
הצלחה ויעילות של תהליכים בארגון נסמכים על שיתוף מידע ענייני, זמין ואחיד.
בו.  התהליכים  ליעילות  הדוק  באופן  קשורה  ארגון  כל  של  עצמתו  כי  עולה  ותצפיות  ממחקרים 
יודע את משימותיו, מבין את חלקו בתהליך הכללי, מודע ללוח  היעילות משתפרת ככל שהיחיד 

הזמנים לביצוען וביכולתו לדווח ביעילות על השלמתן.

QM7 - מערכת שיתופית לניהול אישי וארגוני שמאפשרת לארגון ועובדיו להתנהל ביעילות ומקיימת 
את ההתחייבות להצלחה.

מערכת QM7 משדרגת את סביבת העבודה היום יומית של העובד, היא סמוכה למוקד ההתנהלות 
של   Outlook במערכת  אינטגראלי  כחלק  ומשתלבת  וגיליונות  מסמכים  יומן,  מייל,  האישי, 

מיקרוסופט. 
בעשייה  שיתוף  שכולל  מלא  לתהליך   Outlook ה  פריטי  את  כפתור  בלחיצת  הופכת  המערכת 

ובידיעה, דיווח לו”ז, סטאטוס ביצוע, שיוך נושאי ועוד.

QM7 - Teamwork Collaboration Platform
מערכת שיתופית לניהול אישי, צוותי, מחלקתי וארגוני

סביבה אפקטיבית להצלחה.לשפר את עבודת הצוות וליצור לאפשר לעובדי הארגון ומנהליו ההתחייבות שלנו 

השתלבות 
כחלק 

אינטגראלי 
ממערכת 

 Outlook



מערכת QM7 מאפשרת שיתוף נוח ופשוט של העמיתים במשימות, בהחלטות שמתקבלות ובדיונים 
שאני שותף להם. השיתוף מעצם קיומו יוצר דיווח על תהליכים. 

יתרונה של מערכת ייעודית לניהול תהליכים הוא בהפקת תהליך שבו הארגון פועל כצוות מיומן תוך 
תאום ציפיות ויכולת התערבות מהירה במקרה הצורך. 

תשתית השיתוף של QM7  משתלבת וגמישה. הארגון יכול בכוחות עצמו להגדיר מסכים, תהליכים 
ולהתממשק למערכות נוספות בארגון. הטמעת המוצר מבוצעת באמצעות יועצים מובילים בישראל 

ששותפים בתהליך שמשלב שינוי של הקונספט הניהולי.
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מנוסים.  ומנהלים  טכנולוגיים  מומחים  המוצר  בפיתוח  משלבת  בע”מ  תכנה  פתרונות  פרודיפיי 
מנהלים אלפי  משתמשים,  אלף   20 מעל  אצל  בהצלחה  מותקנים  ומוצריה  צומחת  החברה 

בכ-120 חברות מובילות בישראל ובעולם. 
וזמן. מקום  בכל   QM7 ב  השימוש  לאפשרות  מוצר  פיתוח  תכנית  על  החברה  הכריזה  לאחרונה 

ידע  להבנית  מהפכני  עזר  כלי   2013 במהלך  להציג  מתכוונת  היא  כי  החברה  הכריזה  בנוסף 
)Structured Knowledge Platform( שיאפשר לברור פריט מים פריטי המידע שבסביבת העבודה 

ולשייכו לתהליך.

לפרטים: פרודיפי פתרונות תוכנה בע”מ ת.ד. 11498, פארק אפק, ראש העין 49081
www.qm7.com ,info@qm7.com ,073-2311727 :טל: 073-2311700, פקס
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