
מערכת אוטומציה לקליטת
ERP נתוני בנקים בממשק ישיר לכל

מטאור אוספת באופן אוטומטי מגוון רחב של 
נתונים פיננסיים מכל בנק* בישראל או בעולם,

:ERP-וטוענת אותם ישירות למערכת ה

תנועות עו"ש שקלים ומט"ח.

יתרות מכל סוג.

ניירות ערך.

שערי מט"ח בהצלבות מגוונות.

העדכון השוטף של ה-ERP בנתונים עדכניים 
מאפשר למחלקת הכספים להתנהל ביעילות, 

במהירות ובביטחון מלא באיכות המידע. 

*בכפוף למידע שמתקבל מהבנק 

הכוכב של מחלקת הכספים

 SaaS מערכת מטאור מותקנת בענן פרטי במודל
ובכך חוסכת לארגון משאבי תחזוקה רבים ולא 

מעט דאגות, לצד שורה של יתרונות הכלולים 
במסגרת השירות: 

עמידה בתקני האבטחה המחמירים ביותר.

תחזוקה 24/7 ע"י צוות מומחים טכני.

שדרוגים שוטפים לתוכנה והשרתים. 

גיבויים ואפשרות שחזור נתונים היסטוריים.

מערכת לניהול עצמי - ממשק אינטרנטי 
מתקדם לביצוע פעולות שונות בקלות ובנוחות, 

כגון: עדכון טבלאות המרה, עדכון חשבונות, 
תיאור פעולה, ניהול טבלת יתרות ועוד.

מטאור בענן



רוצים ליהנות מכל יתרונות מטאור
והשירות האישי כבר היום?

התקשרו: 054-662-0324 

felixs@storenext.co.il

פליקס שנדלזון
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טכנולוגיה מתקדמת מאפשרת ללקוחות מטאור 
ליהנות ממגוון יתרונות:

דיוק - מגוון בקרות לתקינות הנתונים.

גמישות - הכנה לפקודות יומן והתאמות בנקים, 
כולל תרגום של קודי פעולה.

מידע לפי דרישה - דוחות נלווים לפי דרישה 
ספציפית של תעודת זהות בנקאית, כגון קובץ 

יתרות מתוזמן של כל החשבונות.

התאמה לארגונים מבוזרים - יכולת פיצול 
חשבונות לפי חברות בנות.

אינטגרציה למערכות פיננסיות - חיבור מהיר
ויכולת העברת נתונים בכל מבנה תקשורת: 

Storage בענן, SFTP, כספות וירטואליות, API ועוד.

יכולות מטאוריות

אנחנו מאמינים שעם כל הכבוד לטכנולוגיה, את 
ההבדל האמיתי עושים האנשים. צוות של 

שחקני  נשמה עומד בכל עת לרשות לקוחותינו, 
מתוך הבנת הצורך, קריטיות השירות ורגישות 

המידע: 

שירות אישי בטלפון, בוואצאפ או במייל.

הדרכות וסיוע שוטף לכל משתמש.

הוספת חשבונות בנק - כלול במסגרת השירות.

הכנה לפקודות יומן והתאמות בנקים לרבות 
תרגום של קודי פעולה.

מטאור אישי במיוחד בשבילך

 www.storenext.co.il/meteor

Cash Management


