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            סולקים בביטחוןעסקים  –פלאקארד 

   10 צוות שירות ותמיכה:     35  מספר עובדים:  1997  שנת הקמה:
 מכל המגזרים במשק 15,000לקוחות: מעל   ₪מיליון  2.5-כ עסקאות בחודש: היקף

 

חברת של ערכי הליבה נות מהווים את מקצועו מצויין שירות,מידע אבטחת  ,חדשנות מינות,א

 בענף סליקת האשראי בישראל.  מובילהות היללה  רופששאוהם אלה  ,הות פעילותנשבכל פלאקארד 

רד לערוץ מרכזי בסליקת אאלה עוברים כחוט השני בתהליך העשייה היומיומי והופכים את פלאקערכים 
  .המשק הישראליעבור אלפי לקוחות בכל ענפי  ,עסקאות אשראי

 

 בדים:ר תיה במספרופלאקארד מספקת ביטחון ללקוח
 

 ביטחון בטכנולוגיה ➢

 מצד אחד, ללקוחותיה ביטחון  מספקותהות חדשניות בסליקת אשראי, ץ טכנולוגיומילאמחוייבת ארד אקפל
 . מצד שני יעילות גבוההו

 .סליקה מאובטחת לאתרי אינטרנט , אשר איפשרוהראשונות בישראל  ינה אחת מהחברותפלאקארד ה

לפתרונות סליקה דאז את השוק  להוביה  1995ארד בשנת קה פלאקקה שהשילילסהפלטפורמה האינטרנטית 
 . גמישים וחדשניים

 יאינטגרלכחלק זאת , מוניותמונים בל, וטאבלט ןלפתח פתרונות סליקה לסמארטפוהראשונה  הינהפלאקארד 
 בכל מקום ובכל זמן. והגדלת נתח המכירותנגישות ה לאפשר ללקוחת במטרשהיא מציעה וזאת מהשירותים 

מאובטחות באמצעות הפתרונות הטכנולוגיים אשראי  עסקאותמיליוני  יוםכ אלפי ארגונים בישראל סולקים
 של חברת פלאקארד. 

 PCIתקן  –ביטחון בנתונים  ➢

מגיעים  חות הלקוהאשראי הרגישים של  ונינת בזכות העובדה כין מלא פלאקארד מספקת ללקוחותיה ביטחו
עם חברות הדוק תוף פעולה שיב . לשם כך פלאקארד פועלתבבטחה ונשמרים בשרתים מאובטחים ליעדם

 . PCI Level 1מאמצת את תקן אבטחת המידע המחמיר טחת המידע המובילות בישראל, והאשראי וחברות אב

 PCI Level 1תקן את  בקלותיה לאמץ שרת ללקוחותפלאקארד מאפידע הגבוהה, בזכות רמת אבטחת המ
  במהירות וביעילות מבלי לפגוע בהתנהלות השוטפת של העסק .

 ביטחון בשירות ובתמיכה ➢

ביותר גבוהים  יבה של פלאקארד ועל כן היא מחוייבת לעמוד בסטנדרטיםלהינו אחד מערכי ה מצויין שירות
  ל לקוחותיה. על שביעות רצונם הגבוהה שולשמור באופן תדיר 

 ידע. המת האשראי ואבטח סליקתבעולם רב סיון יבעלי ידע ונמ צוות השירות והתמיכה של פלאקארד מורכב 

 שירות ותמיכה, פלאקארד מספקת לכל לקוח מענה אישי וטיפול המתאים לצרכיו.  מכווןכארגון 

זמינים אשר שירות ועד המנכ"ל יג המנצ - ארגוןכל שדרות ה חבלאקארד זוכים לטיפול אישי לרוות פלקוח
 .ימים בשנה 364 לטיפול בפניות
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 שיתופי פעולה ➢

ים כדי לספק ללקוחות את הערך הגבוה פעולה עם בתי תוכנה מובילי ופפלאקארד מבססת פעילותה על שית
עם כל  כיום מתממשקותד . מערכות הסליקה של פלאקארמתקדמים ביותר באמצעות פתרונות טכנולוגיים

ניהול עסק או פיננסים הקיים בשוק, ומאפשרות ללקוחות לנהל בצורה יעילה את פעילות החיוב לרון פת
 מעקב שוטף וניהול איכותי.  וךת –בכרטיסי אשראי 

 פלאקארד ממשיכה לפתח רכיבים ותוכנות בשילוב בתי תוכנה ונותני שירותים.

 לסליקה מאובטחת פתרונות פלאקארד ➢

לים, עסקים קטנים, עמדות מכירה ניידות ואתרי פתרונות הסליקה של פלאקארד מתאימים לארגונים גדו
 אינטרנט. 

להגנה על נתוני כרטיסי אשראי. כל נתוני עסקאות  PCI  Level 1כל פתרונות פלאקארד עומדים בתקן 
לשמור עליהם  אקארד, ומהארגון העסקי נחסך הצורךהאשראי נשמרים בשרתים המאובטחים של פל

 במחשבים ובשרתים המקומיים. 

סליקה מאפשרים נפים שונים, ושל תוכנות ניהול במגוון ע מגוון רחבל מתממשקיםפתרונות הסליקה 
 גראלית ונוחה מתוך תוכנות הניהול.אינט

__________________________________________________________________________ 

 לארגונים גדוליםפתרונות  ❖

ות הסליקה המאובטחים לארגונים גדולים מבטיחים תמיכה בחיובי אשראי בהיקפים גבוהים, תוך פתרונ
ותר. פלאקארד מספקת ליווי צמוד בתהליך בחירת הפתרונות, רה על אבטחת מידע ברמה הגבוהה בישמי

 אורך הדרך. ון, הטמעתם, ומספקת שירות מקצועי לכלהתאמתם למערכות הארג

 

 ארגונים קטניםפתרונות  ❖

ת ד מספקת לארגונים קטנים את הדרך המהירה והקלה ביותר להפעלת סליקה מאובטחת בעמדפלאקאר
קטנים את אותה רמת אבטחה וביטחון שהיא מספקת לארגונים גדולים,  מכירה. פלאקארד מספקת לארגונים

 ם יותר.לצד כלים ההופכים את השליטה והניהול של תזרים האשראי ליעילי

 

 סליקה באתרים פתרונות  ❖

ת ביממה, ורמת שעו 24פקת לאתרי אינטרנט שירותי סליקה בעלי אמינות וזמינות גבוהים פלאקארד מס
את  יעהטמכדי ל עם חברות בניית האתרים המובילותמשתפת כיום פעולה  החברה  .רביטחון גבוהה ביות

 אתרים בישראל. לאלפיהמתקדמים שירותי הסליקה 

 

 סליקה בסלולרפתרונות  ❖

 ללקוחותיה את ספקשנות פעילותה פלאקארד הייתה הראשונה לאמץ טכנולוגיות חדשות כדי ל במשך כל
כדי לאפשר סליקה לטים וטאבבטלפונים חכמים  סליקהמובילה את ה הערך הגבוה ביותר. כיום פלאקארד

 ביום. בכל שעה וחכמה מכל מקום 
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 : בין לקוחותינו
 
 

 יןאופטיקה הלפר • רנואר • קסטרו •רשתות אופנה גדולות כגון:  ◆ סקונטידבנק ◆ 

 בתי חולים רמב"ם ◆ החניונים בארץ רוב ◆ מכבי טבעי ◆ דנטמכבי  ◆ המועצה להסדר ההימורים בספורט◆ 

, (כולל רשתות כמו ישרוטל ופאתלן )מלוהבתי מ 98% -כ◆  סקאל ספורט  ◆ ני ציוןב◆ וולפסון ◆ אסף הרופא ◆

 ועוד.סים בארץ "כל המתנ ◆ אכסניות הנוער ◆

 

 לקוחות במגזר הציבורי/העירוני:
 
תאגיד  ◆ עציון גוש מועצה אזורית ◆ מי יבנה בע"מ ◆ מעלה אדומים ◆ מי חדרה ◆ התאחדות הקבלנים ◆

  מועצה אזורית גדרה ◆ ןעצה מקומית צורמו ◆ עיריית ערד ◆ מועצה אזורית יואב ◆ ת.מ.ר. המים

  מועצה מקומית אורנית ◆ מועצה אזורית דרום השרון ◆ עיריית אשדוד ◆ מועצה אזורית עמק המעיינות ◆

 בפרישה ארצית ם ידי מיתאג ◆ חברה עירונית רחובות◆  החברה למוסדות ת"א◆   חברה עירונית ראשל"צ ◆

 פזגז ועוד... ◆

 
 
 

 
 
 

 : )קובץ נפרד( םינספח

 
 פיתוח פתרונות סליקה ובקרת כרטיסי אשראי :תרשים ➢

 דראהיתרונות המוכרים של פלאק ➢

 

 

 :לים"מנכ

 056824162ת.ז.   דורון רז ➢

 16453706ת.ז.  שלמה חורי ➢


