עוצמה  10דוט נט היא תוכנה
ייחודית ושונה מאחרות בגישתה
החדשנית לטיפול ממוחשב
בנושאים הקשורים ל,Help Desk-
בטיחות ונושאי אחזקה
קלאסיים .המערכת מתאימה את
עצמה במלואה לדרישות
המשתמש ולצורת עבודתו ,ולא
להיפך.
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עוצמה  10דוט נט שונה מתוכנות אחרות במספר מובנים:
• פונקציונליות .עוצמה  10דוט נט מכילה הרבה מאוד
יכולות שאין למערכות אחרות ,כגון :בטיחות ,רכש,
אינוונטר ,תמיכה בכל תדירות אחזקה וסנכרונה,
מלאי רב מחסני ,גלגול יתרות ומחירים ,דואר
אלקטרוני ,תנועות מלאי לציוד,SLA ,Help Desk ,
דו"חות ,ממשק  ,OUTLOOKאינספור דו"חות,OLAP ,
גליון נתונים אלקטרוני – אין למצוא במערכת אחת
את כל התכונות האלה ועוד נוספות
• ידידותיות וקלות הפעלה .ב עוצמה  10דוט נט כל
המסכים מתנהגים באופן זהה ויש צורך ללמוד אחד
מהם בלבד .ניתן להגיע לכל מסך כמעט מכל מקום
וניתן בכל מצב להוסיף/לעדכן/למחוק רשומות.
המשמעות המעשית היא שניתן להתחיל לעבוד עם
המערכת תוך מס' שעות מההתקנה ולהקים את מסד
הנתונים תוך כדי עבודה.
• ביצועים .עוצמה  10דוט נט מהירה לפחות בין פי 5
עד פי  50מכל מערכת חלונאית מסוגה.
• גמישות ופתיחות .עוצמה  10דוט נט ניתנת להתאמה
ע"י המשתמש מבחינת המסכים ,הדו"חות והקשרים
בין השדות – כך מקבלים מערכת מותאמת בשלמות
לדרישות הלקוח במחיר של תוכנת מדף.
עוצמה  10דוט נט היא הגרסה החדשנית של המערכת
הוותיקה והנמכרת מסוגה בארץ עם למעלה מ 17-שנות וותק
ואלפי משתמשים.
ל עוצמה  10מבחר לקוחות ,להלן רשימה חלקית:
אבן וסיד ,אוליצקי ,אומריקס ,אוניברסיטת בן גוריון ,אל על,
אלביט ,אלווריון ,אלקטרה ,אמדוקס ,אלקו/וון-רול ,אמבר,
אפריקה ישראל ,בי"ח הלל יפה ,בי"ח רמב"ם ,ביוטכנולוגיה
כללית ,ביטוח לאומי ,בנק המזרחי ,בנק ישראל ,בסט קרטון,
דניה סיבוס ,טבע אביק ,טיב טירת צבי ,ידיעות אחרונות,
יטבתה ,קבוצת יוניליוור ,כפרית ,לאומי קארד ,מד"א,
מאפיות אנג'ל ,מוזיאון ישראל ,מוצרי מעברות ,מלון מצודת
דוד ,מפל ,משטרת ישראל ,עיריית ר"ג ,סוגת ,סנפרוסט ,צה"ל,
קיבוץ חצרים ,קרגל ,קונצרן שטראוס ,שפכי דן– מקורות ,תרו
ועוד.
עוצמה  10דוט נט מאופיינת במספר רב של תכונות ,ביניהן:
 üהמערכת הטובה מסוגה לטיפול משולב בהלפ-דסק  ,ציוד,
מלאי ,רכש ,מבנים ,מחשבים ורכב  -הכל בתוכנה אחת.
 üנכתב בארכיטקטורת דוט נט המהווה בסיס לכל מערכות
ההפעלה העתידיות של מיקרוסופט.
 üממשקים טבעיים למערכות  ERPכגון ,ORACLE ,SAP
.PRIORITY
 üזמני תגובה מהירים ואפשרות לעבודה בעמדות מרוחקות
עם רוחב פס נמוך ,כגון  ,128KBללא .Terminal Server
 üמסד נתונים .MS SQL
 üתמיכה בריבוי אתרים ) .(Multi Sitesמאפשרת עבודה עם
נתונים ממודרים ,כך שבכל אתר רואים רק את פלח
הנתונים הרלוונטי לאותו אתר .כמובן שאתר יכול להיות
פיזי או לוגי.
 üתמיכה באוכלוסיות משתמשים הטרוגניות .תחת מסד
נתונים אחד אוכלוסיות שונות של משתמשים כגון :אנשי
אחזקה ,אנשי הלפ-דסק ,אנשי שרות ,מעבדה ומוסך.
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הגדרת תפריטים דינמית וסוגי מסכים מגוונים.
תמיכה ב.Active Directory -
מסכים בצורת .Gantt Chart
מסכי בקרה והתראה בעיצוב המשתמש.
מערכת פתוחה -יכולת תכנות של כל הקיים במערכת ע"י
המשתמש :תפריטים ,תוכניות ,טבלאות ,מסכים ,דו"חות.
פישוט בתהליכי העבודה :פתיחה ,הדפסה ,אישור ,משלוח
פקס/דוא"ל ,SMS/עדכון וסגירת קריאות שירות  -במסך
אחד.
ניהול אחזקה מונעת/מתוכננת לכל ישות )לא רק ציוד!(
לפי אלמנטים של זמן )קבוע או יחסי( ,מונה ושילוב
ביניהם.
תכנון רב שנתי לכל ישות.
ניהול עץ מוצר לציוד ולקריאות שירות במספר רמות.
היסטוריה בכל חתך ובכל פורמט רצוי.
מערכת לוגיסטית מלאה ועצמאית.
עבודה מול גורמי חוץ ופנים.
פשטות בלימוד ובהפעלה.
מערכת משוכללת להפקת מגוון בלתי מוגבל של דו"חות.
מעצב דו"חות המאפשר הגדרת דו"חות ללא הגבלה,
וייצוא ל EXCEL-בפשטות ובמהירות .
מיונים ,סינונים ואיתור מידע מגוון לטבלאות המערכת.
הצגת שרטוטים ותמונות בכל פורמט ,כולל אוטוקאד.
מערכת מרובת פרמטרים  -אישית לכל משתמש במערכת,
כולל עיצוב קריאות שירות ,הזמנת רכש ,תעודות
כניסה/ניפוק.
קליטת קובץ רכב מ"פזומט" או מ"דלקן" לנהול צי רכב.
מעצב דו"חות ומעצב מסכים המאפשרים למשתמש
להתאים באופן אישי את כל המסכים ולהוסיף דו"חות
אישיים.
ממשק דמוי  OUTLOOKלהצגת יומן עבודות.
מערכת  OLAPמובנת  -הכלי האולטימטיבי למנהל לצרכי
ניתוח הנתונים ,עם יצוא למספר פורמטים שונים.

לסיכום

התועלות שבשימוש ב עוצמה  10דוט נט חלוקות לשתיים:
א .תועלות מוחשיות:
 üצמצום במלאי עד כדי ¼ מעלות המלאי.
 üניהול יעיל יותר של העובדים ,צמצום בשעות נוספות.
 üהקטנת עלויות של קבלני חוץ וספקים.
 üסיום עבודות בזמן ובעלות מינימלית.
 üהקטנת אחוז השבר בעקבות עבודות אחזקה מונעת.
 üניהול יעיל יותר של משאבי הארגון.
 üחסכון בהוצאות תפעול.
 üסה"כ ציוד תקין יותר.
ב .תועלות לא מוחשיות:
 üמידע מעודכן ומהיר יותר לכל המחלקות בארגון.
 üשיפור בתהליך קבלת החלטות.
 üאפשרות לבחינת חלופות רבות יותר.
 üקיצור בזמני דיווח פנימיים במערכת.
 üהמידע הופך לנחלת הכלל ואינו נצבר אצל עובד מסוים.
 üאי תלות בגורמים מקצועיים במחלקה.

החסכון הכספי 12% :מתקציב האחזקה

טל' 04-9983783 -פ'04-9983782 -

דוא"לinfo@power10.co.il :
אתרwww.power10.co.il :

עלון מידע מפורט  -באתר

עוצמה  10פותחה בבית תוכנה ,שהמערכת לניהול איכות בה מותעדת כעומדת בהתאמה לדרישות התקן ISO 9001:2000
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יכולים להיכלל :רכב ,מכונה ,מכשיר ,מחשב ,חדר ,מבנה וכל
פריט אחר עליו הארגון מבקש לדעת פרטים או לבצע אחזקה.
פרטי הציוד כוללים :פרטים כלליים על מהות הציוד ,מיקומו,
תאריכי אחריות ובדיקה ,פרטי קבלנים ,יצרנים וספקים
הקשורים לציוד ,עץ מוצר ,נתונים טכניים ,נתוני כיול,
רשימת שרטוטים ותמונות  -כולל אפשרות צפייה בשרטוטי
אוטוקאד ללא צורך בתוכנת אוטוקאד.

אחזקת שבר
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ניהול מלאי

עוצמה  10דוט נט מכילה מערכת לוגיסטית מלאה הכוללת
ניהול מלאי רב מחסני ,רכש חלפים וציודים .כאן מתבצע ניהול
המלאי במחסן החלפים ו/או במחסן הטכני .לכל חלף נפתח
כרטיס המכיל את פרטיו ואת הכמות במלאי .לכל חלף/ציוד
ניתן להגדיר מספר לא מוגבל של ספקים ויצרנים .ניתן לבצע
לכל חלף את הפעולות הבאות :יצירת דרישה פנימית ,הזמנת
רכש ,מעקב אחריה ,תנועות מלאי )בגיבוי של תעודות כניסה,
תעודות ניפוק ותעודות העברה( ,עיתוד מלאי וספירת מלאי.
פרק זה מטפל בקריאות שירות לתיקון תקלות ,מרגע קבלת
הקריאה במוקד ,במשרד האחזקה וב.Help Desk-
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מסך זה מתפקד כמו מסך של  .OutLook Todayניתן לקבל ריכוז
יומי של המשימות למשתמש ,שיכול לעצב מחדש מסך זה.

אחזקה מתוכננת/מונעת

לכל ישות :ציוד ,חדר ,מכשיר ,מערכת ,מחשב ,לקוח ,מרכז
תמחיר ,ניתן להגדיר אחזקה מתוכננת במועדים קבועים :אחת
לחודש/לשנה ,טיפולים במועדים קבועים ,המוזזים עפ"י מועדי
הביצוע בפועל ,טיפולים הנקבעים עפ"י שעות עבודה או שעות
מנוע ,וטיפולים יומיים ,כגון מערכי בדיקה ,שימון או גירוז.
מודול כיולים מובנה במערכת.
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עוצמה  10היום
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יומן עבודות בסגנון OUTLOOK

כרטיס ציוד

כרטיס ציוד כולל את כל הפרטים האפשריים לגבי ציודי
הארגון )יותר מ 100-פריטי מידע( .כאשר בהגדרת המושג ציוד

זהו מסך דמוי  OUTLOOKלהצגת עבודות ולעריכתן בצורה
פשוטה ,בדיוק כמו ב .OUTLOOK -המסך מציג את נתוני
העבודות הפתוחות .שינוי ערכים בטבלה יופיע מיידית
בעבודות! ניתן להציג יומן לכל עובד ולהשוות ביניהם .כמו כן
ניתן לייצא עבודות ישירות ממסך זה ל .OUTLOOK -צורת
העבודה ,הצגת הנתונים ,שמירתם וכד' -דינמיים וניתנים
לתכנות ע"י המשתמש.
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מסכי בקרה והתראה

ואת מישכה בצורה גרפית .יתרון תרשים הגאנט הוא בזיהוי
מיידי של חפיפה/סנכרון של ישויות על פני ציר הזמן .גם כאן,
כל האפשרויות ניתנות לתכנות ע"י המשתמש.
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מסכים עם נתונים בצורת עץ

עץ תקלות
המאפשר
לראות חזותית
תקלות ותתי
תקלות
השייכות
לתקלה
הראשית.

עוצמה  10דוט נט מאפשרת למשתמש להגדיר ,באופן עצמאי
לחלוטין ,מערכת של התראות וסטטיסטיקות בצורה גרפית.
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מערכת OLAP

נוהל על כל
תדירויותיו
במסך משולב
אחד בתבנית
של עץ.

יתרונות עוצמה 10
 .1בראש ובראשונה -מהתוכנות הותיקות ביותר בשוק -מעל
 20שנים ,מעל  550התקנות )כולל בחו"ל( ואלפי משתמשים.
תוכנה בוגרת ויציבה מאוד.
ה OLAP -המובנה במערכת מיועד לעזור לדרג הניהולי בקבלת
 .2פונקציונליות ,ידידותיות וביצועים שאין להם אח ורע בארץ
החלטות בקלות ,במהירות ובמקוון .בעזרת ה OLAP -ניתן
)ולאו דווקא בתוכנות אחזקה מתחרות( .המערכת היחידה
להציג את נתוני המערכת כטבלת ציר רב מימדית ,כאשר
המשלבת בתוכה מספר רב של פתרונות -ניהול אחזקה של
המשתמש יכול לקבוע :מהם המימדים ,מה יחושב עבור כל
ציוד ,מבנים ,תשתיות ,ניהול צי רכב והמוסך של הארגון,
מימד ,מה הם פרמטרי ההצגה ועוד .כל האפשרויות הקיימות
ניהול ציוד מעבדה וכלים לצורכי מדידה וכיול ,ניהול כל
ניתנות לתכנות ע"י המשתמש.
תשתיות המחשוב בארגון .כמו כן פתרון מעולה לחברות
המוכרות שירות מכל סוג שהוא.
מסכים בצורת Gantt Chart
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 .3מגוון בלתי מוגבל של דו"חות שונים הקיימים במערכת-
המכלול הגדול ביותר מכל תוכנה מתחרה -המאפשר לכל
ניתן להציג כל ישות במערכת בצורת תרשים גאנט )לדוגמא:
לקוח למצוא את הדו"ח המתאים לו .ובנוסף -מעצב דו"חות
מדהים מובנה במערכת ,המאפשר לכל לקוח לבנות לעצמו
את הדו"חות המתאימים לו )גם אם אינם קיימים
במערכת(.
 .4מעצב דו"חות ומעצב מסכים אינטגרליים במערכת ,הנהנים
מהאופטימיזציה של הסינון לדו"חות .מעצב הדו"חות
מאפשר לכל לקוח להגדיר לעצמו אינסוף דו"חות בכל מיון,
סינון ופורמט הדפסה רצויים .כמו כן ניתן לייצא בקלילות,
בפשטות ובמהירות קובץ נתונים לגליון  .EXCELהנתונים
המיוצאים יכולים להיות כל שדה בתוכנה )לרבות חישובים
על שדות( .עוצמה  10היא התוכנה היחידה המכילה OLAP
מובנה בתוכה.
 .5עבודה אמיתית בחלונות -פתיחת טבלאות שונות אחת על
גבי השניה ,פתיחת אותה טבלה בסינון שונה מספר פעמים
על המסך .למרות שגם המתחרות הן תוכנות חלונאיות ,לא
ניתן ליישם בהן את כל תכונות החלונות ולדוגמא -תכונה
חשובה זו.
תרשים טיפולים תקופתיים לציוד/ללקוח ,צפי קבלת הזמנות
 .6אפשרות לביצוע הוספה/עדכון/מחיקה בכל טבלה בכל מצב
רכש( .תרשים הגאנט מציג את נקודת ההתחלה של הפעילות
בו היא נפתחת ,לרבות מצב של ) LOOK UP TABLEמצב של
עמוד 3

בחירה/שליפה/דפדוף -הנקרא לעתים .(Combo Box
המשמעות המעשית היא -שניתן להקים את המערכת תוך
כדי עבודה שוטפת.
 .7ניתן לסנן )ל"חתוך"( כל דו"ח וכל טבלה לפי כל שדה הקיים
בקובץ .בכל תוכנה מתחרה מספר השדות לסינון לא עולה
על עשרה )כאשר בקובץ לעיתים עשרות שדות ויותר!( .כמו
כן ניתן לסנן דו"חות לפי נגררות של הרשומה בקובץ -דבר
שלא קיים ,להערכתנו ,באף תוכנה מתחרה -ולעתים קרובות
זקוקים לזה נואשות .כמן כן ניתן לחתוך דו"חות לפי
נגררות ורשומת אב -גם זה ייחודי בעוצמה  .10תכונה זו
חשובה ביותר לצורכי הפקת דו"חות שהם מעט יותר
מדו"חות סטנדרטיים.
 .8אפשרות להצגת שרטוטים בכל פורמט קיים ,לרבות
אוטוקאד )ללא צורך בתוכנת אוטוקאד( ,תמונות ,קבצים
סרוקים .המערכת מזהה מה Registry -של החלונות את
ההגדרות הנ"ל וגם מאפשרת לדרוס אותן ברמת התוכנה.
בחלק מהתוכנות המתחרות חובה לרכוש תוכנת אוטוקאד
לצרכי הצגת שרטוטי אוטוקאד.
 .9עבודת מלאי אמיתית -גלגול יתרות וגלגול מחירים
רטרואקטיבית לאחור .בצורה זו ניתן לבצע ספירת מלאי
תוך כדי עבודה שוטפת במחסן ולסגור ספירה לכל תאריך
בעבר ובהווה! התוכנה היחידה מבין תוכנות האחזקה
המנהלת את רישומי תנועות המלאי ב"הנהלת חשבונות
כפולה" לעומת האחרים שאינם עושים זאת .היתרונות הם
מהותיים יותר ממה שנראה בעין "בלתי מזוינת":
 .9.1עבור כל תנועת מלאי ,המערכת לוקחת את המחיר
ואת היתרה הנכונים לתאריך ושעה של התנועה ,ללא
קשר לתאריך ההקלדה ,דבר שמבטיח את נכונות
הנתונים ואת הרצף שלהם .מבנה זה קיים ברשומות
חשבון הבנק ב"תאריך ערך" ,שאינו מותנה בתאריך
ההקלדה ומאפשר לשנות יתרות רטרואקטיבית
במקרה של זיכוי/חיוב.
 .9.2הפקת דו"ח ערך מלאי רטרואקטיבית.
 .9.3ביצוע ספירת מלאי תוך כדי עבודה שוטפת של
המחסן )ניפוקים וכניסות( ללא השבתתו ,כאשר
במערכות אחרות יהיה צורך להשבית את המחסן
לתקופת ספירת המלאי.
 .9.4ניתן להפיק דו"ח ספירות מלאי והפרשי ספירת מלאי
לכל ספירה שבוצעה אי פעם .סביר להניח שלא תראו
זאת בתוכנות המתחרות.
 .9.5אמינות של הנתונים ויכולת שחזור נתונים במקרה
נדיר של "קטסטרופה" תפעולית בצורה הרבה יותר
טובה מאשר בתוכנות המתחרות.
 .10ניהול מוקד שבר זמין ,מהיר ורב תחומי -אחזקת מכונות,
משק ובינוי -HELP DESK ,הכל במסך אחד .פתיחת העבודה,
עדכונה ,הדפסתה וסגירתה ,כולל עלויות ,במסך אחד!
 .11בפתיחת עבודה וסגירתה ניתן לשלוח הודעות  ,SMSדוא"ל
וכד' -בהתאם להגדרת המשתמש.
 .12ניהול ספקים ,עלויות ,מרכזי תמחיר ,ציוד ,פריטים ,הזמנות
ידידותית
תקציבים ופרוייקטים -בצורה
רכש,
ואינטואיטיבית .לדוגמא:
 .12.1ניתן לראות מיידית לכל ספק -חשבוניות ,הזמנות
רכש ,וכד' ללא הגבלת רשומות ובלחיצת מקש אחת.
 .12.2ניתן לראות מיידית לכל ציוד/לקוח /מרכז תמחיר-
עבודות פתוחות ,סגורות ומתוכננות )כולן או חלק
מהן( ללא הגבלת רשומות ובלחיצת מקש אחת .זמן
התגובה אינו מותנה במספר הרשומות במערכת
ובמספר הרשומות לאותו ציוד נבחר!
 .12.3לכל פריט ניתן לראות מיידית את כל התנועות שלו
בהתפלגות לסוגי התנועות השונים )כניסות ,ניפוקים,
ספירות וכד'( ללא הגבלת רשומות ובלחיצת מקש
אחת.
 .12.4תכונות אלו אינן קיימות כלל אצל המתחרים או
לחילופין במידה והן קיימות ,זמן התגובה יהיה בלתי
סביר או לחילופין לא יהיה ניתן לראות את כל
הרשומות.
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 .13ניהול אחזקה מתוכננת וסנכרון כל תדירויות הנוהל.
המערכת היחידה שמסוגלת לסנכרן בין תדירויות שבועיות
לחודשיות ,ללא פספוסים .חוסר היכולת של התוכנות
המתחרות להתמודד עם  13שבועות בשלושה חודשים גורם
לעתים לפתיחת עבודות כפולות במצב של חפיפה של מספר
טיפולים לאותו ציוד ,או לפתיחת עבודות שנתיות שלא
בתאריך המקורי שלהן )היום בחודש(.
 .14מערכת פרמטרית המתאימה את עצמה לדרישותיו
המיוחדות של כל לקוח .הפרמטרים מחולקים ל 2-קבוצות
עיקריות :האחת זמינה לכל משתמש וניתנת לשינוי ע"י
הגדרת ערך השדות .הקבוצה השניה היא מערכת פקודות
מאקרו המאפשרת לשנות את אופן הפעולה הפנימי של
המערכת בהתאם לדרישות הלקוח מבלי לשנות את התוכנה
המקורית! חשוב מאוד לציין ששינויים אלו ,המיושמים אצל
כל משתמש בנפרד ,נשמרים גם לאחר שדרוגי גרסאות ,ללא
טיפול מיוחד )וללא קשר לגרסה המשודרגת(!
 .15כל שינוי המבוצע במערכת על ידי המשתמש ,לרבות עיצובי
דו"חות ,טפסים ,מסכים ,פרמטרים ופקודות מאקרו ,נשמר
גם לאחר שדרוג המערכת לגרסה חדשה מכל גרסה שהיא!
תכונה זו ,להערכתנו ,אינה קיימת אצל המתחרים -בהמון
מקרים קורה ששדרוג גרסה מחזיר את השינויים הייחודים
שבוצעו ע"י המשתמש להגדרות ראשוניות ,ולעתים דו"חות
מיוחדים שנכתבו ללקוח מסוים" ,הולכים לאיבוד".
 OLAP .16ככלי משלים לניתוחים סטטיסטיים מתוחכמים על
נתוני המערכת .פתרון ייחודי מובנה ,הקיים רק בעוצמה .10
 .17כל השאילתות ,הדו"חות והמסכים כתובים ישירות בשפת
) SQLולא דרך  .(ODBCתכונה זו מאפשרת לעוצמה  10לנצל
את יכולות מסד נתונים  SQLעד תומן.
 .18המערכת מאפשרת תמיכה בריבוי אתרים ) ,(Multi Sites
כלומר מאפשרת עבודה עם נתונים ממודרים ,כך שבכל אתר
רואים רק את פלח הנתונים מהמסד השלם הרלוונטי לאותו
אתר .כמובן שאתר יכול להיות פיזי או לוגי.
 .19המערכת היחידה המאפשרת תמיכה באוכלוסיות
משתמשים הטרוגניות .מאפשרת עבודה עם נתונים
ממודרים כך שניתן לחבר תחת מסד נתונים אחד
אוכלוסיות שונות של משתמשים כגון :אנשי אחזקה של
ציוד מכני ,אנשי אחזקה של משק ותשתיות ,אנשי הלפ
דסק ,אנשי שרות ותמיכה ,אנשי מעבדת כיולים ,אנשי
המוסך של הארגון וכד'.
 .20המערכת מעגלית ובעצם מאפשרת למשתמש להגיע לכל
יכולותיה מכל כיוון אפשרי ,בהתאם לצורת עבודתו והבנתו.
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תפוצת המערכת
מעל  500התקנות עוצמה  10בארץ ואלפי משתמשים.
להלן רשימת לקוחות חלקית:
לירן מוזס
אבן וסיד
רז ויינשטיין
אוליצקי
סילביה גיטר
אומריקס
רותי ארמון
אוניברסיטת בן גוריון
רמי בר-קדם
אוניברסיטת בר אילן
משה צעירי
איגוד ערים
מוטי מרגלית
אלביט
אליעזר מינקוביץ'
אל על
רענן לוי
אמבר
רונן דורף
אמדוקס
אפריקה ישראל  -קניון רחובות אסף שיר
רמי זרחי
בורסת היהלומים
דוד שביט
בי"ח בני ציון
בצלאל מיירנץ
בי"ח הלל יפה
דני זהר
בי"ח פוריה
ניסים ואטורי
ביו-בי
יגאל כהן
ביוטכנולוגיה כללית
יצחק דרום
בנק המזרחי )מחיש(
אהובה בן שלום
בנק ישראל
ציון פרץ
בנק לאומי קש"ב
ערן רוטליין
בסט קרטון
אלי שואט
גלובס
גיורא רמות
גמל שריד
עמוס גיל
גן שמואל מזון
אלי דורון
דגון בתי ממגורות
משה בוך
דניה סיבוס
יוסי ביטון
דרך הים -התפלה
מוריס אונונה
המוסד לבטוח לאומי
ערן עפרוני
וון-רול )אלקו(
מזל עמר
טבע – אביק ,מדיקל
גל לרר
ידיעות אחרונות
יוניליוור ישראל – אתר חיפה ג'יזל יונתן
חיים גז
טיב טירת צבי
נדב שובל
יטבתה
קובי זמיר
כפרית
בוקי לוי
לאומי קארד
אמנון בר-אלי
מאפיות אנג'ל
דורון אייזנהמר
מוזיאון ישראל
איציק בראל
מגן דוד אדום
דורון יהלומי
מי עדן
חנוך שמיט
מכון ויצמן למדע
איגור שימנוב
מלון מצודת דוד ירושלים
עומר שביט
מפל מוצרים פלסטיים
דב שרר
מקורות שפד"ן
דורית בכר
משרד הבינוי והשיכוןIBM-
צביקה שפרלינג
משרד ראש הממשלה
יוסי מימון
נס טכנולוגיות
גיל צור
סיגמה ישראל
סיגל מצפה
סנפרוסט  /מעדנות
אליעזר יגור
עיריית רמת גן
דב יורקובסקי
פיליפס מדיקל )אלסינט(
אבי ניב
פלסטיב
יבגני פרידמן
צה"ל – מש"א 7000
טלי בן-הרוש
שטראוס גלידות
גלי נתנזון
תרו – תעשייה רוקחית

050-7652812
08-8584161
03-5316583
08-6472721
054-6603418
03-7914511
054-9996555
03-9716451
054-4637047
09-7762113
052-6906453
054-6771620
04-8359727
04-6304393
04-6652675
050-8875544
08-9381234
03-5634316
02-6552241
03-9352810

052-6117288
03-9538887
050-8594347
054-4348698
04-8664221
054-5447488
03-9631323
050-6284125
052-5695431
09-8927865
03-9632222
052-8461864
050-7234452
054-9798000
08-6809782
03-6177614
02-6580534
02-6771346
057-7526261
054-5660254
08-9343933
02-6212299
04-6764559
03-9635140
02-5847322
03-7126072
03-7675203
08-9484121
04-6449826
052-5656090
04-8310457
054-5208244
03-7374598
04-9957702
04-8475870
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