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פתרונות סיסטמטיקס בתחום ה- GIS מאפשרים 
המידע  במערכת  המרחבי  המימד  ושילוב  הוספה 
הארגונית לתמיכה בתהליכי עבודה, לשיפור בקבלת 

החלטות ולניהול מערכתי.

משפחת מוצרי ArcGIS של ESRI מציעה מגוון רחב של 
קליטה,  המאפשרים  וכלל - ארגוניים  אישיים  פתרונות 
)מפות,  מרחבי  מידע  של  והפצה  ניתוח  אחזור,  ניהול, 
תצלומי אויר והדמיות לווין( משולב במידע האלפא-נומרי. 
טכנולוגית ה- GIS מספקת פתרונות לתחומי: ניהול נכסים 
המרחבי,  המימד  את  המשלבים  ותכנון  ניתוח  ותשתיות, 
ניידים מכשירים  על  המבוססים  השטח  לאנשי   פתרונות 
מצב  חדרי  ובקרה,  שליטה  מערכות   ,Smartphones ו- 

ומערכות ניהול מצבי חירום.    

המאפשרים   Web Services ו-   API’s מפות,   -  eMap
באתרי  מיקום  מבוססי  ושירותים  מפות  לשלב  לארגונים 
האינטרנט שלהם ובטלפונים חכמים ללא צורך להתמחות 
מיפוי וכן שירותי   ,GIS תוכנות  לרכוש  או   בטכנולוגיה 

וניתוב חינמיים לציבור הרחב.

הממשלה,  משרדי  במרבית  בישראל  מיושמים  הפתרונות 
בחברות  הביטחון,  ובמערכת  בצבא  המקומיות,  ברשויות 

תקשורת, בחברות תשתיות ובמגזר העסקי.

מערכת MATLAB והכלים המשלימים שלה משמשים 
לביצוע חישובים מתמטיים, ניתוח והמחשה ויזואלית 

של נתונים ופיתוח יישומים בתחומים שונים. 

של  וסימולציה  למידול  משמשת   Simulink מערכת 
מערכות דינאמיות מורכבות.

כ- 90 כלים נוספים מסייעים לביצוע מטלות מיוחדות 
החל מעיבוד תמונה ואותות, פיתוח מערכות בקרה, 
עיבוד וניתוח נתונים, פיתוח יישומים פיננסיים ועוד.

בישראל, משתמשים בפתרונות MathWorks למעלה 
מ- 1,500 ארגונים במגזרים שונים.

Oracle Agile PLM מציעה מערכת מובילה לניהול 
תכולת המוצר לאורך מחזור החיים השלם. המערכת 
האלקטרוניקה  ההיי-טק,  חברות  במרבית  מותקנת 

וה- Medical Devices בישראל.

הפתרון  את  מציעה   Open Text Fax (RightFax(
המוביל בעולם ובישראל לניהול מערך הפקסים בארגון. 
מידע  אבטחת  באמינות,  מצטיינים   RightFax שרתי 
לדיוור  מענה  ונותנים  גבוה,  תעבורה  בנפח  ותמיכה 
המערכות  עם  ולאינטגרציה  רחבות  לרשימות  והפצה 

העסקיות האחרות בארגון.

מהגדולים  ארגונים  בעשרות  מותקנת   RightFax
והמובילים בשוק הישראלי.

SolidWorks והפתרונות המשלימים מציעים  מערכות 
ניהול  וסימולציות,  אנליזות  ועיצוב,  לתכנון  כלים  מגוון 

נתונים, תיעוד ושיתוף מידע לאורך השרשרת העסקית.

SolidWorks היא מערכת התכנון המכני הנמכרת ביותר 
הארגונים  במירב  בארץ  מותקנות  המערכות  בישראל. 
מתכננים  ומאות  עשרות  עם  המובילים,  התעשייתיים 
ובכל  ועיצוב  תכנון  במשרדי  ייצור,  בחברות  מכניים, 

מוסדות האקדמיה בישראל.

 Technical ה-  בתחום  סיסטמטיקס  פתרונות 
Computing & Model Based Design משמשים 

לפיתוח ותכנון מערכות ולהאצת חדשנות בתעשיות 
האלקטרוניקה, תעופה, תקשורת, פיננסיים, ביו-

טכנולוגיה, רכב, מכשור רפואי, אקדמיה ועוד.

CAD מבוססים  פתרונות סיסטמטיקס לתחום ה- 
מוצרים  ועיצוב  מימדי  תלת  לתכנון  מערכות  על 
שימוש  קלות  מתקדמות,  יכולות  המציעות   )3D(

ומחיר נוח.

פתרונות השיתוף וניהול המידע של סיסטמטיקס 
מאפשרים ללקוחות לנהל, לבקר, לארגן ולאתר 
הגורמים  בו את  ולשתף  את המידע הארגוני, 

המתאימים בארגון ובשרשרת העסקית.
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בקרו אותנו ב:

סיסטמטיקס משווקת, מיישמת ותומכת, בפתרונות מחשוב ייעודיים לשוק הישראלי.
החברה מייצגת בישראל פתרונות בינלאומיים מובילים בתחומי מערכות המידע הגיאוגרפי 
Technical Computing & Model-( מערכות למחשוב טכני ,)CAD( מערכות תיב”ם ,)GIS(

.)Collaboration( מערכות לניהול ושיתוף ידע ארגוני ,)Based Design
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טלפון         03-7660111
פקס             03-7660120
מוקד שירות     03-7660101

info@systematics.co.il      דוא”ל
www.systematics.co.il        אתר

כתובת    רחוב ראול ולנברג 4, תל אביב 69719

על סיסטמטיקס:

 סיסטמטיקס משווקת, מיישמת ותומכת, בפתרונות מחשוב ייעודיים לשוק הישראלי.

החברה מייצגת בישראל פתרונות בינלאומיים מובילים בתחומים:

באמצעות  החברה  מומחי  ידי  על  הלקוחות  אצל  מיושמים  המחשוב  פתרונות 
ותוצאות מדידות בשיפור  יישום קצר  זמן  מתודולוגיות מתקדמות, המבטיחות 

היעילות הארגונית והיכולת התחרותית.

מערך השירות, השיווק וההדרכה תומך באלפי לקוחות החברה באמצעות מוקד 
שירות ממוחשב המאוייש בצוות מומחים, סמינרים ודוורים מקצועיים, אתרי תמיכה 
 ברשת, תכנית קורסים מגוונת ושירותי ייעוץ והכוונה, המותאמים לצרכי הלקוח.

 

הישראלי. במשק  ארגונים   2,500 מ-  למעלה  משרתים  סיסטמטיקס   פתרונות 
בין לקוחותינו נמנים ארגונים מהתעשייה, מהמגזר הממשלתי והציבורי, מהתחום 

הביטחוני, ארגונים פיננסיים ומסחריים, ומוסדות אקדמיים.

נוסדה בשנת 1979, מעסיקה למעלה מ- 100 עובדים בתחומי  סיסטמטיקס 
התמחות שונים ומשרדיה ממוקמים ברמת החייל, תל אביב. 

החברה  מוסמכת לתקני:
ISO 9000-3:1997 - ו   ISO 9001:2000

)GIS( מערכות המידע הגיאוגרפי 
)CAD( מערכות תיב”ם 

)Technical Computing & Model Based Design( מערכות למחשוב טכני 
 )Collaboration( מערכות לניהול ולשיתוף הידע הארגוני 


