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APT מערכות תוכנה הינה החברה 
המספקת  בישראל  הגדולה 
פתרונות תוכנה לניהול מוסדות, 
וחברות  ספר  בתי  עמותות, 
ומציעה  במשק,  מהגדולים 
ללקוחותיה פתרונות טכנולוגיים 

מתקדמים ביותר בתחומי:

מי אנחנו

חברת APT מערכות תוכנה נוסדה 
במטרה  בירושלים,   2000 בשנת 
המתקדמים  הפתרונות  את  למצוא 
וארגונים,  מוסדות  למנהלי  ביותר 
והצדקה,  החסד  קרנות  לראשי 
מענה  ייתנו  אשר  העסקים,  ולבעלי 
בהתאמה  הייחודיים  לצרכיהם 

מושלמת להתפתחות הטכנולוגית.

של  היצירה  מבית  המערכות 
חברת APT מערכות תוכנה, מציעות 
ביותר  המתקדמים  הפתרונות  את 
ניהול  תחומי  בכל  ובקרה  לשליטה 
המוסד,  של  הציבור  ויחסי  הכספים 
כמו"כ פתרונות סליקה בכל אמצעי 
במזומן,  בשוק,  הקיימים  התשלום 
ובכרטיסי  קבע  בהוראות  בשקים, 

אשראי.

הקמת  מאז  השנים  במספר 
החברה הצטרפו אליה מאות מוסדות 
המוסדות  מגוון  מכל  וארגונים 
ממוסדות  החל  בארץ,   והעמותות 
וארגוני החסד המובילים בציבור ועד 
לארגון השכונתי הקטן, ובית הכנסת 

הקהילתי.

תוכנה  מערכות   APT חברת 
שמה לה לדגש את הנושא המורכב 
ביותר בתחום ניהול מערכות נתונים, 

אנו מזמינים אתכם להצטרף למעגל לקוחותינו המרוצים 
ולהנות ממערכות וממשקי ניהול שטרם הכרתם עד היום 
בענף, תוך מתן שירות אישי וליווי צמוד לאורך כל הדרך

הנהלת החברה וצוות העובדים 

APT
מערכות תוכנה 
פתרונות תוכנה למוסדות וארגונים 

ניהול CRM וסליקה

יחסי ציבור

ניהול תרומות 

טלמרקטינג

שליפתם  נתונים,  אחזור  נושא  והוא 
חכמים.  חתכים  ויצירת  בדוחות, 
הפתרונות הרבים שהמערכות מבית 
היצירה של חברת APT מציעות הינם 
בעולם,  והמשוכללים  מהמתקדמים 
הפותחים צוהר חדש למנהל ולמוסד 

בניהול חכם של המערכות.

לא לחינם הגיעה חברתנו בס"ד 
בתחום  הסולם  מדרגות  לפסגת 
ושיווק  לניהול  התוכנות  יצירת 
הצדקה.  ובעמותות  במוסדות 
מקצועיות,  של  הנדיר  השילוב 
ההתאמה  הכל  ומעל  אמינות, 
האישי  והשירות  האינדיבידואלית 
תוכנה  מערכות   APT שחברת  
מעניקה לכל לקוח ולקוח, כל אלו 
מרכיבים את סיפור ההצלחה הגדול 

שלנו.

תוכנה  מערכות   APT בחברת 
נותנים  מענה אינטגרטיבי ללקוחות, 

תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות 
מלאה  ובהתאמה  בעולם,  ביותר 
מציעה   APT הלקוח.  של  לצרכיו 
ניהול  צרכי  לכל  מובילים  פתרונות 
ומחוייבת לרתום את מיטב  המשרד, 
את  לללקוח  לספק  כדי  המוחות 
השגת  תוך  ביותר  המתאים  הפתרון 
מיוחד  דגש  המלאה.  רצונו  שביעות 
ברמה  ותמיכה  שירות  מתן  על  ניתן 
 APT צוות  העת  וכל  ללקוח  גבוהה 
לייעל  מנת  על  הרף  ללא  משקיע 
האמצעים  בכל  השירות,  מערך  את 

הקיימים.

APT  תמשיך להיות הגוף המוביל 
ובשווקים  בארץ   CRM-ה בתחומי 
להיות  שואפים  אנו  בעולם.  נוספים 
לקוחותינו  של  הטבעית  הבחירה 
באמצעות מקצועיות, יצירתיות, מתן 
תמיד  תתייצב   APT והוגנות.  שירות  

להיות בראש קדמת הטכנולוגיה.

המשימה שלנו

החזון
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קליטת תרומות
כרטסת ראשית
רשימת תנועות

רשימת אלפון כללי
הפקת קבלות
דוחות תרומות
קישור למתרים

מכתבים לקבלות
מתנות לתורמים

יצירת קובץ מס”ב
רשימת הוראות קבע

דוחות מס”ב
סליקת בהו"ק ואשראי

שאילתות הו”ק
ניהול קודי מוסד

החזרות הו”ק
הקפאות הו”ק
קבלות הו”ק

דוחות תזרים להו”ק  

קליטת מלגות
רשימת מלגות
הנפקת שיקים
מלגות קבועים
תעריפי מלגות
העברת מס"ב
סיווגי מלגות

מלגותהו"ק/אשראיתרומות
קליטת התחייבויות
איתור התחייבויות
רשימת התחייבויות

רשימת איחורים
הגדרות התחייבות
מעקב התחייבויות
יתרת התחייבויות
סיווגי התחייבות

קליטת תשלומים
איתור ספקים מורחב

כרטסת ספקים
רשימת תשלומים
דוחות תשלומים
הנפקת שיקים

ניהול קופה קטנה
שאילתות ספקים
ניכוי מס במקור

ניהול קופות
הפקדות לקופה

עיצוב קבלה אישית
ריכוז תנועות לקופה
מעקב שקים יוצאים
דוחות תנועות קופה

מאזן הנהלת חשבונות
יצוא לחשבשבת
רב מסוף אשראי

קופותספקיםהתחיבויות

TOP תורמים

TOP תורמים

תוכנת תורמים TOP מבית APT מערכות תוכנה 
הינה תוכנת הדגל מזה כ-20 שנה לניהול תרומות 

עם מאות לקוחות ואלפי עמדות פעילות.

המרכיבים  כל  את  בתוכה  כוללת  המערכת 
כרטסת  מניהול  החל  מוסד,  או  לארגון  הנחוצים 
כל  של  ויעיל  חכם  לניהול  ועד  הציבור  יחסי 

מערכות הכספים וסליקת התרומות.

המתקדמות  בטכנולוגיות  בנויה  המערכת 
מהיר  אחזור  על  מיוחד  דגש  שימת  תוך  בעולם, 

וחכם של הנתונים.

מערכות   APT מבית   TOP תורמים  בתוכנת 
הבנויות  ומגוונות  רבות  אופציות  קיימות  תוכנה 
כל  את  לרכוש  ניתן  כאשר  מודולארית  בצורה 

המודולים הרלוונטיים או חלקיהם.

TOP תורמים
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הו"ק/אשראי
יצירת קובץ מס”ב

סליקת הו"ק ואשראי
רשימת הוראות קבע

דוחות מס”ב
שאילתות הו”ק

ניהול קודי מוסד
החזרות הו”ק
הקפאות הו”ק
קבלות הו”ק

דוחות תזרים להו”ק  

מלגות
קליטת מלגות
רשימת מלגות
הנפקת שיקים
מלגות קבועים
תעריפי מלגות
העברת מס"ב
סיווגי מלגות

ניהול מרכיבי מלגות

תוכנת קל מוסד TOP מבית APT מערכות תוכנה 
הינה תוכנת הדגל לניהול תלמידים במוסדות קרוב 
המוסד  צרכי  מנוהלים  אחת  בתוכנה  שנה.   20 ל- 
בכללותם, עם מאות לקוחות ואלפי עמדות פעילים.

הינה   APT קלמוסד  מערכת  של  ייחודיותה 
מרכיביה,  כל  עם   TOP תורמים  מערכת  בשילוב 
ועל כל זה נוסף מערכת התלמידים ושכר הלימוד, 
המורים והפיקוח, המוסד והכיתות. שילוב זה נותן 
תוכנה  תחת  המוסד  ניהול  כל  של  ריכוז  למוסד 

אחת.

המתקדמות  בטכנולוגיות  בנויה  המערכת 
מהיר  אחזור  על  מיוחד,  דגש  שימת  תוך  בעולם, 

וחכם של הנתונים.

רבות  אופציות  קיימות  קלמוסד  בתוכנת 
ניתן  כאשר  מודולארית  בצורה  הבנויות  ומגוונות 

לרכוש את כל המודולים או חלקם.

תרומות
קליטת תרומות
כרטסת ראשית
רשימת תנועות

רשימת אלפון כללי
הפקת קבלות
דוחות תרומות
קישור למתרים

מכתבים לקבלות
מתנות לתורמים

שכר לימוד
קליטת תרומות
כרטסת ראשית
רשימת תנועות

רשימת אלפון כללי
הפקת קבלות
דוחות תרומות
קישור למתרים

מכתבים לקבלות
מתנות לתורמים

TOP קל מוסד

התחייבויות
קליטת התחייבויות
איתור התחייבויות
רשימת התחייבויות

רשימת איחורים
הגדרות התחייבות
מעקב התחייבויות
יתרת התחייבויות
סיווגי התחייבות

ספקים
קליטת תשלומים

איתור ספקים מורחב
כרטסת ספקים

רשימת תשלומים
דוחות תשלומים
הנפקת שיקים

ניהול קופה קטנה
שאילתות ספקים
ניכוי מס במקור

קופות
ניהול קופות

הפקדות לקופה
עיצוב קבלה אישית
ריכוז תנועות לקופה
מעקב שקים יוצאים
דוחות תנועות קופה

מאזן הנהלת חשבונות 
יצוא לחשבשבת
רב מסוף אשראי

TOP קל מוסדTOP קל מוסד
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מערכות   APT מבית   TOP סנטר  טל  מערכת 
טלמרקטינג  לניהול  הדגל  תוכנת  הינה  תוכנה 
מאות  עם  שנים   10 ל-  קרוב  מזה  מקצועי, 
לקוחותינו  בין  פעילות.  עמדות  ואלפי  לקוחות 
ביותר  הגדולים  והחסד  הצדקה  עמותות  נמנים 

בארץ.

מערכות   APT מבית   TOP סנטר  טל  מערכת 
ונוח  ייחודי  ממשק  בתוכה  כוללת  תוכנה 
לטלפניות, וממשק ייחודי לאחראי משמרת 
בנתונים,  מלאה  שליטה  המאפשר  ולמנהל  
רשומות,  יבוא  למשתמשים,  רשומות  הקצאת 

וניהול שוטף של המערכת.

מערכות   APT מבית   TOP סנטר  טל  מערכת 
תורמים  לתוכנות  ישירות  מתממשקת  תוכנה 

.TOP ולתוכנת קלמוסד TOP

רשימת משתמשים מחוברים
מסך און ליין עלות תועלת
מסך און ליין מצב רשומות
מסך און ליין סיכום פעולות

רשימת פירוט עסקאות
סיכום פעולות לפי משתמש

רשימת מוקצים ליומן
רשימת יומנים להקצאה
רשימת סיכומי יומנים

פירוט שיחות לכל פעולה

מעקב ומסך און ליין
ניהול יומנים ופרוייקטים

הקצאות לפי חתכים
העברת הקצאות בין משתמשים

ביטול הקצאה לפי חתך
העברת רשומות בין יומנים

יבוא מאגרי טלפונים חיצונית
מערכת מצב בזמן אמת

בנק רשומות מנהל

ניהול יומני רשימות 

טל סנטר - מנהל

איתור תנועות לאחר יבוא  
ממערכת תורמים

 טיפול באשראי שגויים
מעקב גביה שליחים
מעקב שינויים אלפון

קישור אוטומטי בין רשימות 
CRM לרשומות

העברת התחייבויות למערכת

טיפול ברשומות הגדרות מנהל
ניהול משתמשים

ניהול סניפים ומשמרות
ניהול הרשאות גישה פר משתמש

הגדרות תבניות מייל
עריכת מסמכים לשליחה
הגדרות סטטוסים חכמה

הגדרות התממשקות
למערכת תורמים

העברת תנועות למערכת תורמים 

טל סנטר-מנהל
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חיוג ישיר מהמערכת
רשומות להתקשרות

רשימת דחויים
רשומות במעקב

עדכון פרטי אלפון
 ,SMS שליחת אימיילים, הודעות

ופקסים

קבלת אישור מיידי לעסקאות אשראי
שליחת דואר

קליטת כרטיסי אשראי
קליטת הוראות קבע

העברה לשליח
קליטת הנצחות ותפילות
קישור תרומות לפי מבצע

תוכנה  מערכות   APT מבית   TOP תורמים  תוכנת 
הינה תוכנת הדגל לניהול תרומות קרוב ל- 20 שנה 

עם מאות לקוחות ואלפי עמדות פעילות

בתוכה  הכוללת  מערכת  הינה   TOP תורמים  תוכנת 
את כל המרכיבים הנחוצים לארגון או המוסד, החל 
לניהול  ועד  הציבור  יחסי  כרטסת  של  חכם  מניהול 
חכם ויעיל של כל מערכת הכספים וסליקת התרומות.

בעולם,  המתקדמות  בטכנולוגיות  בנויה  המערכת 
של  וחכם  מהיר  אחזור  על  מיוחד,  דגש  שימת  תוך 

הנתונים.

תוכנה  מערכות   APT מבית   TOP תורמים  בתוכנת 
בצורה  הבנויות  ומגוונות  רבות  אופציות  קיימות 
חלק  או  כל  את  לרכוש  ניתן  כאשר  מודולארית 

מהמודולים.

מערכות   APT מבית   TOP סנטר  טל  מערכת 
טלמרקטינג  לניהול  הדגל  תוכנת  הינה  תוכנה 
מאות  עם  שנים   10 ל-  קרוב  מזה  מקצועי, 
לקוחותינו  בין  פעילות.  עמדות  ואלפי  לקוחות 
ביותר  הגדולים  והחסד  הצדקה  עמותות  נמנים 

בארץ.

מערכות   APT מבית   TOP טלסנטר  מערכת 
ונוח  ייחודי  ממשק  בתוכה  כוללת  תוכנה 
משמרת  לאחראי  ייחודי  וממשק  לטלפניות, 
בנתונים,  מלאה  שליטה  המאפשר  ולמנהל  
רשומות,  יבוא  למשתמשים,  רשומות  הקצאת 

וניהול שוטף של המערכת.

מערכות   APT מבית   TOP סנטר  טל  מערכת 
תורמים  לתוכנות  ישירות  מתממשקת  תוכנה 

.TOP ולתוכנת קלמוסד TOP

טל סנטר - מוקד

פתיחת כרטיס חדש
טיפול במשימות באמצעות 

מערכת משימות
הצגת פעולות קודמות

צפי יה מהירה בפרטי הכרטיס 
TOP בתוכנת תורמים
עדכון מספרי טלפון

ניהול מסרים בין המשתמשים
תזכורן משרדי

הקפצת תזכורות
לוח שנה עברי / לועזי

הקפצת עסקאות שגויים
הקפצת רשומות לטיפול היום

טל סנטר-מוקדטל סנטר-מוקד
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כרטיס לקוח מורחב ומשוכלל
רשימת אנשי קשר לכרטיס

תיעוד מסמכים
סריקת מסמכים לתוך הכרטיס

מעקב שינויים בכרטיס
דוחות ושאילתות ויצוא לאקסל

תיעוד משימות לכרטיס
ניהול אירועים
ניהול פניות
פירט שיחות
תיעוד מיילים

הפקת חשבוניות מס
הפקת חשבוניות מס קבלה

הפקת חשבוניות עסקה
הפקת קבלות
הצעות מחיר

הפקת חשבוניות זיכוי
קבלות מרוכזות למס"ב

קבלות מרוכזות להו"ק ואשראי
דוחות ושאילתות

דוחות מובנים ויצוא לאקסל

יצירת קובץ מס”ב
רשימת הו"ק/אשראי
דוחות מס”ב/אשראי

שאילתות הו”ק/אשראי
ניהול קודי מוסד

החזרות הו”ק/אשראי
הקפאות הו”ק/אשראי
קבלות הו”ק/אשראי

דוחות תזרים להו”ק/אשראי
הפקדות שקים

CRM סליקהמסמכים חשבונאיםכרטסת

CRM
שיווקית 

כרטסת סוכנים
כרטיס שיווק

מעקב שיווק סוכנים
ניהול תגמולי סוכנים

דוחות סוכנים
דוחות מעקב שיווק
שאילתות וחתכים

דוחות ויצוא לאקסל
ניהול הצעות מחיר

העברה אוטומטית של הצעות 
מחיר לחשבוניות מס

ניהול מחירון מוצרים
ניהול תשלום חודשי

סיכום תשלומים לפי חודש
קישור אוטומטי בין מוצרי שירות 

לתשלומים בהוראת קבע
יתרה עתידית
ניהול חו"ז מנוי

דוחות מרכיבי שירות
דוח חו"ז מנוי

מנויים/שרותשיווק וסוכנים

CRM שיווקית

ממשק  כוללת   CRM שיווקית  מערכת 
ייחודי עבור עסקים המספקים מוצרי שירות 
חודשית  וגבייה  מנויים  מערכת  ומנהלים 
הפקת  כוללת  המערכת  אמצעים.  בשלל 

מסמכים חשבונאיים בממשק נוח ומהיר

 CRM בטכנולוגיית  בנויה  המערכת 
הלקוח  של  המידע  כל  את  לקבל  המאפשרת 
דגש  שימת  תוך  הלקוח,  כרטיס  באמצעות 

מיוחד על אחזור מהיר וחכם של הנתונים.
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כרטסת ראשית

כרטיס חדש 

אלפון כללי

שאילתת אלפון

רשימת ארועים

שאילתת ארועים

מחולל דוחות

שאילתת אנשי קשר

קליטת הוראת קבע 

רשימת הוראות קבע

דוחות מס”ב

שאילתות הו”ק

יצירת קובץ מס”ב

ניהול קודי מוסד

החזרות הו”ק

דוחות תזרים להו”ק 

הו"קכרטסת

מערכות   APT מבית   TOP חיובית  תוכנת 
קבע  הוראות  לגביית  בסיס  תוכנת  הינה 

וכרטיסי אשראי.

חיובית TOP מיועדת עבור ארגונים קטנים 
אשר רוב עיסוקם מתבסס על גביית הוראות 

קבע ללא הפקת קבלות.

המערכת בנויה בטכנולוגיות המתקדמות 
אחזור  על  מיוחד,  דגש  שימת  תוך  בעולם, 

מהיר וחכם של הנתונים.

חיובית

תחזוקה
קליטת מלגות

רשימת מלגות

הנפקת שיקים

מלגות מרכיבים 

תעריפי מלגות

שאילתת מלגות

מלגות קבועים

תזכורן משרדי מסרים 

ברשת ניהול מסדי 

מסב ניהול משתמשים 

הרשאות משתמשים 

גיבוי נתונים

סיסמת כניסה 

מלגות

חיובית
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סיכום גיוס לפי כל חתך
סיכום ואחוזי חזרות

סיכום ואחוזי ביטולים
אחוזי גביה לפי כל חתך

יתרה עתידית
הגדרות תצוגת שדות

קיבוץ וסינון לפי כל חתך
שמירת שאילתות וחתכים

דוחות ויצוא לאקסל

סיכום הכנסות כללי
קיבוץ וסיכום לפי כל חתך
ניהול יומן יעדי הכנסות
אחוז הכנסות ביחס ליעד
חישוב הכנסות עתידיים
הגדרות תצוגת שדות

קיבוץ וסינון לפי כל חתך
שמירת שאילתות וחתכים

דוחות ויצוא לאקסל

הכנסות תרומות/יעדיםסיכום גיוס תרומות

סיכומון - מערכת שליטה ובקרה למנהל המתקדם 
את  למנהל  לתת  בכדי  פותחה  סיכומון  מערכת 

הכלים החשובים ביותר לצרכי ניהול המוסד.

לניהול  ביותר  החשובים  הדברים  אחד  כידוע 
למוסד/העמותה,  ותקציבים  יעדים  ובניית  תקין 
הינו מערכת דוחות בקרה ואינדיקציות לפי חתכים 
את  לקבל  מאד  קשה  אלו  נתונים  בהעדר  שונים. 
מערך  את  לייעל  מנת  על  הנכונות  ההחלטות 

ההכנסות של המוסד.

אנו ב – APT  חשבנו עליכם, ואנו גאים להגיש 
לכם את המודול החדשני "סיכומון" אשר בלחיצת 
של  מלאות  אינדיקציות  לקבל  תוכלו  כפתור 
ירידה  תוך  המוסד,  של  וההוצאות  ההכנסות  כל 
לרזולציות הקטנות ביותר בכדי לשפר ולייעל את 
מוסדכם,  של  הגיוס  במערך  הביצועיות  היכולות 
אל מול היעדים שקבעתם לעצמכם, והכל בלחיצת 

כפתור. 

סיכומון

תשלומים
סיכום גביית שכ"ל לפי חתך

סיכום ואחוזי חזרות
סיכום ואחוזי ביטולים

אחוזי גביה לפי כל חתך
יתרה עתידית

הגדרות תצוגת שדות
קיבוץ וסינון לפי כל חתך
שמירת שאילתות וחתכים

דוחות ויצוא לאקסל

סיכום תשלומי ספקים לפי חתך
סיכום תשלומי ספקים לפי חתך

סיכום תשלומים לפי חודש
אחוזים מהתשלום לפי כל חתך

יתרה עתידית
הגדרות תצוגת שדות

קיבוץ וסינון לפי כל חתך
שמירת שאילתות וחתכים

דוחות ויצוא לאקסל

מלגות

סיכומון
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מהצרכים  לאחד  מענה  נותנת  פלט  קל  מערכת 
האפשרות  והוא  מתקדם,  במשרד  ביותר  החשובים 
בדרך  והתקבלו  שנשלחו  מסמכים  ולתעד  לשלוח 

אלקטרונית דרך פקס או מייל.

מסמכים  ולשלוח  לקשר  ניתן  החדשה  במערכת 
מכל מקום בתוכנה, החל ממסך קליטת תרומה, ועד 
משימה או ברכה וכדומה, ובנוסף ניתן לשלוח מסמך 

בצורה קבוצתית דרך מחולל הדוחות.

שליחת  אופן  את  כרטיס  בכל  להגדיר  ניתן 
הדוא"ל. באמצעות  או  הדואר,  באמצעות  המסמך, 

ניתנת האפשרות לעצב קבלה מיוחדת לאימייל כולל 
 HTML הלוגו או דף המסמכים שלכם. ניתן לצרף דפי
ניתן  קלפלט  במערכת  כמו”כ  שדות.  מיזוג  כולל 
 SMS לתורם/לקוח, וכן הודעות SMS לשלוח הודעות

לכל חתך במחולל דוחות.

 Mail Server למערכת קל-פלט מצורפת תוכנת
בדואר  היוצא,  הדואר  בכל  לצפות  ניתן  שבה 

העומד לשליחה, ובדואר שנמצא שגוי ועוד.

מערכת ה"קל-פלט" מאפשרת להגדיר כתובת 
כתובת  להגדיר  וכן  לשליחה  מרכזית  אימייל 

נפרדת לכל משתמש. 

SERVEr M
AIL-קלפלט

קל פלט
עוברים למשרד מתקדם יותר

קל פלט
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APT  Call Center

אידיאלים  פתרונות  APT CaLL Center מספקת  מערכת 
לבין  הטלפון  מרכזיית  בין  שילוב  באמצעות  לארגונים 

.APT CRM מערכות

מספקת  המערכת  אלו,  מערכות  בין  שילוב  באמצעות 
בקרה  הנציגים,  על  בקרה  בזמן,  חיסכון  ניהול,  פתרונות 

על שיחות נכנסות מלקוחות הארגון.

APT  Call  Center

מסך און ליין של מצב השלוחות
תצוגת שיחות ממתינות

העברת שיחה
מענה וניתוק שיחה

שיחות ועידה ולחישה
תיעוד שיחות עם הקלטות

סיום שיחות לפי מוקדן/מחלקה
מחולל דוחות על כל המערכת
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ניהול תיקי הלוואות 

ניהול חסימת הלוואות

ניהול פיקדונות

ניהול קרנות

הקמת הגרלות ללא הגבלה
רשימת מוצרים פר כל הגרלה

בניית חבילות של מוצרים לכל הגרלה
מכירה במסלול מוצרים ובחבילות

ניהול בונוסים לפי הגדרות
כרטיס מכירה מהיר ונוח

תשלום בכל אמצעי התשלום

הגרלה סינית גמחים

ניהול חסכונות

ניהול ערבים

הלוואות במגוון אמצעי תשלום

דוחות ושאילתות

רשימת מעקב עם סינון חכם
העברה אוטומטית לגביה

לאחר מעקב מנהל
מחולל דוחות ושאילתות

יצירת הגרלת ביניים
הגרלה ממוחשבת של המוצרים



מודולים נוספים
מודולים נוספים
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סליקת כרטיסי אשראי

אשראי חו"ל

מסוף שבא לסליקת כ. אשראי 

החברות,   מכל  אשראי  כרטיסי  סליקת 
ביצוע   ON-LINE כרטיסים  תקינות  בדיקת 
הוראת קבע בכרטיסי אשראי, דוח צפי חיובים, 
מערכת  אשראי,  קבלות  חיובים,  תזרים  דוח 
אשראי,  מעקב  הכרטיסים,  למספרי  אבטחה 

החזרות אשראי, ניהול יומן שידורים ועוד.

החברות,  מכל  אשראי  כרטיסי  סליקת 
הוראת  ביצוע  בחו”ל.  העמותה  לחשבון 
חיובים,  צפי  דוח  אשראי,  בכרטיסי  קבע 
בחברת  חשבון  פתיחת  לאחר  מתבצע  השידור 

Authorize  הבינלאומית.

מסוף קישור בין המחשב האישי לכל חברות 
כרטיסי האשראי, לאחר הקמת המסוף בשב"א, 
והשידור  בתוכנה  המסוף  הגדרות  את  מזינים 

נעשה ישירות מהתוכנה.

אשראי  כרטיסי  סליקת  מאפשר  זה  מודול 
למספרי ספק שונים, ע"י ניהול מערכת קופות 
כאשר  נתונים  מסד  באותו  הנמצאים  בתוכנה, 

לכל קופה מוגדר מסוף שלו.

התוכנה  והפעלת  זמנית  בו  עבודה 
מכל  סינכרון  לקבלת  נוספים,  ממחשבים 

המשתמשים בתוכנה.
מוקד - עמדת מוקד לצפייה בנתונים בלבד.

ניהול לא מוגבל של מסדי נתונים, אופציה 
ועצמאים,  משותפים  דוחות  מקושר,  לאלפון 
וסיסמאות  הרשאות  מסד,  לכל  נפרדת  כניסה 

נפרדות לכל מסד נתונים.

עמדת עבודה USER/ מוקד

רב מסוף אשראי

רב מוסדי /ניהול חברות
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קבלה-עיצוב אישי

משימות רב משתמשים 

שיק-עיצוב אישי

יצוא להנה"ח - חשבשבת

מיקוד 7

יבוא קבצים מאקסל

לכרטיס   המקושרות  משימות  פתיחת 
ולמשתמש, חלוקת משימות לפי סיווגים ותתי 
המשתמשים,  בין  משימות  העברת  סיווגים, 
מעקב ביצוע משימה, כ"כ ניתן לקשר משימה 

לכל פעולה בתוכנה.

המיקוד  עדכון  לצורך  קבצים  ויצוא  יבוא 
החדש מדואר ישראל.

יצוא קובץ Dat.Movein  לכל תוכנות הנה"ח 
כולל התאמה לפי דרישת הנהלת חשבונות. 

טבלת  לתוך  מפרט  לפי   CSV קובץ  יבוא 
שדות  התשלום,  אמצעי  כל  כולל  תרומות 
קבצים  יבוא  כמו"כ  ופרמטרים.  סיווגים 

מטרנזילה.

התאמת התוכנה לקבלות לפי דף עיצוב של 
שלא  נוספות  פונקציות  הוספת  כולל  הלקוח 

קיימות בקבלה הסטנדרטית.

הלקוח  של  מעוצב  לשיק  התוכנה  התאמת 
קיימות  שלא  נוספות  פונקציות  הוספת  כולל 

בקבלה הסטנדרטית.
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ניהול מנויים

קליט קלוט

לשכת שרות

מרכיבים שכר/מלגות

Apt Call center  •

הגרלות

קליטת תרומות מהירה ומקצועית לפי מנות.
 100 מ-  למעלה  הקולטות  למערכות  מומלץ 
כולל                    קלוט  קליט  עמדות  ביום.  תנועות 
של  מהירה  להזנת  קלוט  קליט  עמדות   5

תרומות.

 APT למערכות  מרכזיות  בין  אינטגרציה 
חיוג  טלפונית  למרכזיה  אינטראקטיבי  ממשק 
פרטי  מסך  העלאת  התוכנה  באמצעות  ישיר 
השיחות,  רשימת  של  מלא  ותיעוד  מתקשר 
בתוך  והקלטות  השיחות  תיעוד  שמירת 

הכרטסת הראשית.

זכות,  חובה,  שכר/מלגות  מרכיבי  יצירת 
להנפקת  מלגות  יצירת  שיקים,  מזומן,  כמות, 

שקים והעברות בנקאיות, מט"ח, ושקל.

ומעקב  גביה  אוטומטי-וידני,  מספור 
התחייבות, בכל אמצעי התשלום.

ניהול מערכת מנויים וגביה, שליחה ובקרה 
של חוברות עלונים ועיתונים.

הגדרות וגביית עמלות לפי קופה, העברות 
לאחר  מלגות  ויצירת  הקופה  לזיכוי  תשלומים 
אוטומטיים  דוחות  ושליחת  העמלות  ניכוי 

במייל / פקס וכו'.
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מודל היסטוריה

תלושים מלגות

תעודות תלמידים

מנב"ס יצוא תלמידים

ניהול קמפיינים

עם  להסטוריה,  נתונים  העברת  ניהול 
כולל  כרטיסים  להצגת  אוטומטית  אפשרות 
ההסטוריה, והפקת דוחות עם או בלי הנתונים 

ההסטוריים.

בחנויות  למימוש  תלושים  חלוקת  ניהול 
תלוש  עיצוב  כולל  מהספקים  ממימוש  ומעקב 

אישי.

רבעונים  שבועיים,  וציונים  תעודות  יצירת 
ושנתיים, הדפסה ממוחשבת.

משרד  לתוכנת  תלמידים  מערכת  יצוא 
החינוך ללא צורך בהקלדה נוספת, עם שמירת 

יומני יצוא.

העלאת זמינים לקמפיין ודוור לפי חתכים, 
מעקב תוצאות מגיבים ותורמים לקמפיין.

מתנות מכירות מחסנים ומלאי

ניהול  מחסנים,  ניהול  מלאי,  מוצרי  ניהול 
מלאי מתנות לפי גובה תרומה, מעקב שליחה 

עם דוחות בקרה של מלאי ומחסנים.
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