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 .םוכס לכב דבועה תיבל דעוימה דויצ וא 10,000₪ לע הלוע וכרעש סופמקב שומישל דעוימה )הלכתמ וניאש( דויצ - רטנווניא טירפ .1

.ץחל להונב ןויעל .07-203 "יאצמ דויצ" להונב םירדגומה םיגירח ללוכ אל ל"נה    

 )טירפ לכל הדיחי ריחמ*תומכ( ריחמה תעצהב טרופמכ השירדב םינותנה תא ןיזהלו דיפקהל שי - םינותנה יולימ ןפוא/השירדה הנבמ .2

.)"X ריחמ תעצה יפל" םושרל ןיא( ריחמה תעצהב עיפומש יפכ טירפה רואת תא ןיזהל שי    

    תעצה תוחפל השירד לכל ףרצל שי "הנטק הנמזה"-ו "אובי שכר" ,"ימוקמ שכר" תויונחהמ השיכרב - השירדל ריחמ תועצה ףוריצ .3

 2 ףרצל שי ₪ 3,500 לעמ הנמזהב ,תחא ריחמ תעצה ףרצל שי ₪ 3,500 דע הנמזהב :"הרישי הנמזה" תונחמ השיכרב .תחא ריחמ    

.דיחי קפסל הקמנהו תחא ריחמ תעצה וא ריחמ תועצה    

 ERP -ה תכרעמב תונמזהו תושירד עצבל דציכ םיינכט םיכירדמ .הקפסהה תדיחי רתאב אוצמל ןתינ שכר יאשונב תויחנה - ףסונ עדימ .4

 http://tau.ac.il/cc/helpdesk/IBM/erp/erp.html :תבותכב עדימ תויגולונכטו בושחמ ףגא ,הכימתה דקומ רתאב אוצמל ןתינ    

 םייק טירפה םאה

?יזכרמה ןסחמה יאלמב

 וא ל"וחב קפסמ איה השיכרה םאה

?אובי זכר תועצמאב אוצי/אובי תוריש

 םייק תוריש/רצומה םאה

?הטיסרבינואה ינוריחמב

 דעוימ דויצה םאה

)1רטנווניא דויצ( ?רקוחה תיבל

 ביצקתמ איה השיכרה םאה

?₪ 15,000 דע הניה התולעו רקחמ

?₪ 10,000 לעמ רטנווניא טירפ םאה

 וניה השיכרה םוכס םאה

? ₪ 3,500 דע
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 בוציעל דרשמהמ איה השיכרה םאה

?יאטיסרבינואה סופדה תיב וא יפרג

 .מ"עמ םיללוכו ח"שב םניה םיניוצמה םימוכסה .תכרעמב תויונחה תנבה לע לקהל דעוימו יללכ וניה הז םישרת

.הקפסה תדיחי תויחנהו הטיסרבינואה ילהנל םאתהב עצבל שי שכרה תא
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http://www20.tau.ac.il/yoets/07-203.pdf
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