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 סאמדיי לכבוד:

 הצעת מחיר לשיתוף פעולה הנדון:

 כל הפתרונות במקום אחד. –אופיס גאי 

 , מקום אחד שיפתור את כל הבעיות.One Stop Shopהמטרה שלנו בחברת אופיס גאי היא ליצור 

 להוריד למחשב, היא עובדת אונליין, מגובה ומאובטחת ברמה של בנק.את המערכת אין צורך 

 ניתן לעבוד מהמחשב, טאבלט או מכשיר סלולרי, בכל מקום ובכל זמן.

 במערכת  םשימושים רלוונטיי

 קליטת מידע מתושב במערכת על פי בחירתכם ויכולת חלוקה ופילוח בהתאם: -
ין,  תאריך לידה, נישואין, לידת הבן/ת, פטירת ה.. וכו' שם פרטי ומשפחה, כתובת, מס סלולרי, אימייל, מ

 ועוד. ניתן להוסיף כל פרמטר שתרצו, המערכת גמישה.

 *ניתן לביצוע מהמחשב או מהסלולרי בעזרת אפליקציה בכל מקום, פשוט ונוח.

 

 לניהול, חלוקה ופילוח הפרטים שנקלטו במערכת. CRMמערכת  -

 גני ילדים וכו' \תנועת נוער – יכרטיסיות, פשוט קל ואינטואיטיבחלוקה לפי תיקיות בתוכן לפי 

 

 הוצאות\הכנסות –מערכת ניהול חשבונות  -
הנפקת חשבונית/ קבלה בצורה ידנית פשוטה לפי מוצרים שנוצרו מראש או יצרת המוצר הרלוונטי 

 במהלך ההנפקה בקליק.

 , סוג מוצר ועוד.צפיה בכל החשבוניות במרוכז עם אפשרויות סינון לפי תאריכים

 קליטת הוצאות לתוך המערכת.

הפקת דוחות, משיכתן על ידי רואה החשבון ישר מהמערכת ללא צורך בהתערבות שלכם וללא עלות 

 נוספת.

 

 אתר חיוב, מערכת סליקת אשראי ובילינג -
 מוצרים שכל יישוב מציע בצורה חד פעמית או הוראת קבע \אתר בו ניתן לרכוש את השירותים

 מיסי תושב ועוד. \טיול חנוכה \צהרון \גן ילדים –בכרטיס אשראי 

 את האתר ניתן לקשר בקלות לאתר הנוכחי שלכם.

 חיוב חודשי אוטומטי ללא תפיסת מסגרת אשראי. –בילינג אשראי 

במידה של כשל חיוב המערכת מתריעה את היישוב ואת התושב באותו הרגע, התושב מקבל גם קישור 

 שלום. בעת החיוב מונפקת חשבונית אוטומטית.לעדכון פרטי ת

 חידוש וביטול חיוב בקליק ללא צורך ביצרית קשר עם חברת האשראי. \עצירה \השהייה

 פשוט וקל!

 כמו כן מסוף סליקת אשראי פשוט מהיר ונוח לחיובים ידניים 

 

 הוראת קבע בנקאית –בילינג מס"ב  -
 בון הבנק, חוסכת זמן ועלויות.מערכת אחת נוחה לגביית תשלום קבוע ישירות מחש

 אין צורך בתוכנות נוספות, מא' עד ת' מתוך המערכת עד השיגור למס"ב.
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 SMS \מייל \רשימות תפוצה -

  –היישוב  רכיעל פי צולשלוח  smsבמערכת יש אפשרות ליצור תבניות מוכנות של הודעות מייל ו

 ועוד. , טיול חנוכהל"ג בעומר, יום אימוץ כלבים

 

 מוצרים( \חיובים חודשים )משפחות 600עלויות לפי יישוב בעל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עד עבודה של אדם כל שנה. –אגורות חוסכים עבודה של חודשיים  93בעלות של 

 ניתן להוסיף ולהוריד מערכות על פי צורך, להגדיל ולהקטין כמות שימושים.אין התחייבות, 

        בברכה,

 0544991802 דור פרנק

 OfficeGuy מנהל שיווק ומכירות

 

פעמית / עלות הקמה חד  עלות לפי כמות סוג מערכת

 הערות

 400-600מס"ב  500 בילינג אוטומטי אשראי/מס"ב 

 0-250אשראי 

  20 אתר חיוב אינטרנטי

כלול + % מעסקה  סליקת אשראי

 שראיפק אסל

 

  כלול חשבונית אוטומטית

  כלול מערכת ניהול חשבונות

  15 ניהול הוצאות

CRM  25 כרטיסים 2100עד  

 אופציונלי 15 100צורך(  הקצאה נוספת של מסמכים )לפי

 אופציונלי )כולל מסמכים( 50 100הקצאה נוספת של חיובים )לפי צורך( 

 משפחהלאגורות  0.93 ₪ 560 סה"כ
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