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 והתקשרויות הסכמים ניהול
והתקשרויות מסוגים  הסכמים נדרש לנהל ולפקח על מספר רב של רכש והתקשרויות בארגון מנהל

ם. שירות ומגווני רביםמרכיבים ותנאים ומכילים , החלים על תקופות ופרקי זמן אחריםשונים 
הארגון ולספק  מנהלהסכמים שכל הנועד לרכז את המידע הנוגע לוהתקשרויות  הסכמיםניהול 

משלב משמש למעקב ולניהול מחזור החיים של ההסכם החל  הואתמונת מצב עדכנית שלהם. 
 .ועד לחתימת ההסכםהאחראים של הגורמים דרך תהליכי ההערות והאישורים  הטיוטאהכנת 

המידע כל  ., בחידוש ההסכם וכדו'המתבקש בתקופת ההתקשרותובמעקב בניהול תומך  ,בהמשך
 זמין כל העת לכל משתמש מורשה מכל דפדפן, בכל תחנת עבודה, מחשב לוח או טלפון חכם.

מכילה  היאהארגון.  בכפוף להחלטתלקוחות ועובדים בהסכמים עם ספקים, המערכת מטפלת 
תהליך הכנתו  הסכם,פרטי ה של ומאפשרת תיאור מלא, על כל סוגיהםחוזים ההגדרה של  בתוכה

ביטוחים,  כגוןצירוף מסמכים נלווים  יא מאפשרת ה ההתנהלות בכל משך תקופת ההתקשרות.ו
  דו'.הנדסי, קורות חיים וכוערבויות, תיאור טכנולוגי 

ולוודא אחידות ניסוח ובקרה במטרה לייעל  מוכנות מאבני בנייןלהיעשות חדש יכולה וזה הקמת ח
בכל  ניתן להכין מסמך במעבד תמלילים.לחילופין מחויבות מתוך העניין או העל חריגות ניסוח 

לסבב  בהמשךלסבב הערות בטור או במקביל, ו יכולה להישלחמוכנה הטיוטת החוזה מקרה 
 אישורים, גם כן בטור או במקביל.

ציות ומידת ה עמידה בהסכםה עקוב אחרלתקופת ההתקשרות שלאחר החתימה על ההסכם ניתן ב
 ניתן להגדיר חוקים ולשגר התראות לגורם האחראי.לתקנות ולנהלי הארגון. 

 
 : דוגמת דשבורד ובו תמונת מצב של ההסכמים ופעילויות הכרוכות בניהולם1איור 
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 ניהולו: דוגמת מידע אודות הסכם ופרטי 2איור 
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 טכנולוגייםפונקציונאליים ום מאפייני

  שירותWEB ומעלה(, כרום, ספארי  8בדפדפנים אקספלורר )גרסה הפועל  מודרני ומאובטח

 ופיירפוקס.

 על של מידע עם יכולת -מציג תמונתdrill-down מובנית. 

 .מאפשר אחזור מהיר של מידע לפי שדות מאפיינים או טקסט חופשי 

  ניהוליים למנהלי המערכת, בהגדרה קבועה או דינאמית.כולל הפקת דוחות 

  נתונים ושמירת גרסאות.כולל עדכון 

  לחילול התראות על מועדים ומטלותכולל מנוע חוקים, המשמש למשל. 

 .כולל מנגנוני התראות, תזכורות וקישור לאוטלוק 

 עתי של קובצי או  פעמי-ייבוא חד כוללExcel ,CSV ו- XML. 

 לקובץייצוא  מאפשר Word ,Excel או PDF. 

  המתעד עדכוני נתונים ומידע טכני.כולל לוג מרכזי 

 

 מימוש והטמעת המערכת בארגון

הפתרון בארגון בתוך שבועות ת התשתית הטכנולוגית הגמישה של המערכת מאפשרת הטמע

 את הפעילויות שלהלן. כולליםשלבי ההטמעה ספורים. 

 ענן.הבשירות גדרת המערכת ה 

 תונים הקיימים בארגוןאיסוף הנ. 

  למערכת.טעינת הנתונים 

 הגדרת המשתמשים והרשאות הגישה. 

 הדרכת המשתמשים. 

 .הפעלה בייצור 
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 גוניים מקביליםרפתרונות א

הוא פתרון אחד מתוך מגוון , וCommugenהשירות האמור נבנה על תשתית שותף עסקי, חברת 
בין הפתרונות תשתית טכנולוגית משוכללת ואמינה.  שנבנו על אותה החברהשל פתרונות מחשוב 

 שלהלן.הללו ניתן למנות את הנושאים 

 SOX  ניהול ביקורת פנימית 

 איסור הלבנת הון  ניהול ידע תמציתי 

 בקרת חדר עסקאות  ניהול סיכוני אבטחת מידע 

 המשכיות עסקית  ניהול סיכונה אכיפה וציות 

 הערכת סיכונים  ניהול סיכונים תפעוליים 

 נהלים  ניהול פגישות ומעקב החלטות 

 ניהול דירקטוריון  ניהול תכניות עבודה 

 עיקריים וממליציםלקוחות 

 .משרתים מדי יום עשרות אלפי משתמשיםהפתרונות הללו משמשים בייצור אצל לקוחות החברה 

 

משמשת לייעול הבקרה בחדר עסקאות. היא תומכת בתהליכי איתור, איסוף, ניתוח  המערכת של קומיוג'ן"
    ."ועיבוד המידע. השירות של קומיוג'ן מקצועי, מהיר ומתוך ראייה והבנה של צרכי הבנק

 טפחות-סיגל חיים, ראש מחלקת בקרת חדר עסקאות, מזרחי

יעילים, מהירים, מקצועיים ואדיבים בשירותם. המחולל שפיתחו יעיל מאוד, קל לשימוש,  קומיוג'ן אנשי"
ידידותי ועונה על  הואוכמעט שלא נדרשת מיומנות מקצועית להפעלתו. ממשק המשתמש לניהול 

   ".הקריטריונים של הנדסת אנוש. אני מקווה שימשיכו לפתח מוצרים נוספים משלימים באותו קו
 , מערכות מידע, בנק דיסקונטחיים דינצמן

   ".המערכת של קומיוג'ן היא בדיוק מה שצריך כדי לאפשר שיתוף ארגוני בידע"
 ד"ר אורה סתר, מומחית לניהול ידע
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