
הכוח המניע את הצלחת הארגון הוא

ההון האנושי
Synerion - פרופיל חברה



חשבות שכר
(Payroll Accounting)

חבילת Synerion 100 היא פתרון חדשני הנותן מענה מקיף ומקצועי 

לחברות של עד 150 עובדים, בעלות-תועלת מיטבית. הפתרון כולל שירותי 

חשבות שכר, כמו גם חבילת מערכות משולבות בענן לניהול תיק עובד, 

נוכחות, ושמירה על דיני עבודה.

הפתרון המשולב חוסך לכם את הצורך ברכישת שרתים ורישיונות, בהקמת 

נתונים במערכות שונות, ומאפשר לכם אוטומציה של תהליכים וצמצום 

אדמיניסטרציה וניירת.

במסגרת השירות ילווה אתכם חשב שכר מקצועי, מיומן ומנוסה, בעל ידע 

נרחב בעולם השכר, מיסוי וחקיקה, כמו גם היכרות מעמיקה עם המערכות 

תומכות שלנו. 

ניהול מערך העובדים 
 (Workforce Management)

פתרונות מודולאריים מקיפים לניהול כוח האדם בארגון בעזרתם תוכלו 

לשפר תפוקות, לנהל ביעילות את זמן העבודה, לצמצם שעות נוספות 

ולהגיב לשינויים.

חבילת הפתרונות החדשה של סינריון לניהול ניהול מערך העובדים בארגון, 

Synerion WFM 4G, בענן או בהתקנה מקומית, נותנת מענה מלא 

לתהליכי ניהול עובדים ומאפשרת לכם לייעל באופן משמעותי את מגוון 

המשימות של ניהול כוח האדם בארגון: החל מניהול זמן ונוכחות וניהול 

היעדרויות, דרך סידור עבודה למניעת מצבי איוש חסר/יתר, התראות 

לשמירה על חוקי עבודה, תמחיר משימות לשליטה בעלויות העבודה, 

אפליקציה לדיווח באמצעות הסמארטפון, ועוד. 

ממשק חדשני לעובדים ומנהלים, מבוסס HTML5, מאפשר גישה ישירה 

למידע הנדרש באמצעות כל דפדפן. התראות והודעות יזומות מפנות 

את תשומת ליבכם לנושאים שדורשים טיפול ועדכון מיידי. תצוגות 

נתונים ויכולות Analytics חושפות בפניכם מדדים חשובים בזמן אמת, 

ומאפשרות בקרה וביצוע התאמות נדרשות.

Synerion מכוח אדם עד להון אנושי

הכוח המניע את הצלחת הארגון הוא ההון האנושי 

בשוק התחרותי ודינאמי של השנים האחרונות, ארגונים מיטיבים 

להכיר בחשיבות הניהול האפקטיבי של ההון האנושי, בתרומתו ליישום 

האסטרטגיה הארגונית ולשיפור הביצועים העסקיים, ובהיותו מנוע מרכזי 

להצלחתם. לכן, היכולת לגייס אנשים מוכשרים, לשלב ולשמר אותם 

אצלכם, למקסם את הביצועים ולמצות את מלוא הפוטנציאל של ההון 

האנושי שלכם, הינה מחויבת המציאות. 

הדרך היעילה והמשתלמת ביותר לניהול מיטבי ומינוף ההון האנושי בארגון, 

היא באמצעות כלים טכנולוגים חדשניים ותפיסות ניהול מתקדמות.

Synerion, לביא טיימטק לשעבר, מתמחה במתן פתרונות לניהול ההון 

האנושי )HCM – Human Capital Management( המאפשרים 

ניהול יעיל, איכותי ומעצים של המשאב האנושי שלכם. 

במשך למעלה מ- 3 עשורים, עם יותר מ- 8,000 לקוחות ברחבי העולם, 

ומערכות המשרתות מעל 7,000,000 עובדים, פתרונות התוכנה והשירותים 

המתקדמים שלנו מסייעים לנהל את המשאב האנושי בארגונים ממגזרים 

עסקיים שונים: הייטק, תעשייה, מלונאות, רשתות שיווק, פיננסים, מגזר 

ציבורי ומוניציפאלי, תקשורת, שירותי בריאות, פרמצבטיקה ועוד. 

 ל- Synerion פעילות נרחבת בצפון אמריקה, באמצעות חברת הבת שלה

 Synerion כמו גם בדרום אפריקה ואירופה, שם פועלת ,Synerion NA -

באמצעות רשת של שותפים עסקיים.

התובנות והניסיון שרכשנו על בסיס היכרות מעמיקה עם צרכי השטח, 

מאפשרים לנו להציע לכם מגוון פתרונות טכנולוגיים לניהול ההון האנושי, 

כמו גם שירותי יישום ותמיכה, הנותנים מענה לניהול שלבי מחזור חיי העובד 

בארגון: 

 	 (Workforce Management) ניהול מערך העובדים

חשבות שכר 	 

בקרת כניסה	 

 	 - )Talent Management( ניהול אסטרטגי של ההון האנושי בארגון

.SAP SuccessFactors פתרונות

הפתרונות המתקדמים שלנו גדלים עם הארגון שלכם ומספקים לכם ערך 

מוסף ומענה מתמשך לצרכים המידיים וליעדים העתידיים.

מהוצאות כוח אדם להשקעה בהון האנושי

המשאב המרכזי בארגון שלכם הוא העובדים ובמרבית המקרים הוא גם 

המרכיב המשמעותי ביותר בהוצאות התפעוליות שלכם. התחרות הגוברת 

והחשיבות של העמידה ביעדים הארגוניים, הופכים את העובדים לגורם מרכזי 

בהצלחה שלכם. לכן, פתרונות מתקדמים לניהול המשאב האנושי הם הכרח 

בכל ארגון.

מגוון הפתרונות המקיפים והמודולאריים של Synerion לניהול ההון 

האנושי מאפשרים לכם לתכנן, לנטר, ולמקסם את מחזור חיי העובד בארגון.



 Synerion יתרונות מגוון הפתרונות של
לניהול ההון האנושי

מתפעול כוח אדם עד לניהול ההון אנושי - מגוון פתרונות מקיפים לניהול 	 

המשאב האנושי בארגון, עם פונקציונאליות עשירה ביותר

גישה מודולארית - פתרונות הצומחים עם צרכי הארגון ונותנים מענה 	 

מתמשך בטווח המיידי והעתידי

התאמה לדרישות, לצרכים הספציפיים ולאופן העבודה שלכם	 

ניהול מיטבי של כל שלבי מחזור חיי העובד בארגון	 

Best Practice - שירותים מקצועיים, שיטות עבודה וארגון שהוכחו 	 

כיעילים הלכה למעשה 

יחס מיטבי של עלות-תועלת.	 

יש רק דרך אחת לניהול ההון האנושי. הדרך שלכם.

הודות להיכרות ארוכת השנים עם צרכי הלקוחות והשוק, אנו יודעים כי 

למרות קווי הדמיון הקיימים בין ארגונים שונים ותעשיות שונות, הרי שכל 

חברה היא ייחודית.

משום כך, אנו מציעים לכם את הפתרונות המקיפים, הגמישים והעשירים 

ביותר מבחינה פונקציונאלית. הפתרונות המודולאריים שלנו גדלים עם 

הארגון שלכם, ונותנים מענה לצרכים הייחודיים שלכם, לתרבות הארגונית, 

לנהלים העסקיים ולאופן עבודתכם, עכשיו ובעתיד.

אנו ערוכים לסייע לכם בייעוץ מיטבי, שירותים מקצועיים, שיטות עבודה 

וארגון שהוכחו הלכה למעשה )Best Practice(, במומחיות בתחום 

היישום, בהדרכות ובשירותי תמיכה.

Synerion מגשרת בין פעילות כוח אדם שוטפת לניהול יזום ומעצים של 

ההון האנושי ומאפשרת ליצור סינרגיה בין ביצועי העובדים לאסטרטגיה 

העסקית של הארגון.

ניסיון. במשך למעלה מ- 3 עשורים הפתרונות שלנו מסייעים למקסם את 

ניהול מערך העובדים היומיומי, להתמקד בתכנון אסטרטגי של ההון האנושי 

ולשפר ביצועים עסקיים.

בינלאומיות. הפתרונות שלנו מותקנים ב- 8,000 ארגונים ברחבי העולם 

ומשרתים למעלה מ- 7,000,000 עובדים במגוון רחב של מגזרים עסקיים.

חדשנות. מעקב מתמיד אחר מגמות עולמיות ואימוץ טכנולוגיות חדשניות, 

מבטיחים שהפתרונות שלנו יתנו מענה לצרכים שלכם עכשיו ובעתיד.

גמישות. הפתרונות המקיפים שלנו בגישה מודולרית, נותנים מענה לצרכים 

המידיים שלכם וגדלים אתכם ככל שתצמחו.

בקרת כניסה
(Accesses Control)

פתרונות בקרת הכניסה המתקדמים שאנו מציעים, מאפשרים ניהול 

הרשאות כניסה ויציאה מהארגון ומאתרים מוגדרים, במטרה למנוע כניסה 

של מי שאינם מורשים, ומהווים חלק אינטגראלי ממערך האבטחה של 

הארגון.

מערכות בקרת הכניסה משתלבות באופן מלא עם מערכת הנוכחות של 

Synerion, חוסכות את הצורך בהקמה כפולה של נתוני העובד ומאפשרות 

זרימת נתונים בין המערכות.

המערכות כוללות תוכנות, מגוון בקרי כניסה, קוראים ביומטריים וקוראי 

קרבה מיוחדים, הנותנים פתרון למגוון ארגונים עסקיים כגון: משרדים, 

מפעלים, ארגונים ביטחוניים, קיבוצים ועוד.

ניהול אסטרטגי של ההון האנושי בארגון 
 (Talent Management)

 SAP היא חבילת הפתרונות הייחודית בענן של Synerion Success

SuccessFactors, בשילוב עם תיק העובד של Synerion, הנותנת מענה 

לניהול ההון האנושי שלכם בעלות-תועלת מיטבית, ומאפשרת לכם לממש 

יעדים עסקיים, לטפח ולפתח את העובדים ולהכין את הארגון לעתיד. 

בעזרת פתרונות Synerion Success תוכלו לגייס עובדים, לטפח, לפתח 

ולשמר אותם, להעמיק מחוברות לארגון )engagement(, לזהות את 

בעלי התרומה המרכזית להשגת היעדים ואת בעלי הפוטנציאל לצורך בניית 

מנהיגות ארגונית מנצחת ולשיפור התוצאות העסקיות. 

הפתרונות שלנו נותנים מענה הוליסטי, בגישה מודולארית: משלב הגיוס, 

דרך קליטת עובדים, הערכת עובדים, ניהול תמריצים, ניהול למידה ופיתוח 

עובדים ועד לתכנון העתודה הניהולית שלכם. 
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Synerion, לביא טיימטק לשעבר, מתמחה במתן פתרונות תוכנה 

 HCM – Human Capital( מקיפים לניהול ההון האנושי בארגון

Management). פתרונות אלה מגשרים ומקשרים בין פעילות כוח 

אדם שוטפת ובין ניהול יזום של ההון האנושי, ומאפשרים לארגונים 

להעצים את ביצועיהם העסקיים.

הודות לכך הם מאפשרים להנהלה למקסם את המשאב היקר 

ביותר שלה - המשאב האנושי וליצור סינרגיה בין ביצועי העובדים 

לאסטרטגיה העסקית של הארגון.

עם ניסיון של למעלה מ- 3 עשורים, 8,000 לקוחות ברחבי העולם, 

 Synerion מערכות המשרתות מעל ל- 7,000,000 עובדים, רכשה

היכרות מעמיקה עם מגוון הדרישות והצרכים לניהול מתקדם של 

ההון האנושי. 

 Workforce( מתפעול יומיומי של מערך העובדים

Management(, דרך חישובי שכר, בקרת כניסה ועד לניהול 

 ,)Talent Management( אסטרטגי של ההון האנושי בארגון

הפתרונות המתקדמים שמציעה Synerion גדלים עם הארגון 

ומספקים לו ערך מוסף ומענה מתמשך, לצרכיו המידיים וליעדיו 

העתידיים.

 Synerion פועלת גם בקנדה ובארה"ב באמצעות חברת הבת שלה

.Synerion North America -

באירופה ובדרום אפריקה פועלת Synerion באמצעות רשת 

שותפים עסקיים. 


