
 
  
  

מומחה מחשבים בתחומי החומרה והתוכנה , יאיר ויסמן
, PCהינו בעל ידע בטכנולוגיית , מתחילת שנות השמונים

, כלי פיתוח, תוכנות סטנדרטיות, מערכות הפעלה, רשתות
  .תוכנות יעודיות ועוד, בסיסי נתונים

  
החל כטכנאי , במהלך השנים עבד יאיר בתפקידים שונים

מנתח מערכות , ראש צוות, קנותדרך מנהל הת, ותוכניתן
   .ויועץ ועד לניהול מוצר וניהול פרוייקטים

  
תוך כדי עבודה עבור לקוחות בגדלים שונים וממגזרים 

החל מפתרון עבור יועץ עצמאי וכלה במערכת , שונים
ישירות , לאומית-ניהול לוגיסטית עבור חברה בין

שיטות עבודה ולתהליכים נחשף יאיר ל, משנה- כעצמאי וכקבלן, כשכיר, ובעקיפין
חשיפה זאת מאפשרת לו לספק פיתרונות באיכות גבוהה המגובים . יחודיים שונים

  .באיכות שירות גבוהה
  

וישמח לשוחח עם כל בעל עסק ולייעץ שקיפות ומקצועיות מירבית , יאיר דוגל בפשטות
  . מוקדמתהתחייבותללא כל , בכל הנוגע לנושא המיחשוב

  
  

  0544-301265:  טלפון
 yair@yairweissman.com:  ל"דוא

  ? לקבל עזרהווכלבור אילו שירותים תע
  

  ? מערכת חדשההקים להאם ברצונך
אפיין ולהגדיר את המערכת וליצור  יוכל יאיר לךבהנחיית

מסמך זה תוכלו לתת לספק השירות בו . מסמך ספסיפיקציות
  . ועל פיו ניתן יהיה לתמחר את המערכת ואף לבנותהתבחרו

  
  ?האם ברצונך לשלוט טוב יותר בתהליך

יאיר יוכל ללוות את ,  מטעמךקשרה ואיש כמנהל הפרוייקט
להגדיר ,  התקציבלייעץ בנושא, התהליך מתחילתו ועד סופו

 לעקוב אחר , לעזור בבחירת ספקי השירות,לוחות זמנים
, להתריע מראש על חריגות בתקציב או עיכוב בזמנים, התהליך

לבצע בדיקות סופיות , לתת תשובות ומענה לבעיות המתעוררות
  .לפקח על ההטמעה הסופית ועוד, לפני מסירה

  
  ?ידוע ומוכן לביצוע, ברור, האם הכל מוכן

ר יוכל לעזור ולייעץ בבחירת בית התוכנה והספקים יאי
יוכל יאיר לקחת על עצמו את שלב הביצוע , לחילופין. האחרים

 כל אחד –' פרילנסרים'ולהעזר בצוות רציני ומקצועי של 
  .מומחה בתחומו הספציפי

  
  ?האם נקלעת למצב בו אין לך שרות ותמיכה

נה פשט את התוכ- או בית, כי בן השכנים התגייס בשעה טובה(
  )לא עלינו, הרגל

, כל עוד נמצאים ברשותך קבצי המקור של התוכנה הנוכחית
לתת שרות ותמיכה ואף , יוכל יאיר להבין את פעולת התוכנה

או בעזרת  בין אם באופן אישי –לבצע שינויים ושידרוגים 
  .מתכנת אחר המתמחה בכלי הפיתוח הספציפי



 
  

  :לדוגמאפרוייקטים 
 
  

 הינה החברה המובילה בעולם  תמה תעשיות פלסטיק
עוסקת בפיתוח וייצור פתרונות אריזה למגזר , בתחומה

החקלאות ובעלת מפעלי ייצור וחברות שיווק ברחבי 
  .העולם

 יאיר מספק לחברות הבת האנגליות 1985החל משנת 
, בקבוצה שירותי מיחשוב הכוללים ניתוח מערכות

 עבור מערכת הניהול  הדרכה ותמיכה,פיקוח, תיכנות
המערכת כוללת מודולים לניהול תהליך . שפיתח

ניהול מלאי , רכש, )מהצעת מחיר ועד משלוח(המכירה 
  .וייצור

  
 מנהלת מכירות פומביות ברחבי העולם מזה ס'סותבי

 מדינות ועורכת מכירות 34- החברה פעילה ב.  שנים260
י "וך שניתן ע לאחר תדר. מדינות על בסיס קבוע15-ב

יאיר פיתח תוכנה המטפלת במכירות , הסניף הישראלי
  .ובלקוחות

התוכנה מנהלת ועוקבת אחר התקשורת עם הלקוחות 
, )כולל הפקת חוזים ומסמכים נוספים(לפני המכירה 

אמיתי והמערכת מפיקה -תוצאות המכירה מוזנות בזמן
, חשבוניות, ברמות שונות ולצרכים שוניםניהול ת "דוחו
  .ת הנהלת חשבונות"לות ודוחוקב

  
- הינו קונצרן בעל נוכחות ביןחוץ-בונה ארצות-סולל

לאומית בתחומי הבנייה ובעל שם בכל הקשור 
 החברה מעורבת 1958החל משנת . לביצועים ואמינות

, אוניברסיטאות, משרדים, בפרוייקטים כגון מגדלים
כבישים וגשרים , סכרים, מלונות, חולים-בתי

אירופה ,  מדינות הפזורות באפריקה15-המבוצעים ב
  .ואמריקה

יאיר , בשיתוף פעולה עם מנהל המיחשוב של החברה
 והקים את מערכת הרכש המקשרת בין אתרי תיכנן

שלושת משרדי הרכש האזוריים , הבנייה השונים
  .ומשרד ההנהלה הראשי) יורק וישראל- ניו, לונדון(

חלקים מסוימים במערכת עובדים על גבי שרת 
אינטרנט בעוד שחלקים אחרים עובדים ברשת ה

אלפי , המערכת מנהלת עשרות אלפי פריטים. המקומית
שינוע ושילוח , העברות כספים במטבעות שונים, ספקים

, לאומיים וכן מפיקה מסמכים כגון חשבוניות-בין
שיחרור ממכס במדינות , הוראות עבודה, הזמנות
  .ת ניהוליים וחשבונאיים"דוחו, שונות

  
 200  הינה חברת ביטוח המעסיקה מעלרביט ביטוחשי

,  סניפים ומספקת כיסויי בריאות10-עובדים הפזורים ב
  .תאונות ועוד, בית, רכב, נסיעות

חברת הבת הבריטית המתמחה בביטוחי נסיעות הטילה 
על יאיר את המשימה לפתח וליישם את אתר המסחר 
האלקטרוני של החברה המאפשר מכירת ביטוח עבור 

, האתר מספק הצעות מחיר לביטוח. ינות רבותמד

י כרטיסי אשראי ומנהל "מאפשר תשלום מאובטח ע
  .משנה-י סוכנים וסוכני"מערך מכירות ע

  
 מוכרת בעולם כיצרן מוביל של רד תקשורת מחשבים

כחברה המוכרת מגוון רחב של מוצרים . ציוד תקשורת
לאומית של -מחלקת ההדרכה הבין, בכל רחבי העולם

רה עסוקה באופן קבוע באירגון כנסים וסמינרים החב
 והיא זאת שפנתה אל יאיר בכדי שיאפיין ויפתח טכניים

מערכת שתנהל את התהליכים והמשימות הכרוכות 
  .באירגון הכנסים

י יאיר מטפלת "המערכת האינטרנטית שפותחה ע
בורה חובכלל זה אירגון ת, ברישום על כל היבטיו

, סידורי לינה במלונות, )ימי ויבשתי, אוירי(ונסיעות 
המערכת . ועוד, ארועים ופעילויות, סדנאות, הרצאות

, לאורחים) דרך מערכת אבטחה(מאפשרת גישה 
רגנים לצורך גישה ומא, מפיקים, מרצים, ספקים
  .לוחות זמנים ועוד, ת" הפקת דוחו,למידע

  
 ביצור חומרי  הינה חברה ישראלית המובילהוי רן.פי

 ובעלת משרדים ומרכז הפצה אירופאי .P.V.C-אריזה מ
קצב הגידול של החברה יצר מצב בו . הממוקם באנגליה

מערכת הנהלת החשבונות הקיימת לא סיפקה פיתרון 
לאחר . מתאים למצב החדש שנוצר ויאיר נקרא לעזרה

ניתוח הדרישות הנוכחיות והעתידיות והבנת צרכי 
ח ויישם מערכת מיחשוב שנתנה יאיר פית, המערכת

יאיר היה אחראי , לאחר יישום המערכת. מענה הולם
  .על מערך ההדרכה בחברה וכן על מתן התמיכה הטכנית

  
 הינה חברת יעוץ המתמחה במתן ברקן יועצי בטיחות

יעוץ בטיחות למגוון תעשיות עבור מתקנים חדשים וכן 
במטרה להפחית את כמות . סקרים תקופתיים

אנוש החברה - הניירת וטעויות, יסטרציההאדמינ
החליטה לפתח מערכת מיחשוב מתאימה לניהול 

הנהלת החשבונות , מעקב ההתקדמות, פרוייקטים
יאיר היה האחראי על פרוייקט . ת"והפקת דוחו

  .המיחשוב של החברה
  

פעיל , לאומי-מידה בין-סוחר אמנות בקנה, תומסמייק 
.  ברחבי העולםבמגזר הפרטי והעיסקי ומבצע עיסקעות

גדלה גם המורכבות ומייק פנה אל , עם התרחבות העסק
יאיר בדרישה למערכת תוכנה מתקדמת שתלווה את כל 

  .השלבים והפעילויות העיסקיות
נוצרה המערכת המתקדמת ביותר , כתוצאה מכך

, לתחום האמנות המטפלת בין השאר בניהול מלאי
 שינוע, שליטה במערך הלוגיסטי, הפקת קטלוגים

ניהול , פריטים בין מספר מחסנים ואולמות תצוגה
  .והנהלת חשבונות, שותפויות, אוספים עבור צד שלישי

  
  ,זהו רק חלק קטן ממבחר הפרוייקטים אותם ביצע יאיר

  .המדגימים את היכולות והמיומנויות השונות במגוון עסקים רחב
  
  

  .ולכוונכם בהתאם לעיסקכם ל נושא הקשורכ ב,שיחה בלתי מחייבת, יאיר ישמח לשוחח עמכם

  yair@yairweissman.com : או כתבו אל0544-301265 -אנא חייגו ל, ליצירת קשר


