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 שיגה ,םלועה יבחרב תויטאריפ תונכותב שומישה דגנ םחלנש ,BSA-ה ןוגרא
 אטב תרבח דגנכ ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיבב ₪ 500,000 ךסב העיבת
  .ןוישיר אלל תונכותב שומישל דשחב הילהנמו הידמ

 ,המוחתב הליבומ הרבחכ המצע תגתממה םוסרפו קוויש תרבח איה הידמ אטב
 םיקוושה םוחתב תוימואלניב תורבח רובע תוריכמו םוסרפ ,קוויש יתוריש תקפסמש
.םלועבו ץראב תוריכמ ידבוע תואמ הקיסעמ הרבחה .םייסנניפה

 יכרוע ,ןיד יכרוע דרשמ – 'תושו איסא ימענ ד"וע דרשמ תועצמאב השגוה העיבתה
 אטב תרבחש ,טרופ הבו ,לארשיב BSA-ה לש םייטפשמה םיגיצנה ,ןוירטונו םיטנטפ
 ךא ,טפוסורקימ תרצותמ CRM Dynamics תנכותל תונוישיר 5 השכר םנמא הידמ
.הדובע תודמע 120-כ יבג לע וז הנכותב שומיש השוע הרבחה לעופב

 לע תוריקח תרבח יתוריש ורכשנ ,הילא BSA-ה ןוגרא םעטמ תונשנו תורזוח תוינפמ הידמ אטב תרבח לש תטלחומה התומלעתה רואל
 דשחה תא וששיא הריקחה תואצות .תעבתנה ידרשמב טפוסורקימ ירצומב שומישה ףקיה תא דעתל ידכו עדימה תונוכנ תא קודבל תנמ
 CRM תנכות תנקתומ ןהילע הדובע תונחת 100-כ יבג לע טפוסורקימ תרצותמ תונכותב השרומ אל שומיש השוע הידמ אטב ויפל

Dynamics, הילהנמו הידמ אטב ידבוע תעידיבו יולגב השענ ,הנכותה לש םישרומ אלה םיקתועב שומישה יכו.

 תליבחב טרפבו ,םירחא טפוסורקימ ירצומב םג ףקיה בחר שומיש השוע הידמ אטב תרבחש ,הריקחה ךלהמב ררבתה רתיה ןיב
.לעופב שומישה ףקיה תא םירידסמה שומיש תונוישיר הידמ אטב ידיב ןיא הלא םירצומל םג רשאכ ,Microsoft Office תונכותה

 אשונש ,םוחתמ םיעיגמ םירפמהש העש ,םייתעבש תמצעתמ הנכותה תוינרצי לש ינחורה ןיינקה תויוכזב העיגפה" :איסא ימענ ד"וע
 תימואלניב הרבחכ המצע תקוושמה םוסרפו קוויש תרבח םגש ,תוארל םירעטצמ ונא .ופא תמשנמ איה ןהילע הרימשהו םירצויה תויוכז
 אלל תונכותב שומיש השוע ,ןיטינומ תיינבו םוסרפב םיבר םיבאשמ העיקשמו םירכומו םילודג םידיגאתל םלועבו ץראב תוריש תנתונה
.ןוישיר

 םהב השענש ,הנכותה ירצומ יושירל רושקה לכב ידוסי תיב קדב עצבל קשמב םינוגראהו תורבחה לכל ארוקו רזוח  BSA-ה ןוגרא
."דבלב ףקת ןוישיר ילעב הנכות יקתועב שומיש םישוע םהש ,אדוולו ,ןוגראב שומיש

 תוליעפמ קלחכ .םיאתמ יושיר אלל הנכותב שמתשהל ורחבש ,םינוגרא דגנכ ,BSA-ה ןוגרא לש הפיכאה תוליעפמ קלח איה וז העיבת
 תולעופה תורבחה לש םירצויה תויוכז תא םירפמכ םידשחנש ,םינוגראו תורבח דגנכ תופסונ תועיבת בורקב שיגהל םידמוע ונא ,וז
."BSA-ה ןוגרא תועצמאב
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