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ולהפקה של  באחרונה להעלות מערכת לעיצוב  סיימו  אוטופונט  בשיתוףבנק לאומי ב
.פרי פיתוחה של אוטופונט, טפסי הבנק

, היקפו הכספי של הפרויקט לא נמסר .הטמעת תוכנת התשתית ארכה חודשים ספורים.
.מיליוןשקלים אולם גורמים בענף העריכו אותו בכארבעה

 יישומים. תשמש בבנק כתשתית רוחבית להפקת הפלט הסניפי   ,FreeForm ,המערכת
, ללקוח להדפסת מסמכים FreeForm-רביםבבנק ישתמשו בצורה אחידה בתשתית ה

כמות המשתמשים במערכת . ערוצי פלט לארכוב בארכיון דיגיטלי ושאר   PDFהפקת קבצי
.5,000-בסניפי הבנק עתידהלהיות כ

מהמידע המופק ויודעת לשלב  התוכנה מטפלת באופן דינאמי בהתניות שונות הנובעות
-נתוני לקוח ממערכותה למשל לוגו של הבנק או, אוטומטית נתונים ספציפיים לכל הפקה

CRM. כולל , וסוג הנתונים וסוג הנתונים הטפסים מופקים בבנק לפי כמות, כך
.דינאמיים ועוד חוזים, הופעה והעלמה של פסקאות, טבלאותמשתנות

 

לשירותך SoftNewsקבוצת 
:מכירותיה באמצעות חשיפה מלאה של חברתך לשם קידום

טק-היי אתר וניוזלטר למנהלי, עיתון מודפס •
הספקה לוגיסטיקה ושרשרת, אתר וניוזלטר למנהלי רכש, עיתון מודפס •

אתר וניוזלטר בנושא אנרגיה ואיכות הסביבה •

.העורך הראשי משה שלווהזמנת פרסום נא לפנות ל להעברת מידע

 תקשוב למנהלי�
לקידו� עסקי�

 

במחשב שלך AS IS המודפס ראה את העיתון

כאן לכניסה לחץ

SoftNews על המס� של�!

ביטוח משכנתא 

בביטוח ישיר
ההצעה הזולה ביותר 

 בביטוח החיים וגם

הנחה בביטוח  30%

!מבנה
www.555.co.il

חשבון "הירשם ל

"שלי
 on-lineותתעדכן 

במידע הביטוחי 

והפנסיוני שלך 

הביטוח  בחברת

מגדל
www.migdal.co.il

Cal -  הרעיון שלך

שווה כסף
עלית על צורך 

ספר לנו ? פיננסי

נהפכו למוצר  ואולי

. ואתה תתוגמל

!היכנס כעת
online.co.il-idea.cal/

ניהול השקעות 

300,000מעל 
לבעלי סכום השקעה 

 ח"אלף ש 300מעל 

הצעות אטרקטיביות 

מבתי השקעות
www.winningleads.co.il
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