 One1חטיבת פרויקטי מחשוב ביטחוניים
פרופיל חברה
מי אנחנו
חברת בוטיק למגזר הבטחוני בעלת ותק ונסיון בפרויקטים עם מגוון לקוחות במגזר
הבטחוני.
מתמחים בפרויקטים מקצה לקצה תוך שילוב ידע ארגוני הנצבר מעשרות פרויקטים.
החברה בעלת סיווג סודי ,המאפשר ביצוע פרויקטים מסווגים .ספק מורשה של משרד
הביטחון.

האנשים שלנו
בחטיבה הבטחונית כ 100-עובדים ,כח
אדם איכותי המגיע מהמערכת
הצבאית (מהנדסים/מנהלי פרויקטים/
מפתחים/קציני פרויקטים בדרג גבוה),
יכולות ייחודיות באיתור ושילוב עובדים איכותיים בעלי
תארים אקדמיים מתקדמים ויוצאי מערכת הביטחון
בדרגות בכירות ובעלי ניסיון עשיר.

התמחויות
יכולות :שו”ב  ,סייבר ,התמחות ניהול אפיון
 ,UX ,UIאינטגרציה ,ניהול תהליך,
מעטפת :בדיקות הדרכות

הלקוחות שלנו
ניסיון רחב בפרויקטים למגזר
הבטחוני ,וכן פרויקטים בתחומי ידע
ייחודיים עבור חברות תוכנה בשוק
האזרחי ,כגון :מוטורולה ישראל,
חברת נס ,חברת Logic Industries
ומל”מ (כספק מורשה של התעשייה
האווירית).

About us

שילוב מנצח -
One1

חטיבת פרויקטי מחשוב ביטחוניים
(ארכיסופט) של חברת  One1הוקמה
בשנת  ,1994כבית תוכנה לביצוע
פרויקטים ויעוץ מקצועי.
תחת ניהולו של יעקב רובינפיין החטיבה
מתפתחת ומגדילה את כמות הפרויקטים
ותחומי ההתמחות.
כחלק מקבוצת  One1ניתן לשלב בין
תחומי ידע שונים עם היכולות ,הנסיון
והסיווג הנדרש לפעילות בעולם הבטחוני.
מתמחים בפרויקטים בטחוניים משלבי אב
הטיפוס ועד להטמעה מבצעית עם ידע
וניסיון בפיתוח ושילוב רכיבים ייחודיים כגון
מערכות מומחה ועוד.
בזכות יכולות אלו ,החטיבה ביצעה במהלך
השנים פרויקטים מגוונים ,מעבודות
מחקר עבור מפא”ת ,דרך עיצוב וניתוח
מערכות מורכבות בתחום השו”ב המבצעי
והמודיעין וכלה בפיתוח עצמו.
כיום מועסקים עשרות ממומחי החטיבה
בתפקידי מפתח בפרויקט התוכנה המרכזי
של חיל האוויר.
מזה כ 12 -שנים מובילים אנשי החברה את
האפיון הפונקציונלי והאפיון המבצעי של
הרכיבים המרכזיים במערכת.

רשימת פרויקטים

שבהם משולבת או השתלבה בעבר החברה:
פרויקט שו”ב מרכזי של חיל האוויר .אנשי החברה עוסקים באפיון מבצעי ופונקציונלי,
ובפיתוח המערכת.
פרויקט עבור ח”א וחמ”ך בתחום מודיעין ושו”ב – צוות החברה אחראי לאפיון פונקציונלי
ומבצעי של המערכת .בנוסף החברה אחראית על הנדסת אנוש המערכת.
פרויקט עבור ח”א בתחום בקרה אוירית ומודיעין – אנשי החברה בשילוב עם אנשי ח”א אחראים על אפיון
ותמיכה בצוות פיתוח.
פרויקט עבור ח”א בתחום איסוף ועיבוד נתונים מודיעין אלינט המשלב טכנולוגיות של מערכות מומחה ושפות
טבעיות – אנשי החברה השתתפו במחקר ובפיתוח המערכת ,וכיום אחראים על בנית בסיס הידע ,פיתוח ובדיקות.
פרויקט עבור ח”א – תחזוקת מספר רב של מערכות שו”ב מרכזיות בחיל האוויר .אנשי החברה אחראים להכנת
גרסה מבצעית הכוללת מימוש הדרישות חדשות
השתתפות בפיתוח פרויקט חדש בתחום איסוף ,עיבוד ותצוגת מידע מודיעיני ומבצעי ,מסנסורים רבים .אנשי
החברה השתתפו בבניית ארכיטקטורת המערכת ופיתוח המערכת.
פרויקט בתחום שו”ב שמבוצע במל”מ  -עבודת אפיון וארכיטקטורה וכן תמיכה במימוש הפרויקט.
פרויקט עתיר טכנולוגיות עבור גורם ביטחוני .טכנולוגיות אלה כוללת בין היתר בינה מלאכותית ,מערכות מומחה,
כריית מידע (.)Data Mining
פרויקט מחקרי בתחום פיתוח אנטנות חדישות עבור מפא”ת .אנשי החברה אחראים למחקר התאורטי ולבנית
דגם.
פרויקט לאפיון בנק מטרות מרכזי של צה”ל עבור חטיבת התקשו”ב .כתיבת דמ”צ ,הגדרת תקן צה”לי והכנת
“אפיון על” של המערכת
פרויקט להדגמה יכולות  Multi-Sensor Correlationעבור אלת”א – אפיון ופיתוח חבילת תוכנה.
פרויקט לפיתוח מערכת מחקר מודיעיני עבור חמ”ן – פיתוח מערכת תוכנה שלמה מקצה לקצה.
עבודת ייעוץ מול תפא”ת בתחום סייבר.

אנשי קשר
יעקב רובינפיין ,מנכ”ל ArchiSoft.YR@gmail.com ,052-2583370
עדו גינת ,סמנכ”ל eedo.ginat@gmail.com ,052-2345210
אהרון ריוני ,סמנכ”ל דליברי aharonr@one1.co.il ,050-8920291

וואן חטיבת פרויקטי מחשוב ביטחוניים בע”מ ,רח’ העמל  1ראש העין ,טל ,03-9767302 :פקס03-9767947 :

