
 

  
  2013מרץ 

  חדשות סינאל 
  

  סינאל תעשיות משנה את שמה לסינאל מלל פייוויי
  

, מובילה עולמית בפתרונות לניהול נוכחות עובדים, בקרת כניסה ומשאבי סינאל תעשיות בע"מאנו גאים להכריז כי חברת 
  לסינאל מלל פייוויי בע"מ.    בע"מ   מסינאל תעשיות  אנוש, שינתה את שמה 

  

  
  

סינאל מלל את מוצריה בישראל באמצעות החברה הבת,   סינאל תעשיות בע"מבמהלך השנים האחרונות, שיווקה 
נחשבת כיום למותג ידוע ומוכר בשוק הפתרונות לניהול עובדים, המשלב את המוניטין רב השנים  סינאל מלל פייוויי  פייוויי.

כחמש שנים על ידי סינאל מקבוצת המייסדים. לאחרונה מוזגה  , שנרכשה לפנימלל תעשיות תוכנהחברת   ושל    סינאלשל 
. לסינאל מלל פייווייהשם של החברה המאוחדת    , וכעת הוחלט על שינויסינאל תעשיותלתוך חברת  סינאל מלל פייוויי

  סינאל מלל פייוויי.אנו פועלים בישראל ובעולם תחת שם אחד וחברה גדולה אחת:  והיום 
  

"מאז הקמתה התפתחה סינאל מחברה תעשייתית, שעסקה בעיקר בפיתוח ויצור  סינאל מלל פייוויי: גבי בוגנים, מנכ"ל
לבית תוכנה גדול העוסק בפיתוח, מכירה ומתן שירותים ללקוחות בארץ    מוצרי חומרה בתחום הנוכחות ובקרת כניסה,

פתרונות עתירי ידע המשלבים חומרה ותוכנה  ובעולם בתחום ניהול פעילות העובד בארגון. סינאל מציעה כיום מגוון רחב של
הינו מהלך טבעי המשקף את החזון של סינאל להפוך  לסינאל מלל פייוויילאלפי לקוחות בישראל וברחבי העולם. שינוי השם 

  לספקית מובילה של פתרונות טכנולוגיים לניהול עובדים בארגון".

  
  לקוחות יקרים

  
   מוניתי כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בסינאל מלל פייוויי. 2012במהלך שנת 

    
סינאל מלל פייוויי, כחברה רב לאומית הפועלת בישראל וברחבי העולם, הצליחה לתרגם את 
ההשקעות שביצעה בשנה החולפת לצמיחה, ביסוס וחיזוק מעמדה כחברה מובילת שוק בתחום 

  י בארגון.פתרון כולל לניהול ההון האנוש
יישמנו מספר רב של פרויקטים גדולים ומובילים בישראל וברחבי  2012ואכן, במהלך שנת 

- מערכת ההרמוני מערכת ההרמוני מערכת ההרמוני מערכת ההרמוני העולם בתחום מתן פתרונות כוללים לניהול ההון האנושי בארגון באמצעות 
  מוצר הדגל של חברתנו.   
  

הרמוני הרמוני הרמוני הרמוני ול החדש: במהלך השנה החולפת הושקעו משאבים כספיים ואנושיים רבים בפיתוח המוד
. בנוסף פותחו אפליקציות דיווח נוכחות ומחשבון שכר מותאמות לשימוש משאבי אנושמשאבי אנושמשאבי אנושמשאבי אנוש

באמצעות הסמארט פון והטאבלט. כן בוצעו שדרוגים ותוספות במודולים הקיימים   ודיווח
  במערכת הרמוני.

  

לגבי  כמנהגנו נמשיך לדוור אתכם במהלך השנה באופן שוטף בחומרים ועדכונים מקצועיים
  פיתוחים טכנולוגיים חדשים.



  

כחברה מובילת בתחום ניהול וייעול פעילות העובד בארגון, השתתפנו השנה ונתנו חסות בכנסים מקצועיים לקהלי יעד 
  שונים כגון מנהלי משאבי אנוש, כנס גזברים ועוד.

יים לחשבי שכר ורבים וטובים בהיבט של הכשרות מעשיות התקיימו במסלול ההכשרות שלנו סמינרים וימי עיון מקצוע
  הוסמכו במהלך השנה החולפת. 

  

      ::::2013201320132013חזון שנת חזון שנת חזון שנת חזון שנת 
  

במערכות ובמוצרים, אשר אנו מספקים    אנו נמשיך להשקיע 2013כפי שהשקענו בשנה החולפת, גם בשנת 
  לרשותכם.   ומעמידים  לכם

  

מאמינים ופועלים לפי ההשקפה כי העמקת הידע של משתמשי הקצה במוצרינו ובטכנולוגיות  אנו בסינאל מלל פייוויי
שלנו הינו נדבך חשוב בהצלחת לקוחותינו והצלחתנו, על כן, גם השנה כפי שנהגנו עד כה, נקיים לנוחיות לקוחותינו 

  ם בהמשך. קורסים והשתלמויות באופן שוטף וקבוע באזורי הצפון והמרכז. הודעות על כך נפרס
  

     בהזדמנות זו ברצוני להודות לכם על הנאמנות רבת השנים שלכם לסינאל
  

        בברכה,בברכה,בברכה,בברכה,
  סמנכ"ל פיתוח עסקיסמנכ"ל פיתוח עסקיסמנכ"ל פיתוח עסקיסמנכ"ל פיתוח עסקי    ––––ארז בוגנים ארז בוגנים ארז בוגנים ארז בוגנים 

 

    שיפורים ותוספות במוצרי החברה שיפורים ותוספות במוצרי החברה שיפורים ותוספות במוצרי החברה שיפורים ותוספות במוצרי החברה 
  

  משאבי אנוש –מערכת הרמוני                                           

  בארגוןהמערכת המתקדמת ביותר לניהול ההון האנושי 
  

ומותאם לצרכי הארגון שילווה את   ומצריך מתן מענה איכותי  ,ניהול המשאב האנושי בארגון הוא נושא חשוב ורגיש בכל ארגון

לכל אורך תקופת עבודתו בארגון. מערכת הרמוני מהווה פתרון חדשני לניהול פעילות העובד והמבקר בארגון הכולל:  העובד 

  ש ובקרת כניסה. דיווח נוכחות , שכר ומשאבי אנו

מנו לאחרונה את פיתוח מודול משאבי אנוש יעל מנת לאפשר ללקוחותינו לנהל את ההון האנושי בארגון באופן יעיל ואיכותי, סי

  במערכת ההרמוני, המאפשר קבלת תמונה כוללת ואינטגרטיבית לניהול כל המידע הרלוונטי אודות העובד בארגון.

  

  

  

  לפרטים נוספים לחץ כאן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  סינאל השלימה התקנת מערכת הרמוני לניהול פעילות העובדים בחברת מתן חן סיעוד               

  

  
  

במסגרת הפרויקט בחברת  פייוויי.   סינאל מלל   הצטרפותה של חברת מתן חן לחוג הלקוחות של אנו מקדמים בברכה את 
מערכת מרכזית  - Harmonyעובדים, התקינה סינאל את  4500מתן חן, חברה כ"א מובילה בתחום הסיעוד המעסיקה 

מסופים ביומטריים לקריאת טביעת אצבע מדגם   12נוכחות, שכר ומשאבי אנוש וכן  -לניהול פעילות העובד בארגון 
SYNERGY.  

                                                                                                     
 -"אנו שמחים לדווח על ההתקנה המוצלחת במתן חן. מוצר הדגל של סינאל  ארז בוגנים, סמנכ"ל השיווק של סינאל:

שכר ומשאבי אנוש. אנו מבסס את מעמדו כפתרון המועדף לניטור נוכחות,  –מערכת הרמוני לניהול פעילות העובד בארגון 
   מודים למתן חן על הבחירה בסינאל וצופים המשך שיתוף פעולה פורה גם בעתיד".

 

  מינויים חדשים
 12  . ניהל במהלך מר מוטי בסט מונה לסמנכ"ל מכירות תחום נוכחות ושכר בישראל

 של סינאל  SMB-לשוק ה בתחום הנוכחות והשכרהשנים האחרונות את מח' המכירות 

  בישראל.

במהלך שנות עבודתו בחברה, קידם מר מוטי בסט את מוצר הטיים לוג של החברה ויחד עם 

צוות המכירות של התחום גייס אלפי לקוחות ומיצב אותו כמוצר הנפוץ ביותר בישראל לאיסוף 

  נוכחות עובדים ולמותג של איכות בתחום.

  הנוכחות בשוק המקומי. למר מוטי בסט ניסיון רב שנים והוא נחשב למומחה בתחום 

  להלן פרטי ההתקשרות עם מר מוטי בסט:

  moti@synel.co.il דוא"ל : , 052-3221335, נייד: 09-7750454טל': 

 החדש.  .אנו מאחלים למר מוטי בסט הצלחה בתפקידו

  

, מתאמת קורסים והדרכות סינאל גברת אור אלל מונתה למנהלת קשרי לקוחות

   בישראל.

והייתה אחראית בין היתר    במשך חמש השנים האחרונות שימשה כעוזרת מנכ"ל,

      על תחום הדרכות, ימי עיון, כנסים ואירועים בחברה.

   במהלך שנות עבודתה בחברה אור הייתה בקשר רציף עם הלקוחות.
  

נכס חשוב   מדבריה של אור: "בכוונתי לנצל במה זו ולציין כי, אני רואה בלקוחותינו 

ביותר, ומתפקידנו לספק לכם את השירות האיכותי, המקצועי והיעיל ביותר 

     לשביעות רצונכם.

  אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת".
  

  להלן פרטי התקשרות עם גב' אור אלל: 

  or@synel.co.ilדוא"ל :  7551756-03, פקס: 9389884-052, נייד 7750419-09טל' 

 .אנו מאחלים לגב' אור אלל בהצלחה בתפקידה החדש



    
    בארץ ובחו"לבארץ ובחו"לבארץ ובחו"לבארץ ובחו"ל    סמינרים וכנסיםסמינרים וכנסיםסמינרים וכנסיםסמינרים וכנסים

  

  והפעם בטורקיה!  Harmonyעוד סיפור הצלחה של שותף 

עם חברת  סינאלשל חברת  Harmonyאנו גאים לשתף אתכם בסיפור הצלחה על מיזם משותף לקידום השיווק של פתרון 

Mikado.שהיא המפיצה הראשית של מוצרי סינאל בטורקיה ,  

אשר התקיים במלון  Harmonyערכו סמינר אקסלוסיבי בנושא של פתרון  Mikado - ו סינאלבמסגרת מיזם משותף זה, 

  . Mikadoלקוחות של  30 -בהשתתפות כ 12/10/12 -באיסטנבול ביום שישי ה הייאט

בתחום ניהול העובד  סינאל, נתן הרצאה על מגוון פתרונות Harmony איזק אבוחצירא, מנהל מוצרבמהלך הסמינר, 

הל ולעובד לצורך ופתרונות באמצעות פורטל אינטרנט למנCOSTING JOB בארגון, שכוללים: דיווחי נוכחות, בקרת כניסה, 

לצורך דיווח  SMARTPHONEקבלת מידע ועדכון נתונים. במסגרת הרצאה זו חשפה סינאל את פתרון הדיווח באמצעות 

  . DayTrack –פתרון דיווח נוכחות בתצורת ענן נוכחות, דוחות, בקשת חופשות, וכן את 

  

  ימי עיון שכר 
  

  .2013שלושה ימי עיון בנושא הערכות, חידושים ועדכונים בשכר לשנת התקיימו  2012בחודש אוקטובר ובחודש דצמבר 
שעות בשנה (יום העיון מהווה  15כחלק מתוכנית ההשתלמות להשלמת  ימי העיון הינם מאושרים על ידי לשכת רואי החשבון

  מדרישות הלשכה).  50%
  

, עיון בנושא חידושים ועדכונים בתחום השכרחברתנו תקיים ימי  2013בהזדמנות זו ברצוננו להודיע לכם כי במהלך שנת 
  .אשר על חשבי שכר מוסמכים לעבור מידי שנה

   
  ד מיקי בן דב.“ח דוד בן הרוייה, עו“ולמרצים: מר חיים חיטמן, רו   ברצוננו להודות למשתתפי ימי העיון

  במשך ימי העיון התקיים דו שיח פתוח עם משתתפי הכנס.
  

  י מחלקת השיווק בישראל בראשותו של מר ארז בוגנים.הסמינרים אורגנו ונוהלו על יד
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  לניהול משאבי אנוש  5 - הוועידה החצי שנתית ה
  

חברתנו הציגה את הפתרון הכולל למשאב  ,בכפר המכבייה 2013בינואר  24 - בוועידה לניהול משאבי אנוש שהתקיימה ב

נשא הרצאה בכנס   דר' גיא דרורי מנהל מוצר הרמוני   בביתן. האנושי בארגון ושמחה לארח את משתתפי הוועידה 
 שילוב תהליכי עבודה במערכת משאבי אנוש. בנושא 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   לקוחות הרמוני חדשים:לקוחות הרמוני חדשים:לקוחות הרמוני חדשים:לקוחות הרמוני חדשים:
  והצטרפו לקהל לקוחותינו:“ הרמוני”אנו מקדמים בברכה את החברות שרכשו לאחרונה את מערכת 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 



    רכבי שירותרכבי שירותרכבי שירותרכבי שירות
   

  החלפה של כלל צי רכבי השירות לטכנאי השטח של סינאל. במסגרת חידוש רכבי החברה בוצעה
  הטכנאים דיווחו על שביעות רצון גבוהה מהרכבים החדשים המשמשים אותם להגעה לבית הלקוח בכל רחבי הארץ 

  

   

    ☺☺☺☺דרך צלחה דרך צלחה דרך צלחה דרך צלחה 
    לתגובות :לתגובות :לתגובות :לתגובות :
––אור אלל אור אלל אור אלל אור אלל      or@synel.co.ilor@synel.co.ilor@synel.co.ilor@synel.co.ilמנהלת קשרי לקוחות מנהלת קשרי לקוחות מנהלת קשרי לקוחות מנהלת קשרי לקוחות     ––

 


