות לטופס שקל ונוח למלא 
מהנייד Tofsy מסוגל לבצע כל 
התאמה וכל פיצ'ר נדרש לצורך 
העיסקי שלכם ללא אפליקציות 

וללא התקנות

חתימה
מרחוק



YPAY חשבונית ירוקה

הפקת חשבונית ירוקה בחינם	 

 מערכת הנהלת חשבונות חד צידית בחינם	 
לשימוש עצמי 

תוכנת הנהלת חשבונות קלה לשימוש וידידותית	 

תוכנת YPAY מאפשרת להפיק מגוון מסמכים, 	 
כגון חשבוניות, קבלות, חשבונית מס/קבלה, 

חשבונית זיכוי, הזמנת עבודה, חשבונית עסקה 
ותעודת החזרה. התוכנה שניתנת בחינם 

מאפשרת להפיק את המסמכים מכל מקום 
 ומכל מכשיר, כולל הטלפון הנייד, ולשלוח

במייל ללקוח

תכונות מוצר אפיון מוצר קצר

המערכת בחינם לשימוש עצמי שירות טכני דרך 	 
Service@ypay.co.il המייל

הפקת חשבונית ירוקה חינם 	 
רישום הוצאות חד צידי 	 
דוח שנתי במחיר מוזל 750 + מע״מ לעוסק מורשה 	 

 עד לתאריך 31/01/22 לאחר מכן המחיר משתנה
ל-850 + מע״מ 

הצהרת הון – 950 + מע״מ 	 

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

החברה הוקמה בשנת 2017 
ומעסיקה כ-20 רואי חשבון יועצי 

מס ומנהלות חשבונות.
במערכת יש כ-17,500 עסקים 

פעילים. חברת ypay מאפשרת 
להפיק חשבונית ירוקה בחינם 

ומגוון רחב של כלים לניהול העסק. 

     www.ypay.co.il      

Service@ypay.co.il      

מערכת הנהלת חשבונות חד   	
צידית בחינם לשימוש עצמי 
הפקת חשבונית בחינם/   	

רישום הוצאות בחינם 
דוח שנתי/ניהול חשבונות  	 

אונליין למורשה
 crm הצהרת הון/מערכת  	

מערכת סליקה/  	 
חשבוניות מחזוריות 

כללי



טראסטי

שיווק דיגיטלי עבור סוכני ביטוח 	 
באמצעות המערכת 

שיווק מוצרי ביטוח באופן דיגיטלי 	 
ללא צורך בידע ועליות שיווק

מערכת ניהול מכירות דיגיטלית 	 

מיני אתר לכל סוכן ביטוח באתר	 

הפצה של תכנים מקצועיים 	 
ממוקדי סוג ביטוח באמצעות 

הסוכן )הסוכן המקצועי(

קבלת לקוחות חדשים עם שליטה 	 
 על סוג הלקוחות וסוג המוצרים

על ידי הסוכן

תכונות מוצר אפיון מוצר קצר

3 חודשים ראשונים חינם לקבל 
הזמנות בכל סוגי הביטוח לחברי 

לשכת סוכני הביטוח בישראל

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

טראסטי היא חברת הייטק המפעילה את 
אתר השוואת מחירי הביטוח באמצעות 

סוכני ביטוח הראשון בישראל. 
הפלטפורמה שלנו משמשת זירת מסחר 

למספר רב של סוכני ביטוח המציעים 
פוליסות ביטוח: בריאות/חיים/משכנתא/
דירה /נסיעות לחול מכל חברות הביטוח 

הקיימות בישראל, ולמעשה כיום היא 
AIRBNB לעולם הביטוח.

שותפים בחברה אנשי ביטוח ואנשי 
אינטרנט ובינהם המייסד של אתר 

טרווליסט מעולם התיירות.

www.Trusty.co.il      

054-894-3544      

מערכת ראשונה מסוגה 
המאפשרת יצירת הזמנות לביטוח 

ממוקדת סוכני ביטוח.

כללי



Mobile2CRM

חברות וסוכנויות ביטוח חייבות ע"פ הרגולציה 	 
להקליט ולשמור את השיחות המבוצעות עם 

לקוחותיהם למשך 7 שנים. 

חברת Mobile2CRM פיתחה טכנולוגיה ייחודית 	 
המאפשרת לכידה, הקלטה ותיעוד של שיחות 
והודעות )עיסקיות בלבד( הנעשות בטלפונים 

ניידים לתוך מערכות ה-CRM של הארגון מבלי 
לפגוע בפרטיות הסוכנים והלקוחות.

זהו פיתרון אוטומטי המתעד ומקליט את כל 	 
השיחות העיסקיות היוצאות והנכנסות כמו גם 

הודעות )SMS למשל( ללא צורך בהתערבות הסוכן 
בין אם הוא במשרד, עובד מהבית, נוהג או בחו"ל. 

הפתרון מבטיח הפרדה מוחלטת בין השיחות 	 
וההודעות הפרטיות של העובד – אותן אינו 

שומר ובודאי אינו מקליט – ובין אילו הקשורות 
לעבודה וללקוחות.

 	 CRM הפתרון מיושם ומשולב עם מערכות
 Microsoft Dynamics ,מובילות כגון: באפי

Salesforce ועוד.

תכונות מוצר אפיון מוצר קצר

הנחת כמויות	 
הנחה בדמי ההתקנה והחיבור למערכות 	 

ה-CRM למתחייבים למנוי שנתי
 תמיכה ב-SMS ו-WhatsApp עסקי	 

ללא עלות נוספת  

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

Mobile2CRM הינה חברה מנוסה 
המתמחה בתחום שירותי ערך מוסף 

לתקשורת הסלולרית הארגונית.  פתרונות 
החברה מבוססים על פלטפורמה 

טכנולוגית מתקדמת, מבוססת ענן, 
מאובטחת בסטנדרטים בינלאומיים, 

המספקת שירות איכותי ואמין תוך שמירה 
על פרטיות המשתמשים.

הפלטפורמה פרוסה על מספר עננים 
מסונכרנים ביבשות שונות ומבטיחה זמינות 

גבוהה, יתירות ושירות בזמן אמת.
החברה משרתת אלפי לקוחות ברחבי העולם.

    www.mobile2crm.com      

054-4900114    

Mobile2CRM הינו פיתרון 
ייחודי המאפשר תיעוד, הקלטה 

ורישום פרטי השיחות הסלולריות 
המבוצעות עם לקוחות לתוך תיקי 

.CRM -הלקוח במערכות ה

כללי



EasyClaim

המערכת מאפשרת הגשת תביעה 	 
בצורה מושלמת וללא חוסרים לכל 

חברות הביטוח

בכל תביעה המערכת תנחה את 	 
המבוטח אילו מסמכים עליו 

לצרף לתביעה

המבוטח והסוכן מקבלים את 	 
המסמכים כקבצי pdf במייל

ממשק המערכת זהה לכל סוגי 	 
התביעות ולכל המבטחים השונים

הסוכן משלם בהתאם לשימוש 	 
שלו במערכת

תכונות מוצר

מערכת להגשת תביעות בריאות 
לכל חברות הביטוח וספקי השרות

אפיון מוצר קצר

חודש חינם ולמצטרפים עד 1/2/2022 
שלושה חודשים חינם

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

החברה הוקמה ב-2020 על ידי ירון 
פלח, סוכן ביטוח, שמתמחה בביטוחי 

בריאות לפרט ולחברות כ-20 שנה.

www.easyclaim.co.il     

 077-4044780         

 054-5603012     
 

כללי



Voicenter
תכונות מוצר אפיון מוצר קצר

חודש ראשון התנסות מתנה – ללא כל התחייבות	 
שרות הצפנת אחסון הקלטות שיחה למשך 12 חודשים	 
חדר ועידה וירטואלי הכולל 5,000 דקות בחודש ועד 10 	 

משתתפים למשך 12 חודשים
באנר Callback לאתר אינטרנט למשך 12 חודשים	 
משתמש סלולרי חדש )עד 5 משתמשים( בהנחה של 	 

50% על דמי השירות למשך 6 חודשים וללא דמי הקמה
שירות ותמיכה טלפוניים ודיגיטליים על ידי צוות מקצועי	 

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

Voicenter הוקמה בשנת 2007 מתוך החזון כי הטכנולוגיה 
עליה מבוססות מרכזיות-על חכמות ומוקדים טלפוניים 

משוכללים, אינה נחלתם של ארגוני ענק בלבד. המטרה 
וההצלחה שלנו ב-Voicenter היא הנגשת הטכנולוגיה 

לגובה העיניים, באופן בו כל אחד יכול.
החברה בבעלות האחים ניצן ושלומי גוטמן שנחשבים 

לאוטוריטות בינלאומיות בעולם הVoIP- ומובילים 
את הקהילה הבינלאומית של הקוד הפתוח בעולמות 
התקשורת לרבות הכנס השנתי של OpenSIPS אליו 

מגיעים מפתחים מחברות מובילות כמו גוגל, פייסבוק 
וחברות תקשורת בינלאומיות כדי ללמוד ולתרום לקהילה. 

כיום החברה מונה למעלה מ-150 עובדים בישראל, 
ארה"ב ואירופה ומספקת שירותים למעלה מ-5000 

ארגונים בכל סדרי הגודל בישראל ובעולם.

www.voicenter.co.il    

*3023    

ממשק ניהול מרכזי קל לתפעול המאפשר ניהול של 	 
כל הגדרות המרכזייה וההעדפות, סקירת היסטוריית 

שיחות ועוד
מערכת הקלטת שיחות מובנית התואמת לכללי 	 

מכירה שקופה והוגנת של מוצרי ביטוח שנקבעו 
על ידי הממונה על שוק ההון במשרד האוצר. 

מערכת ההקלטות כוללת אחסון בשרתים מאובטחים, 
מאפשרת איתור ושליפת הקלטת שיחות בקלות לצורכי 

לימוד ושיפור השירות, תיעוד עבור 'עסקאות במסמך 
חסר' ומהווה פתרון בניהול מחלוקות

הקמה וצמצום שלוחות ומשתמשים בכל זמן שרוצים, 	 
בלי חבילות, בלי הגבלות. דקות שיחה יוצאות לארץ 

ולחו"ל במודל לפי צריכה, בלי חריגות, ללא 
התחייבות. One-Stop-Shop כל השירותים במקום 

אחד, בלי מיליון חשבונות, בלי דאגות 
מגוון אינטגרציות היוצרות בפשטות תהליכי עבודה 	 

אוטומטיים והרמוניים בחיבור הדדי בין מערכת 
  )CRM( הטלפוניה של העסק למערכת המידע

גמישות תפעולית המאפשרת תמיכה בעבודה מהבית 	 
ומכל מקום

פתרון מאובטח ותמיכה ברמות הרשאה שונות 	 
למשתמשי המערכת כך שאתם יכולים להיות 

בראש שקט שהמידע שלכם מאוחסן ומוגן 
בשרתים מאובטחים

כלים מתקדמים לניהול מערך המוקדים בארגון 	 
באמצעות: חייגנים אוטומטיים התורמים להגדלת 
אחוזי המענה, מעגלי המתנה מתקדמים הכוללים 

אפשרויות תיעדוף, שירות שיחה חוזרת ועוד 
שלוחות סלולריות המחוברות למערך הטלפוניה 	 

הארגוני וכוללות תכונות מרכזייה, כגון: הקלטה 
ואחסון שיחות, נתב שיחות מתקדם, ריבוי מספרי טלפון, 

אינטגרציה למערכת CRM וניטור ובקרה בזמן אמת 

מערכת טלפוניה חכמה בענן 
המותאמת לצרכים העסקיים של 

הארגון בכל רגע נתון

כללי



POLY-WIZZ

שימוש במערכת POLY-WIZZ אוספת 
עבורך את כל המידעים של הלקוח 

)הר ביטוח, פוליסות, מסלקה( מרכזת 
אותם במקום אחד ומפיקה עבורך 

דו"ח מסכם ובנוסף:

"פשוט לנייד"- מע' לאיתור 	 
הזדמנויות ניוד פנסיוני 

מינוי סוכן דיגיטלי	 

דף נחיתה ייעודי להשגת לידים 	 
חמים

דו"ח חידושים	 

דוח מסלקה	 

היעדר תביעות	 

ביטול פוליסה-כולל דוחות מעקב	 

תכונות מוצר

מע' אוטומטית המסייעת בהגדלה 
והשבחת תיק הלקוח

 ע"י איסוף המידע וניתוחו
)כולל העתקי פוליסות( מהר 
הביטוח והמסלקה הפנסיונית

אפיון מוצר קצר

חודש ראשון ללא עלות

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

החברה הוקמה בשנת 2018 
ומשרתת אלפי סוכנים המשתמשים 

במע' על בסיס יומי.

           www.polywizz.biz    

03-7207485        

 054-618-9995     

sales@poly-wizz.co.il      

כללי



CallMarker

הגדלת כמות השיחות האמיתיות 	 
של כל איש מכירות בסוכנות

ניהול אוטומטי של כל תהליך 	 
הפולואפ - כך שאף ליד לא נופל 

בין הכיסאות

תיעדוף שיחות באמצעות בינה 	 
מלאכותית המעלה את אחוזי 

ההמרה בצורה משמעותית

תכונות מוצר

מערכת לניהול אנשי מכירות
המכפילה את תפוקתם לפחות פי 2

אפיון מוצר קצר

ללא עלות לחברי הלשכה:

הטמעת תהליכי מכירה אשר נוסו 	 
בהצלחה בסוכנויות ביטוח רבות 

)בשווי 3,900 ש"ח(

ליווי יום יומי למשך 3 חודשים של 	 
Costumer Success 

)בשווי 6,000 ש"ח( 

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

כל המידע אודות החברה נמצא באתר

www.CallMarker.co.il     
 

כללי



ויביט פיתוח תוכנה ואינטרנט בע"מ

מוצרים : 

אתר אינטרנט – מותאם לסוכנות 	 
או סוכן ביטוח 

דפי נחיתה – לפי מוצר כגון 	 
"ביטוח בריאות"

כרטיס ביקור דיגיטלי	 

תכונות מוצר

ויביט מתמחה כמעט 20 שנה בעולם 
הביטוח ומספקת כלים דיגיטליים 
להצלחת סוכן הביטוח כולל לידים 

אמיתיים ונוכחות ברשת.

אפיון מוצר קצר

אתר ב-20 אחוז הנחה 	 

כרטיס ביקור דיגיטלי במקום 200 	 
שח לשנה ב300 שח ל3 שנים 

חודש חינם בסגירה לחצי שנה 	 
בגוגל ממומן

בדיקת אתר חינם לחברי הלשכה 	 
ללא התחייבות בנושא אופטימיזציה 

- עד 3 טיפים משמעותיים לאתר

הטבות לחברי הלשכה 

מדריך תוכנות ויועצים למשרד הסוכן

אודות החברה

ויביט שקיימת משנת 2004 בבעלות 
אבי לאון התחילה עם פיתוח תוכנה 
לחברות ביטוח חיבור דטאות לתוך 

חברות ביטוח תוך כדי מתן פתרונות 
לסוכני ביטוח עם מחשבונים ותוכנות 

ניהול משרד, ידע מעמיק של יותר 
מ17 שנה בעולם הביטוח, מאות לקוחות 

בתחום הביטוח ולווי לשכת סוכני 
הביטוח בכנסים ובמידע משנת 2014 

www.vibit.co.il     

 077-7667688         

info@vibit.co.il     
 

כללי


