
 

                      2102ספטמבר                       סינאל חדשות

 

  דבר המנכ"ל

 לקוחות יקרים,

 

אני  לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה,

שמח ליידע אתכם, כי החל מחודש אפריל 

, התמזגה חברת סינאל מלל פייוויי 2102

לחברת האם סינאל תעשיות. ההחלטה על 

במטרה ליצור חברה אחת המיזוג התקבלה 

גדולה ואיתנה אשר תהיה ערוכה טוב יותר 

 למתן מענה לכלל הצרכים של לקוחותינו.

 

גם השנה המשכנו להשקיע ולפתח פתרונות 

חדשים ומשלימים לסל מוצרי החברה ובמהלך 

החודשים האחרונים השקנו את מוצרי החומרה 

  SYnergyו SY-Faceהחדשים שלנו 

ח הפתרון המלא לחברות וכן השלמנו את פיתו

ניקיון ושמירה, המהווה מענה אופטימאלי 

לחברות בתחום, הכולל חיוב לקוחות בהתבסס 

על ניהול שעות העבודה של עובדי הניקיון 

 והשומרים. 

ביצוע מעקב ובקרה  השימוש במערכת מאפשר

על ההכנסות וההוצאות בארגון באופן אוטומטי 

שוואה וזאת בהתבסס על עלות שכר עבודה בה

 מהלקוחות . לתקבולים 

 

רכיב גיוס  במודול "הרמוני" שכר הוספנו את 

משאבי אנוש. המערכת מספקת  עובדים וניהול 

מענה מלא החל מתהליך איתור וקליטת העובד 

ולמשך כל תקופת עבודתו בארגון. הפתרון 

כולל ניהול מועמדים, קורסים, השתלמויות 

 והדרכות, חוות דעת, ראיונות ועוד.

רכיב משאבי האנוש מהווה חלק בלתי נפרד 

        

 

 
 מעבר לשעון חורף

  

לפנות בוקר )בלילה שבין חמישי ליום שישי(  – 2102..21.1 -בתאריך ה

 -מדינת ישראל תעבור לשעון חורף ומחוגי השעון יזוזו שעה אחת אחורה 

 . 0011יש להזיז את מחוגי השעון לשעה  2011בשעה 

לנוחיותך ניתן לקבל מידע אודות עדכון שעון החורף לכלל מוצרי החברה 

 רתנו. באתר האינטרנט של חב

 .אנו ממליצים ללקוחותינו לתכנת מראש את השעונים לשעון חורף
 
 
 

 
 

 2102..21.1  – חורף שעון                       

http://www.synel.co.il/support/winter.html


ממערכת הרמוני שכר ומנוהל במסד נתונים 

 מרכזי אחד. 

 

 בהזדמנות זו אאחל לך ולבני משפחתך, 

שהשנה החדשה תביא עמה בשורות 

טובות לכולנו ושתהא זו שנה של 

 התחדשות, פריחה ושגשוג בכל התחומים.

 

 בברכת שנה טובה,

 מנכ"ל סינאל –גבי בוגנים 

                                              

 מינויים חדשים בסינאל
 

אנו שמחים לבשר לכם כי במהלך הרבעון האחרון וכחלק מתהליך חיזוק המיצוב והמיתוג של 
בפתרונות לניהול נוכחות עובדים, בקרת כניסה ומשאבי קבוצת סינאל כמובילה עולמית ומקומית 

 אנוש, הצטרפו לקבוצת סינאל המנהלים הבאים0
                                                                      

 סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי -מר ארז בוגנים 
                          

במשפטים מאוניברסיטת אסקס באנגליה, ומאוניברסיטת ירושלים. בוגר ניהול  LLBבעל תואר 
פיננסי למנהלים מאוניברסיטת ת"א. לפני הצטרפותו לקבוצת סינאל היה ארז המייסד ובעלים 
של משרד ארז בוגנים, משרד עורכי דין, אשר פעל ונתן שירותים בארץ ובעולם בתחום המשפט 

 No Place Like Home Ltd.- NPLHהמייסד ובעלים של חברת המסחרי והאזרחי. כמו כן היה 
השנים  01אשר עסקה במתן שירותי ייעוץ וליווי לרוכשי ומוכרי דיור בישראל. במהלך  –

האחרונות ליווה ארז באופן אישי את קבוצת סינאל במתן ייעוץ עסקי ומשפטי למימוש עסקאות 
 אסטרטגיות שונות.

ם בניהול שיווקי ומכירתי ובייזום עסקי בארץ ארז מביא איתו ניסיון רב שני
                                                                            ובעולם.

 
, .6.192.-10, פקס0 6.5951.-10להלן פרטי ההתקשרות עם ארז בוגנים0 טל'0 

erez@synel.com 
 

                                                             

 מנהלת מרקום -גב' אורלי וייסמן 
 

אורלי בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה וחינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני 
סינאל הייתה אורלי מנהלת במנהל ציבורי מאוניברסיטת ת"א. לפני הצטרפותה לקבוצת 

המרקום של חברת הראל ביטוח ופיננסים, במשך שש השנים האחרונות. בתפקידה זה, 
אורלי הקימה וחיזקה את כל מערך המרקום הפרסומי והשיווקי של החברה והובילה את 

מיתוג ומיצוב החברה כחברה מובילה בשוק הביטוח, ובמיוחד בתחום ביטוח הבריאות. אורלי 
עמה לחברתנו ניסיון עשיר בתחום המרקום השיווקי תוך שימוש בפרסום ובקד"מ מביאה 

מכירות הכולל0 ניהול קמפיינים שיווקיים בכל המדיות, מיתוג חברה, פעילות יחסי ציבור, 
פעילות קידום מכירות, מתן חסויות, הפקת אירועים וכנסים ועוד. בתפקידה הנוכחי כמנהלת 

לי תטפל בכלל פעילות המרקום, הן לשוק המקומי והן לשוק המרקום של חברת סינאל, אור
  הבין לאומי של החברה.

 
, .6.192.-10, פקס0 162-61.2965, נייד0 6.5995.-10טל'0  להלן פרטי ההתקשרות עם אורלי וייסמן 0 

orlyw@synel.com 
 
 
 
 

mailto:erez@synel.com
mailto:erez@synel.com
mailto:orlyw@synel.com
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 מערכת "הרמוני"

  חינם - Smart phone מחשבון שכר ב

 
 לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום הסמארטפונים בארץ ובעולם, סינאל גאה לקחת חלק 

 בעידן הטכנולוגי החדש ופיתחה אפליקציה חדשה לסמארטפון, המתבססת על מערכת מחשבון שכר 

 "נטו/ברוטו" הקיימת כבר באתר סינאל. 

 מאפשרים לשכירים במדינת ישראל לבצע סימולציה, ולהשוות את סכום הנטו המחשבונים 

   המשולם לחשבונם, לעומת הברוטו הניתן ע"י המעסיק, בהתחשב בהפרשות העובד ונקודות הזיכוי. 

"נטו / ברוטו" הינו ללא  –השימוש באפליקציית מחשבוני שכר 

                                                                                           תשלום!!!

 לקבלת פרטים נוספים

 

  פורטל הצגת תלושי שכר -מערכת הרמוני  -ועכשיו חדש 
 

שמהווה  E-Harmonyכחלק משיפור השירות הניתן לעובד, סינאל החליטה להשתמש בתוכנת 

מעתה עובדיך יוכלו   את הפלטפורמה להנגשת נתונים לעובד ולהוסיף שירות זה ליכולותיה.

ואישורים כספיים נוספים הנדרשים להם  015ליהנות מנגישות לצפייה בתלושי השכר, טפסי 

 מעת לעת. 

, מזדהה בהתאם לחוקת העבודה בארגון  E-Harmony-ן זה, העובד ניגש לבמסגרת פתרו

 ובאמצעות התפריטים בוחר תלושי שכר. התלוש מוצג לעובד ובאפשרותו להדפיס את התלוש.

הננו שמחים לבשר לכם כי בימים אלו רכשה את הפתרון חברת טווס אבטחה ושמירה בע"מ, 

  אחד מלקוחותינו הגדולים והנאמנים.

 לקבלת פרטים נוספים

 

 הפתרון המושלם לחברות ניקיון ושמירה -מערכת "הרמוני" 

 מערכת אחת לניהול לקוחות ועובדים0 

מערכת חדשנית הפועלת בחזית הטכנולוגיה ומהווה פתרון אוליטמטיבי לניהול כולל ומלא של מערכת "הרמוני" הינה 

פעילות העובד בארגון. לאחרונה הושלם פיתוח פתרון מיוחד ואידיאלי לחברות ניקיון ושמירה, מערכת אחת המנהלת את 

 כלל הפעילות בתחום, הן כלפי לקוחות והן כלפי עובדים.

 
 לקבלת פרטים נוספים

 

 " והצטרפו לקהל לקוחותינו0 הרמונינו מקדמים בברכה את החברות שרכשו לאחרונה את מערכת "א
 

 

http://www.payway.co.il/calculator/nbmsn.asp
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http://www.synel.co.il/pdf/harmony-portal.pdf


 

 פרוייקטים בארץ 
 

מהחברות הגדולות בענף שרותי  –האחים עובדיה" ברצוננו לחשוף בפניך את חברת "
האחזקה והשמירה שבחרה במערכת "הרמוני" נוכחות ושכר בשילוב של שעוני נוכחות 

 ביומטריים לניהול פעילות העובד בארגון. 
 

רישום נתוני הנוכחות במערכת מבוצע באמצעות שעונים ביומטריים שהותקנו באתרים 
 גדול. המערכת מרוחקים ובעלי ריכוז עובדים 

 מנהלת את טביעות האצבע וקולטת נתונים באופן מקוון, נושא שהינו בעל חשיבות גבוהה עבור חברת "האחים עובדיה". 
                                

מערכת השכר שסופקה החליפה מערכת ישנה שדרשה עבודה רבה של הקלדת נתונים וביצוע תהליכי בקרה ידניים. בעקבות 
ת המערכת ושילוב תהליכי קליטה ובקרה ממוחשבים, התייעלה העבודה במדור השכר, ומתרכזת בעיקר במתן שרות הטמע

 איכותי לעובדי החברה והעברת נתונים באופן ממוחשב למערכת הנהלת החשבונות.
 

 לכתבה המלאה
 

 קורסיםהשתלמויות ו

  – יום עיון לחשבי שכר

 1122עדכונים וחידושים בשנת  

תל  , במלון קראון פלאזה, רחוב הירקון, 16011-06011,  22/01/2100‘, יום ב
 אביב

 

 שעות( 9.6) מאושר לחשבי שכר ע"י לשכת רואי החשבון

 
בתיקוני חקיקה ופסיקה בנושאים רבים. מתוך מחויבות ללקוחותינו, בחרנו להביא גם הייתה שנה גדושה  2102שנת 

 השנה את השינויים שחלו בנושאי 
ביטוח לאומי, דיני עבודה וקופות גמל, תוך שימת דגש מיוחד על השפעות השינויים, הבנתם והטמעתם   מס הכנסה,

 היעילה בארגונך.
          , חשבי שכר, מנהלי חשבונות ומנהלי כ"א.יום העיון מיועד לחשבים, מנהלי כספים

       

 מישורי אחריות , בודק שכר מוסמך ועוד 0דיני עבודה

  ,נקודות זיכוי למקבלי תארים, הגדלת ההפרשות לבעלי שליטה, פטור על הקצבה :מס הכנסה

 חוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס ועוד

                                                                             
 המרצים : 

 DBAמכללת  ,רו"ח דוד בן ארויה                                                         
 אוניברסיטת תל אביבעו"ד מיקי בן דב, 

 
                                

  טופס הרשמה
         

 

 

http://www.synel.co.il/pdf/ovadia.pdf
http://www.synel.co.il/pdf/ovadia.pdf
http://www.synel.co.il/pdf/registration-october-2012.pdf
http://www.synel.co.il/pdf/registration-october-2012.pdf


 

 

  תמיכה באמצעות האתר
 

ממליצים להשתמש במערכת קריאות שירות במסגרת שיפור השירות ועל מנת לייעל ולזרז את המענה לפנייתך, אנו 
 באינטרנט בכדי לחסוך זמן המתנה למענה טלפוני במרכזייה. המערכת מאפשרת לעקוב אחר סטאטוס פנייתך ועוד.

 
 לפתיחת קריאת שירות

        לחץ כאןלהסרה מרשימת התפוצה 

http://tickets.synel.co.il/
http://tickets.synel.co.il/
mailto:or@synel.co.il

