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

מתקדמים ביותר בתחומי:
ניהול CRM וסליקה, יחסי ציבור,  ניהול תרומות, 

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

מושלמת להתפתחות הטכנולוגית.

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

אשראי.

במספר השנים מאז הקמת החברה הצטרפו 

מגוון  מכל  וארגונים  מוסדות  מאות  אליה 
המוסדות והעמותות בארץ,  החל ממוסדות 
וארגוני החסד המובילים בציבור ועד לארגון 

השכונתי הקטן, ובית הכנסת הקהילתי.

לה  שמה  תוכנה  מערכות   APT חברת 
לדגש את הנושא המורכב ביותר בתחום ניהול 
נתונים,  אחזור  נושא  והוא  נתונים,  מערכות 
חכמים.  חתכים  ויצירת  בדוחות,  שליפתם 
הפתרונות הרבים שהמערכות מבית היצירה 
של חברת APT מציעות הינם מהמתקדמים 
צוהר חדש  בעולם, הפותחים  והמשוכללים 

למנהל ולמוסד בניהול חכם של המערכות.

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

שלנו. 

החזון שלנו

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

להיות בראש קדמת הטכנולוגיה.

נותנים   תוכנה  מערכות   APT בחברת 
שימוש  תוך  ללקוחות,  אינטגרטיבי  מענה 
בעולם,  ביותר  המתקדמות  בטכנולוגיות 

ובהתאמה מלאה לצרכיו של הלקוח. 

APT מציעה פתרונות מובילים לכל צרכי 
ניהול המשרד, ומחוייבת לרתום את מיטב 
הפתרון  את  לללקוח  לספק  כדי  המוחות 
רצונו  תוך השגת שביעות  ביותר  המתאים 
שירות  מתן  על  ניתן  מיוחד  דגש  המלאה. 
ותמיכה ברמה גבוהה ללקוח וכל העת צוות 
APT משקיע ללא הרף על מנת לייעל את 

מערך השירות, בכל האמצעים הקיימים.

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

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

כוללת הפקת מסמכים חשבונאיים בממשק נוח ומהיר
המערכת בנויה בטכנולוגיות המתקדמות בעולם, תוך שימת דגש מיוחד, על 

אחזור מהיר וחכם של הנתונים.
בתוכנת שיווקית קיימות אופציות רבות ומגוונות הבנויות בצורה מודולארית 

כאשר ניתן לרכוש את כל המודולים או חלקם.
""

 CRM שיווקית
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 CRM שיווקית

מנויים/שרותשיווק וסוכניםסליקהמסמכים חשבונאים CRM כרטסת

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   

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    
תשלומים בהוראת קבע   
יתרה עתידית   
ניהול חו"ז מנוי   
דוחות מרכיבי שירות   
דוח חו"ז מנוי   

שיווקית

https://aptsoftware.co.il/shivukit_crm1/
https://aptsoftware.co.il/shivukit_crm1/


APT
מערכות תוכנה 

קצת על התוכנה מודלים נוספיםמסך לדוגמאמה כלול בתוכנהקצת על התוכנה

-5-

 CRM שיווקית
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1. יציאה מהכרטיס
2. מחיקת כרטיס

3. כרטיס חדש
4. מעקב שינויים
5. מסמכי לקוח
6. מסמכי מיזוג

7. ארועים לכרטיס
8. אנשי קשר לכרטיס

9. משימות לכרטיס
10. פירוט דוא"ל/

◘פקס שנשלח
11. מסמכי קלפלט

12. פירוט שיחות
13. איתור כרטיס

14. חשבוניות מס
15. חשבוניות עסקה 

16. הצעות מחיר
17. תעודות משלוח

18. חשבוניות מס קבלה
19. העתקי קבלות

20. חשבוניות זיכוי 
21. רשימת מעקבי שיווק

22. חו“ז מנוי
23. פירוט  חיובי הו"ק

24. פניות לכרטיס
25. פירוט חיובי אשראי

26. פרטים נוספים לכרטיס
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 CRM שיווקית

אשראי
חו"ל

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

בחברת Authorize  הבינלאומית.

$
מסוף שבא

לסליקת כ. אשראי 

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

מהתוכנה.

משימות
רב משתמשים 

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

רב מסוף
אשראי

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

משלה.

קלפלט

מערכת שליחת מסמכים וקבלות
.sms -דוא"ל, פקס ו

סליקת
כרטיסי אשראי

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

אשראי, ניהול יומן שידורים ועוד.

מיקוד 7

עדכון המיקוד  לצורך  ויצוא קבצים  יבוא 
החדש מדואר ישראל.

יצוא להנה"ח7
חשבשבת

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

חשבונות. 
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 CRM שיווקית

דוח אישי

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

בתוך הכרטסת הראשית.

קישור למרכזיה

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

בתוך הכרטסת הראשית.

Apt
Call center

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

בתוך הכרטסת הראשית.

רב מוסדי/
ניהול חברות

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

נתונים.

עמדת עבודה
USER/ מוקד

התוכנה  והפעלת  זמנית  בו  עבודה 
נוספים, לקבלת סינכרון מכל  ממחשבים 

המשתמשים בתוכנה.

בנתונים  לצפייה  מוקד  עמדת   - מוקד 
בלבד.
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