פתרונות  SaaSמלאים לחדשנות דיגיטלית עירונית
עולם דיגיטלי מלא ושלם לכל עירייה הכולל את כל המוצרים והשירותים
הנדרשים באריזה אחת ,בעזרת מגוון פתרונות מתקדמים במגוון טכנולוגיות
ופלטפורמות ובשילוב אינטגרצייה למערכות הליבה
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TOTAL CITY

1

האתגר הדיגיטלי של פיונט
לראשונה בעולם הדיגיטל המוניצפאלי בישראל:
כיום עירייה המעוניינת בפיתוח והקמת פתרונות דיגיטליים נאלצת לצאת למכרז
לכל פתרון בנפרד ,דבר הדורש ממנה משאבים רבים הן בהכנתו והן בתהליך בחירת
הספק .דבר המייקר את הפרויקט ומאריך את לוחות הזמנים .ברוב המקרים התוצרים
הדיגיטליים אינם מסונכרנים ואינם נושאים את אותו המראה הגרפי המיתוגי.
חברת פיונט מציעה מודל מהפכני המאפשר גמישות והתאמה מקסימליים לכל עירייה.
 TOTAL CITYהוא כינוי למוצר יחודי המאגד בתוכו את כל הצרכים הדיגיטליים של
כל עירייה ,גדולה כקטנה .קונספט המודל המהפכני הוא שהמוצר הוא למעשה פתרון
מקיף לכל הצרכים והדרישות של העירייה בתחום הדיגיטלי והיחוד הוא שכל צורך אינו
מוצר  ,Stand Aloneאלא חוליה בשרשרת הפתרונות הדיגיטליים של פיונט.

פיונט מציעה מוצר

דיגיטלי מנצח!
חיסכו זמן ומשאבים .אנו נקים עבורכם פיתרון
דיגיטלי מלא המותאם לדרישותיכם.

פתרון מקיף ורב שכבתי

עיינו בקטלוג שלנו ובחרו את השירותים
והאינטגרציות הרלוונטיים עבורכם.

הקמה ,פיתוח ואינטגרציה  -משלב הדרישה ועד לשלב הייצור.
תשתיות  -ארכיטקטורת שרתים מלאה ,אבטחת מידע ,שרידות.
תחזוקה  -תחזוקת המערכת הכוללת שדרוגים ,אפשרות הוספת
רכיבים ומודולים ,תמיכה שוטפת ,הדרכות פרטניות ומוקד תמיכה.
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עם הטכנולוגיה שלנו ,קל לשדרג בכל עת שתרצו
בתשלום חודשי קבוע.

TOTAL CITY

3

אזור המרכז את כל השירותים הניתנים
לתושב ,המכיל את כלל הממשקים
למערכות ליבה ,לרבות מערכות צד ג'.
ממשק ידידותי לאתר רספונסיבי ומותאם
לאפליקציה.

מערכת לניהול הטבות לתושבי העיריה
ולבעלי העסקים של העיר ,כולל
אפשרויות מגוונות לסליקה ולמימוש
הטבות  ,QR ,NFCבקרה ודוחות.

פלטפורמה לאתר שמכיל תחתיו את כלל
מתקני ושירותי העיריה ,נגיש ורספונסיבי,
מאפשר גמישות בהזנת תוכן ,אבטחת
מידע ורשיונות ,עיצוב חווית משתמש
וממשק מזמינים וממותגים.

מערכת הרשמה ותשלומים לתנועות נוער:
ניהול חניכי התנועה ,רכזי התנועה ,הרשמה
לאירועים ,תשלומים (סליקה ,מזומן ,העברה
בנקאית ,צ'קים) הנפקת דוחות חשבונאיים וניהול
והפקת דו"חות לפי חתכחים לבחירה אישית.

פורטל פנים ארגוני המאפשר ניהול
כל נושאי כ"א ,עדכונים ונהלים פנים
ארגוניים.

מערכת להקמה ולניהול פניות של כל
סוגי הטפסים הממוחשבים לשימוש
פנים ארגוני וחוץ ארגוני.
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אפליקציה למתן שירותים לתושב ,הצגת
אירועים ,אזור אישי והטבות ,לרבות שירותים
מבוססי מיקום ,מימוש הטבות לתושב ולבעלי
עסקים ,ופניה מהירה למוקד העירוני.

פורטל עסקים המאגד בתוכו את
כל הפרטים אודות העסקים בעיר,
לרבות איסוף והצגה של מגוון נתוני
 BIבצורת דשבורדים ודוחות.

פלטפורמה לאתר שמכיל תחתיו את כלל
מתקני ושירותי העיריה ,נגיש ורספונסיבי,
מאפשר גמישות בהזנת תוכן ,אבטחת
מידע רשיונות ושרתים בענן ,עיצוב חווית
משתמש וממשק מזמינים וממותגים.

מערכת לניהול כל המכרזים
המפורסמים ע"י העיריה .מאפשרת
פרסום מכרזים ,אפשרויות סליקה,
משלוח עדכונים ,הגשת מכרזים,
שאלות ותשובות ,וארכיון מכרזים.

TOTAL CITY
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טפסים
אתר עירייה
ואפליקציה משלימה
הכוללים:

• אירועים
• טפסים
• כרטיס תושב
• איזור אישי
• שירותים ותשלומים
• מערכת מכרזים
• פורטל עסקים
• תבניות מגוונות

טפסים הנדרשים בכל עירייה עם אפשרות לערוך ולשנות
כל טופס ולהתאימו לצרכים הנדרשים ,כגון:
• טופס בקשה לתו חניה
• טופס בקשה להנחה מטעמי הכנסה
• הרשאה לחיוב חשבון  -ארנונה
• בקשה לקבלת אישור להעדר חובות
• בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק
• בקשה לקבלת הנחה בארנונה
• טופס בקשה לרישיון להקמת עסק

איזור אישי
אזור באתר הראשי המרכז את כל השירותים הניתנים לפי
העדפות התושב
• מכיל את כלל הממשקים למערכות ליבה
• ממשקים למערכות צד ג'
• ממשק ידידותי לאתר רספונסיבי ומותאם לאפליקציה

חיפוש טפסים :עיריית נתניה
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TOTAL CITY
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שירותים ותשלומים

כרטיס תושב
מערכת לניהול הטבות
לתושבי העיריה ולבעלי
העסקים של העיר

תשלום דרך האתר והאפליקציה עם
אינטגרצייה למערכות ליבה
• מוקד עירוני
• תשלום ארנונה ,תשלום ארנונה התראה

• הזמנת כרטיס תושב

• תשלום דוח חניה ,תשלום דוח פיקוח

• הגדרת העדפות אישיות

• בקשה לביטול דוח

• תצוגת הטבות מותאמת אישית

• מעקב אחר בקשה להעברה בטאבו

• מעקב מימוש הטבות

• הרשאה לחיוב גני ילדים
שירותים בקליק :עיריית נתניה

• מימוש הטבות באמצעות
 QR CODEוNFC-
• הצטרפות בעלי עסקים
• ניהול הטבות ע"י העסק

אירועים

• אפשרויות מגוונות לסליקה
• בקרה ודוחות עבור העסק והעירייה

הצגת האירועים המתקיימים בעיר
בצורה חוויתית ומונגשת

הטבות בכרטיס תושב :עיריית נתניה

• עמוד אירוע ,רשימת אירועים ,לוח אירועים
• רכיב הצפת אירועים קרובים
• פילוח לפי מאפיינים וקהלים
• רישום לאירוע ,תשלום אירוע
• התראות על אירועים
• סרגל חיפוש אירועים לפי מאפיינים
אירועים :עיריית נתניה
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TOTAL CITY
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מוצר ופתרון דיגיטלי מלא וכולל

קבוצת פיונט טכנולוגיות

דיגיטל עירוני משמעותו מתן שירותים מלאים לתושבים ולעסקים – בעזרת שימוש
במדיות ומוצרים מגוונים (כגון אתר ואפליקציה) וחיבור מלא שלהם למערכות תפעוליות
וחיצוניות (אינטגרציה) תוך מיקוד פרופיל המשתמש ומתן שירותים ממוקדים לצרכיו
בהתאם למאפיינים אישיים ועסקיים.

מהחברות המובילות בישראל בתחום האינטרנט וטכנולוגיות המידע המספקת מגוון
פתרונות אפקטיביים להגדלה ושיפור מתמיד בפעילות העסקית של לקוחותינו בעידן
הדיגיטלי הרב-ערוצי .מתודולוגית ה eBrand-שפיתחנו מגדירה את האסטרטגיה שבה
נרתום את המדיה הדיגיטלית באופן אפקטיבי לטובת היעדים העסקיים של לקוחותינו.
תהליך האפיון ותכנון חווית המשתמש  UXמתרגם את האסטרטגיה ליישומים אותם אנו
מפתחים בטכנולוגיות שונות בארכיטקטורת .SOA

עירייה הבוחרת במוצר המנצח של פיונט מקצרת את פרק הזמן מרגע ההחלטה ועד
לעליה לייצור ונהנת מעלות נוחה ותשלום ידוע מראש רק עבור התוצרים והתכולה
המדויקים שהעיריה זקוקה להם .את המכרז העירוני מחליף קטלוג מפורט המכיל את
כל התוצרים ,הרכיבים וסט הכלים הנדרשים העונים על כל הצרכים הספציפיים של
העירייה .הקטלוג פותח על סמך על הניסיון הרב של פיונט שיש מפרויקטים קודמים דבר
שחוסך לעירייה תהליך ארוך ומייגע שלא תמיד עונה על הצרכים.

עבור התחום המוניציפאלי פיונט יוצרת ומפשטת תהליכים טכנולוגיים מורכבים לחשיפת
השירותים לתושבים ולעסקים באופן מקוון ומקשרת בין בתי העסק לתושבים באמצעות
פלטפורמות מתקדמות לייצור  eco systemשלם אותו המערכת העירונית מציעה ומביאה
ערך אמיתי לתושבים ולעסקים  -העתיד כבר כאן ואנו גאים להוביל אותו.

פלטפורמות ותשתיות פיתוח
הקטלוג כולל את כל המוצרים ,הרכיבים ,התבניות,
התשתיות והאינטגרציות האפשריים הדרושים לכל
פרויקט עירוני על שלל הפונקציונליות המגוונות תוך
עמידה על תקני אבטחת מידע ושרידות הנדרשים
בפרויקט ציבורי .לכל מוצר ולמודולים המרכיבים
אותו ,אנו תופרים את המיתוג והאפיון החוויתי
המתאים בזיקה למיתוג העירוני הקיים.
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מומחי פיונט מתמחים בפיתוח פרויקטים דיגיטליים על גבי פלטפורמות יחודיות
 Proprietaryובמקביל גם על גבי תשתיות ומערכות ניהול תוכן מבוססי קוד פתוח ,עפ"י
דרישות הפרויקט וצרכי הלקוח.

TOTAL CITY
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לקוחות מובילים בשוק הישראלי
עיריית רמת גן ,עיריית נתניה ,מועצה אזורית גולן ,רכבת ישראל ,טבע ,תעשייה אוירית,
הבורסה לניירות ערך ,נמל אשדוד ,בית חולים אסותא ,הקרייה הרפואית רמב"ם ,המכון
הביולוגי ,משרד הבריאות ,מרכז רפואי הדסה ,מבטח סימון ,איילון ,iDigital ,משרד ראש
הממשלה ,הקרן למורשת הכותל המערבי ,קק"ל ,רשות המים ועוד...

סרוק אותי למידע נוסף
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חיפה

תל אביב

דרך יפו  145א' בת גלים
חיפה3525114 ,
טל04-8141414 :
פקס04-8524842 :

רח’ הברזל  ,4רמת החייל
תל אביב6971045 ,
טל03-6447474 :
פקס03-6447475 :
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