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- One1Mobile

יישומיי מידע נייד לעסקים בכל זמן ובכל מקום!

?Why One1Mobile

 One1Mobileמעניקה ללקוחותיה פתרונות יישומי מידע בכל מקום ,כל הזמן – באמצעות שילוב של פתרונות התוכנה המתקדמים
בעולם ,טכנולוגית תקשורת סלולארית ומגוון מכשירי קצה :מטלפונים חכמים ,טאבלטים ועד למסופונים ייחודיים.
 One1Mobileמעניקה ללקוחותיה מעטפת שרותי מובייל הכוללת אפליקציות פנים וחוץ ארגוניות
אנו מסייעים ללקוחותינו להגיב בזמן אמת למציאות העסקית המשתנה במהירות ,על ידי חיבור בין המערכות התפעוליות (ERP
 )CRM ,BPMובין אנשי השטח ,הלקוחות ,העובדים והספקים  -באמצעות מנגנון סנכרון דו כיווני על בסיס הרשאות ואבטחת
מידע.
 One1Mobileהינה חלק מחטיבת פרוייקטים ופתרונות תוכנה בקבוצת  ,One1קבוצת ה  ITהצומחת ביותר בישראל (,)2012 STKI
המונה למעלה מ  2650מומחים במגוון תחומים.
הקבוצה מעניקה  one1 stop shopשל פתרונות מחשוב ללמעלה מ  1000 -לקוחותיה ,מחומרה ועד פיתוח תוכנה בתחומי
ה  ,BPM ,ITG ,Share Point ,.NET ,ERP ,CRM ,BI -אבטחת מידע ,יועצים Offshore ,ועוד.

 - One1Mobileמובילים בפיתוח לסביבת המובייל
פתרונות  One1Mobileמאפשרים לך ליישם את המידע הרב הקיים בארגון למטרות ניהול ,תפעול ושיווק במכשירים ניידים
במערכות פנים וחוץ ארגוניות ,ליהנות ממגוון תועלות למקסום תוצאות:
מומחיות בפיתוח בכל פלטפורמות ה Mobile -
מתודולוגיה ייחודית המותאמת לפיתוח מערכות  Mobileומשלבת עקרונות SOA/BPM
שילוב פתרונות של אבטחת מידע ו MDM -
 One1היא הגוף המוביל בארץ ב  ERP -והינה חברת אינטגרציה מובילה בפיתרונות מקצה לקצה
 All in One1שילוב מנצח של חומרה ,פיתוח תוכנה ותחזוקה תחת קורת גג אחת

סל הפתרונות :
מבחר הפתרונות של  One1Mobileמאפשר לך ליהנות מפתרונות קיימים המותאמים לכל צורך בשכבות הארגון.

 Mobileפנים ארגוני

 Mobileחוץ ארגוני

ניסיון רב בהטמעת מערכות ליבה לסביבת Mobile
שילוב יידע וניסיון  BIבעולמות ה Mobile -
One stop shop - ERP, BI, CRM, Mobile

ניתוח וסיווג לקוחות משתמשים והצגת המידע הרלוונטי
ידע בפיתוח אפליקציות לשימוש במגוון מכשירי קצה
ייצוג מגוון רחב של פתרונות

 – One1Mobileמובילים גם בטכנולוגיה!
 One1Mobileמשלבת בין טכנולוגיה מתקדמת לבין תהליכים עסקיים וסיווג צרכי הלקוחות על מנת לשפר את היעילות
התפעולית ואת הקשר עם גורמי החוץ.
 One1Mobileמבוססת פלטפורמה רוחבית (:)Multiplatform
:Native Applications
Apple iOS
Android
Windows Mobile
Hybrid Applications, including html5
SAP/Sybas Mobile 

פיתוח ישומים חדשים ויצירתיים ע”פ דרישות הלקוח
בית  ,One1רח’ העמל  ,1פארק אפק ראש העין  48092טל 03-9767800 :פקסwww.one1.co.il 03-9767801 :
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 - One1Mobileמובילים אותך להצלחה

יישומי המידע של  One1Mobileזמינים במגוון רחב של מגזרים :תעשיה ,ביטוח ופיננסים  ,קמעונאות ,תקשורת ,רשויות
מקומיות ,רשויות ציבוריות וממשלתיות ,מלונאות ותיירות ,הי-טק ,שליחויות והפצה ,בקרה ,אבטחה ,ציי רכב ,בריאות ועוד.
 One1mobileזכתה שנתיים ברציפות בתחרות “מצטייני ה  “ ITבקטגוריית פרויקטים בתחום המובייל:

 One1פרוייקטים מצטיינים לשנת IT Awards - 2010

פרוייקט מצטיין סלולר  -ויזה כאל
תאור הפרויקט:
תשתית לשירותי מידע על פלטפורמת הסלולר ,מבטיחה ללקוח קבלת המידע במירב המכשירים ,תומכת באסטרטגיית ‘ניהול
תקציב נכון של החברה ללקוחות ומוסיפה כלי לשליטה בהוצאות מכל מקום.

 One1פרוייקטים מצטיינים לשנת IT Awards - 2009

פרוייקט מצטיין שלטון מקומי  -עיריית פתח תקווה
תאור הפרויקט:
מהפך בשירות של המוקד העירוני כלפי לקוחותיו .המוקד שיפר את השירות בצורה עקבית ,באמצעות מימוש תוכנה לניהול
המוקד בסלולר ,מערכת קשרי לקוחות ( )Contact Centerומערכת דיווח לקוחות ב .SMS

לקוחות נבחרים

לפרטים נוספים :חטיבת פרוייקטים ופתרונות תוכנהinfo@one1.co.il ,03-9767851/912 ,
בית  ,One1רח’ העמל  ,1פארק אפק ראש העין  48092טל 03-9767800 :פקסwww.one1.co.il 03-9767801 :

One1 Building, 1st Ha’amal St. Afek Park, Rosh Ha’ayin 48092, Israel, Tel.+972-3-9767800, Fax.+972-3-9767801

