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טנרטניאב םימולהי יאלמ לוהינל השדח הנכות
הרעסה םע תודדומתהל חתפמ ןה רישי קוויש תויוליעפ
םיקוושב

קפיסש ,םולהי וידוטס תא 1995-ב םיקהש יביטאירק להנמכ םייקלא השמ תא ונרכה םעפ
,המידק קנע דעצ ןמזמ השע רבכ םייקלא השמ .תורחאו םימולהי תורבחל הקיפרג יתוריש
תונורתפ ללש תקפסמה ,YCS – Yahalom Creative Solutions תרבח תא םיקהשכ
.Web תוססובמ ,תומדקתמ הנכות תוכרעמו טנרטניא ירתא :םהיניב ,תורבח םודיקל

תברו תדחוימ תוחמתה םע ,הנכותה ימוחתב בר ןויסנ לעבו קיתו ישונא ןוה םייקYCS -ב
ולש םירצומה לסל הנורחאל ףיסוה ,היגולומג סרוק רגוב ,םייקלא .םימולהיה םוחתב םינש
ןכרצה לומו )B2B( ומצע רחסמב טנרטניאב םימולהי יאלמ לוהינל EasyStock Lite תא
.)B2C( יפוסה

םיניבמ םהש תורמל ,טנרטניאב יאלמ לוהינל רובעל םישקתמ םיבר םינטישכתו םינמולהי"
קלח .רישי קווישו תוחוקלל תיתועמשמ הפישח רשפאמה ,המצוע בר ילכב רבודמש
.םייקלא השמ רמוא – "בשחוממ יאלמ לוהינב םיישק לע חוודמ םינטישכתהו םינמולהיהמ
יאלמ לוהינ תכרעמ רתאל וסינ רבכש ימו ,'טנרטניא רתא יל היהיש םדוק' :םינעוט םירחא
,ללוכ דחא ןורתפל םיעוושמ םלוכ ,תאז םע .תורקיו תובכרומ תונכותמ םיגייתסמ ,המיאתמ
תונורתי תא םישיגדמ ףנעב תויתורחתהו םיקוושב הלטלטה" .תוריבס תויולעבו םושייל לק
ריהמ יטנרטניאה ןורתפה .תועונצ תויולעב תיביטקפא תיקסע המרופטלפכ טנרטניאה
.רמוא אוה – "הכומנ תישדוחה ותולעו ,לועפתל טושפו

חטבואמ קשמימ
EasyStock Lite" קשמימ תועצמאב ינדי ןפואב רתאל םינבא תולעהל םייונמל תרשפאמ

.הממיב תועש 24 תושיגנ רשפאמ ,ועבט םצעמ ,טנרטניאה .חטבואמ יטנרטניא לוהינ
הסינכ תרקב םע תוחוקל ירשק לוהינו בשחמ לכמ ינכדע יאלמ לוהינ תקפסמ תכרעמה
ולעה אל ןיידעש םינמולהי" .םייקלא השמ רמוא – "םייקסע םיסרטניא לע הנגהו תמדקתמ
לכל טנרטניא תבותכ הווהמה ,יסיסב טנרטניא רתא תכרעמה םע םילבקמ ריוואל רתא
".דיתעב וא ידיימ ןפואב רתוי ףיקמ רתאל גורדש תויורשפא םע ,רבד

:םימולהיה תורבחל עיצמ אוהש הנכותה תונורתי תא הנומו ותסיע לע דיעמ םותחנה
ריחמ ינוכדע ;םיניינקל הפושח ,תיטנרטניא הביבסב םימולהי יאלמ לוהינו ריוואל האלעה
ךרוצ ןיא .On-line תודועת תריחבו ןוימ ;ןבאה םוקימ ללוכ ,רתאב יאלמה לומ םיידיימ
;תורישה רופישו תוחוקל רומיש ;ןניגב םולשתל וא ןתומלשל גואדלו תורוחס חולשל
;חוקלה גוסל םאתהב תונוש תומרב הסינכ ירתיה ןתמ - תואשרה לוהינ
;הממיב תועש 24 תונימז תוריכמהו רוגס דרשמהשכ םג תדבוע תכרעמה
;ןמזו םוקמ לכב תוריכמה ישנאו קסעה ילעבל הנימז תוריכמ תמרופטלפ
;לועפתל םיטושפו םילק ךא ,םימדקתמ םילכ
;יסיסב טנרטניא רתא ללוכ ,גרדושמו ינכדע 'יקסע רוקיב סיטרכ'
;תכרעמה םע תפטוש תוליעפמ האצותכ ,טנרטניאב שופיחה יעונמב םיסרטניא םודיק
.סיכ לכל םימיאתמה םיישדוח שומיש ימדו הכומנ המקה תולע :םישמתשמל חונ יקסע לדומ
EasyStock יונמ  Lite םישמתשמ / בשחמה תודמע לכל דיחיו דחא םולשת רשפאמ
.יונמה דרשמב

– "יקסעה לוהינל רתויב יסיסב חרכה אלא ,תורתומ הניא רבכ טנרטניאב תישממ תוחכונ"
.םייקלא השמ םכסמ

http://easystock.co.il :םיפסונ םיטרפל
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