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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

חדשני,  יישום  משיקה  "הראל"  קבוצת 
פעולות  וביצוע  מעקב  ללקוחות  המאפשר 
שברשותם,  השקעות"  "מגוון  בתכנית 
החברה.  של  האינטרנט  אתר  באמצעות 
נמסר, כי במסגרת זו, ללקוח החדש המצטרף 
"הראל"  של  וההשקעה  החיסכון  לתכניות 
משתמש  סביבת  קיימת  השקעות",  "מגוון 
עת  בכל  לצפות  לו  המאפשרת  מורחבת, 
הכוללים,  מצטברים  פיננסיים  בנתונים 
ההשקעה  אפיקי  הרכב  פירוט  היתר,  בין 
חלוקת  על  מידע  המסלולים,  את  המרכיבים 
השונים  ההשקעה  מסלולי  בין  הכספים 

ובדיקת אישורים על ביצועי הפקדות.
יוכל לבצע  גם  כי "הלקוח  ב"הראל" מציינים, 
העברה  דוגמת:  האתר,  דרך  שונות  פעולות 
להחזיק  )ניתן  השונים  ההשקעה  מסלולי  בין 
אישיים  פרטים  שינוי  זמנית(,  בו  מסלולים   5

ישירות באתר וכן ביצוע פדיון של עד 30 אלף 
במילוי  צורך  ללא  ובמהירות,  בקלות  שקל 

טפסים".
מ"הראל" נמסר עוד, כי "מגוון השקעות" היא 
תכנית חיסכון גמישה ואטרקטיבית, המעניקה 
לטווחי  חיסכון  בניהול  רבים  יתרונות  ללקוח 

עשר  אחד  באמצעות  מטרה,  ולכל  שונים  זמן 
בדרך  בחירה  המאפשרים   השקעה  מסלולי 
"באפשרות   עליו.  המועדפת  החיסכון  ניהול 
פעמי,  חד  סכום  לחיסכון  להפקיד  הלקוח 
השניים,  של  שילוב  או  קבוע  חודשי  סכום 
פעמים  מספר  ההשקעה  מסלול  את  לשנות 
את  לקבוע  ובכך  קנס  או  עלות  ללא  בשנה 
את  למשוך  וכן  לו,  המתאימה  הסיכון  רמת 
ההשקעה בכל עת ללא תלות בתחנות יציאה", 

מציינים ב"הראל".
גמל  "הראל  מנכ"לית  ציטיאט-לוין,  חגית 
על  מקפידים  "אנחנו  מסרה:  והשתלמות", 
רמה גבוהה של מקצוענות בניהול ההשקעות 
של הלקוחות תוך שיפור תמידי של השירות, 
הביטוח.  סוכני  מול  מלא  פעולה  בשיתוף 
'הראל' ממשיכה להוביל בחדשנות טכנולוגית 
לטובת  הרלבנטיות  הטכנולוגיות  אימוץ  תוך 

השירות הטוב ביותר ללקוחותינו".

חברת  של  בפתרונות  בחרה  "שומרה" 
כי  נמסר  שלה.  התכנים  לאבטחת   Safe-T
את  לקלוט  לחברה  מאפשר   Safe-T Box
)דואר  מידע הספקים שלה מכל מקור שולח 
אינטרנט,  אתר   ,FTP כספת,  אלקטרוני, 
בצורה  שהוא(  מקור  כל  או  ניידים  מכשירים 
הגוף  מצד  בפיתוח  צורך  ללא  מאובטחת, 
עבור  פשוטה  בקונפיגורציה  מדובר  המוסדי. 

כל התהליך. 
מאפשר   Safe-T פתרון  כי  מציינים,  בחברה 
הנכנסים  בקבצים  הטיפול  תהליך  את  לנהל 
 Workflow הגדרת  באמצעות  והיוצאים, 
פשוט ב-Safe-T Box, לבצע הלבנה וסריקה 
כניסת  לפני  זדוניות(  )תוכנות  נוזקות  של 
בדוא"ל  התשובה  ושליחת  לארגון  הקבצים 
מאובטח או כספת, הניתנים להגדרה דינמית 
הלקוח  לאפיון  בהתאם  או  לשולח  בהתאם 

בארגון.
עופר חן, סמנכ"ל מערכות מידע ב"שומרה", 

בשל   Safe-T של  בפתרון  "בחרנו  ציין: 
בחירה  בתחומו.  ביותר  והיעיל  הטוב  היותו 
לשמירה  שלנו  המחויבות  את  משקפת  זו 
גם  כמובן  אך  שלנו,  המבוטחים  פרטיות  על 
אבטחת  של  ביותר  גבוהה  רמה  על  להקפדה 

מערכות המידע של 'שומרה'". 

עסקי  ופיתוח  מכירות  דירקטור  כרמון,  יוסי 
ב-Safe-T, הוסיף: "'שומרה' הייתה מחברות 
הייחודיות  את  שזיהו  החלוצות  הביטוח 
אתם  עובדים  אנו  שלנו.  בפתרונות  והאיכות 
בצמידות על מנת להמשיך ולתת לתוכן שלהם 
את ההגנה הטובה ביותר. Safe-T, שהוכרזה 
את  היום  מציעה  לממשלה,  יחיד  כספק 

הפתרון המקיף ביותר לאבטחת תוכן". 
פתרונות  יצרנית   ,Safe-T-ל כי  נמסר,  עוד 
תעשיות,  במגוון  נתונים  להעברת  מאובטחים 
בישראל,  ופיתוח  מחקר  ומרכז  משרדים  יש 
שורת  וגרמניה.  בריטניה  בארה"ב,  ושלוחות 
בפתרונות  בחרו  ופיננסים  ביטוח  חברות 
Safe-T וביניהן: "הראל", "הכשרה", "מיטב 
דש", "פסגות", "אנליסט" ועוד. החברה זכתה 
 Infoשל יוקרתיים  פרסים  בשלושה  ב-2014 
גם  החברה   .Security Product Guide
שזכו  הישראליות  מהחברות  כאחת  הוכרזה 

בתואר Cool Vendor של "גרטנר". 

ביטוח וטכנולוגיה

"הראל" תאפשר לחוסכים לבצע פעולות 
בפוליסות "מגוון" דרך אתר האינטרנט

"שומרה" בחרה בפתרונות 
Safe-T לאבטחת התכנים שלה

חגית ציטיאט-לוין, 
מנכ"לית "הראל גמל והשתלמות"

עופר חן, 
סמנכ"ל מערכות מידע ב"שומרה"

 עופר חן, סמנכ"ל מערכות מידע ב"שומרה": בחירה זו משקפת 
את המחויבות שלנו לשמירה על פרטיות המבוטחים שלנו

 חגית ציטיאט-לוין, מנכ"לית "הראל גמל והשתלמות": "הראל" ממשיכה להוביל בחדשנות 
טכנולוגית תוך אימוץ הטכנולוגיות הרלבנטיות לטובת השירות הטוב ביותר ללקוחותינו


