
 

 

 IACSבתוכנות  הסכם רישיון שימוש ואחריות
 

 פתרונות לבקרה וביקורת פנימית בע"מ. - IACSמבית  האנו שמחים שבחרתם בתוכנ

להריץ מגוון פרוצדורות אוטומטיות לייבוא, ייצוא, ניתוח למשתמש  אפשרתמ ותהתוכנ
ש מחייבים שימו Office Cleanerות למעט התוכנכל  .IDEAותיקון שגויים בקבצי תוכנת 

 . CASEWARE-ANALYTICSמתוצרת IDEAבתוכנת 
 

 :מובהר בזאת
ם התוכנה ו/או פעילות החברה אינם מהווים ייעוץ ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתוני

 .AS ISהפרוצדורות התוכנה מספקת את משתמש. ובצרכים המיוחדים של כל 
הינם אך  איתור חשש לחשד לממצאי ביקורתההסתמכות ו/או השימוש בתוכנה, לרבות 

 .אחריות המשתמשובורק על 
 

אנו עושים את מירב המאמצים ומשקיעים משאבים ניכרים כדי להביא לכם תוכנה 
אם   .ועדכנית. יחד עם זאת, אנו לא חפים מטעויות ומשגיאותאיכותית, שימושית 

נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או יש לכם שאלה או הערה, אל נא תהססו 
אנו מבטיחים להתייחס לכל פנייה שלכם  . n@iacs.co.il-danל ליצור עמנו קשר למיי

 .במלוא הרצינות
בתוכנה מהווה הרישיון מהווה חוזה מחייב בין החברה לבין המשתמש. השימוש 

 ן.הסכמה לאמור ברישיו
 

ועל כל סוגי האמצעים הטכנולוגיים  /תוכנותהרישיון חל על כל צורות השימוש בתוכנה
 /בתוכנות.שבאמצעות משתמשים בתוכנה

תוכנה או בכל ככלל ות אין להשתמש בתוכנ -מסכים לחלק כלשהו מהרישיון  ךם אינא
 בנפרד.

   הפרת הוראות הרישיון עלולה לגרום לחסימת הגישה לתוכנה, וזאת בנוסף לכל זכות
 .אחרת על פי כל דין שיש לנו

 

  :להלן הרישיון שמהווה הסכם מחייב בינינו לבינכם
 הגדרות של מונחים ברישיון 

 :בנוסף לכל הגדרה אחרת ברישיון זה, יחולו ההגדרות הבאות .1
 www.iacs.co.il -"אתר התוכנה"  -
 .כל גורם המשתמש בתוכנה, וכן כל מי מטעמו של המשתמש -משתמש" " -
שם ארגון בו עובד המשתמש המוציא הזמנה רשמית עבור  -"ארגון המשתמש"  -

  ה"משתמש".
השתמש בתוכנה, תשלום תקופתי שהחברה גובה בגין הזכות ל -" "רישוי שנתי -

 .והכל כפי שמתפרסם באתר התוכנה מעת לעת
בע"מ, לרבות עובדיה ו/או  פתרונות לבקרה וביקורת פנימית - IACS -החברה" " -

  .בעלי מניותיה ו/או נושאי משרה בה ו/או גופים קשורים
. רשימת שנתי שלגביו נרכש ו/או יירכש רישיון מוצרכל  -" /תוכנותהתוכנה" -

  .ניהם מפורטים בסוף הרישיוןומאפיי צריםהמו
כל מידע מכל סוג שהוא. המונח "תוכן" כולל גם כל תוכן  -תוכן" או "תכנים" " -

קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, -אור ,מילולי, חזותי, קולי
תמונה, עיצוב,  ,: כל גרף(אך לא רק)עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות 

mailto:dan-n@iacs.co.il
http://www.iacs.co.il/


 

 

נפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קונספט, צילום, איור, ה
קולי, קובץ מוסיקלי, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים 

  .וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית
תקופה עליה תחליט החברה מעת לעת, ותצוין באתר  –תקופת התנסות" " -

/  את התוכנה[ Downloadד ]התוכנה ו/או בסמוך למקום בו ניתן יהיה להורי
 ., ושבמהלכה השימוש בתוכנה יהיה ללא תשלוםתוכנות / רישיון שימוש בתוכנה

רישיון שהונפק למשתמש ונשלח לארגון המשתמש לשם  –"רישיון הפעלה"  -
 .רישויהפעלת התוכנה, לתקופת ה

 

  פרשנות הרישיון

 .המנסחבמקרה של אי בהירות ו/או פרשנות, האמור ברישיון זה לא יפורש כנגד  .2

 .השימוש בתוכנה מהווה הסכמה של המשתמש לרישיון .3

במקרה בו יקבע על ידי רשות חוקית מוסמכת, כי חלק כלשהו מהרישיון בטל ו/או  .4
אינו חוקי, לא יהיה בכך כדי לגרוע מיתר הוראות הרישיון, ויראו בחלק 

הבטל/שאינו חוקי כאילו הוחלף בתנאי תקף אחר הקרוב ביותר בתוכנו לזה 
  .וריהמק

 .האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הינם חלק בלתי נפרד מהרישיון .5

 .שימוש בלשון זכר או בלשון רבים הינם מטעמי נוחות בלבד .6

כותרות הפרקים של הרישיון הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או  .7
 .כמסייעות בפרשנות

 

 תנאי הרישיון ותוקפם

הרישיון הינו מוגבל, לעמדה בודדת, אישי, בלתי עביר, והוא יהיה תקף אך ורק  .8
. עם תום תקופת ובמלוא עלות הרישוילתקופה בה המשתמש משלם לחברה את 

י בהתאם לתנאים רישויפקע הרישיון. חידוש הרישיון מחייב חידוש של ה רישוי,ה
 .ו/או למאפייני התוכנה שיהיו תקפים במועד החידוש

יהווה הפרה של זכויות היוצרים של החברה וכן  תקף יווש בתוכנה ללא ריששימ .9
  .עוולות נוספות כלפיה

החברה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים ברישיון ו/או   .10
על כל שינוי ברישיון  ים בתוכנההחברה תודיע למשתמש . ("שינוי" –הלן )לבחלקו 

פנה בדבר אי משתמש שלא כל  מי עבודה לפחות. בהודעה מקודמת של שלושה י
. המשך השימוש בתוכנה הסכמתו לשינוי התנאים כמוהו כמי שהסכים לשינוים

 .יהווה הסכמה לשינוי, ותנאי הרישיון החדשים יחולו על המשתמש במלואם

 -במקרה של סתירה בין הוראות רישיון זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א  .11
אם דין כלשהו אינו  יגבר האמור ברישיון. , יו ו/או כל דין אחרותקנות 1981

מאפשר התניה על הוראותיו, יקראו הוראות רישיון זה כך שיעלו בקנה אחד עם 
הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות הרישיון. מובהר, 

שהכוונה המקורית של הוראות רישיון זה, היא לא להעניק למשתמש זכויות מעבר 
 והמוענקות במפורש בדיןות( ככל שקיימ)להתנות לזכויות הבסיס שעליהן לא ניתן 

החברה רשאית להציע מאפיינים לתוכנה ו/או מודולים נוספים לפי שיקול דעתה,  .12
מאפיינים ו/או מודולים אלה עשויים להיות   .לכל המשתמשים ו/או לחלקם

 .כפופים לרישיונות ו/או לתנאים נוספים ו/או שונים מאלה שברישיון זה
 



 

 

 תקופת התנסות

 גם על תקופת ההתנסות המחויביםרישיון זה יחול בשינויים  .13

אינם נראים ללקוח וכן/או אם המוצר אינו מתאים לצרכיו יוכל  הרישיון אם תנאי .14
 יום. 30, בתום תקופת ההתנסות של לבטל את העסקה

החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את היקף   .15
ודולים הזמינים במהלך תקופת ההתנסות, והכל ללא מאפייני התוכנה ו/או המ

  ת. הודעה מקודמ

במהלך או בתום תקופת ההתנסות מהווה  עבור רישוי בתוכנה/בתוכנות,תשלום  .16
 ולכל שימוש בתוכנה.  שנתיתנאי מוקדם לקבלת רישיון 

 

  עלות רישויתשלום 

עלות בגין רישיון תוכנה. תעריפי  עלות רישויהשימוש בתוכנה כרוך בתשלום  .17
עשויים להשתנות בהתאם למודולים השונים של התוכנה, ובכל  כוומש הרישוי

ד מקרה כפי שיתפרסם באתר התוכנה ו/או בסמוך למקום בו ניתן יהיה להורי
[Download ]את התוכנה. 

 .וללים מע"מאינם כהמתפרסמים  עלויות המודולים .18

לאחר העברת התמורה לחשבון הבנק של משתמש ארגון החשבונית מס תשלח ל .19
 .החברה

רישיון שימוש בקשר עם  ארגון המשתמש,רישומי החברה באשר לחובות  .20
 .יהוו ראיה חלוטה לנכונותם למשתמש,

/או את תנאי התשלום ו/או מבצעים מעת עלות הרישויהחברה רשאית לעדכן את  .21
 .ומםואלה יחייבו מרגע פרס,  לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי

ו/או תנאי התשלום ו/או מבצע שיחייבו את החברה יהיו אלה  עלות הרישוי .22
התקפים במעמד החיוב בפועל. ידוע למשתמש, שיתכנו מקרים בהם במהלך רכישת 

התוכנה, יבוצע עדכון כאמור לעיל מצד החברה. עדכון כזה, ככל שיתרחש, לא 
  .יתבצע בעטיו של משתמש ספציפי

, כמוגדר בהזמנת הרכשסופק למשתמש לכתובת הדוא"ל יתוכנה רישיון הפעלה ב .23
 מארגון המשתמש, לתוכנה. ת רכשקבלת הזמנשעות מרגע  24וזאת עד 

 - 09:00בין השעות  ה'-ם א'החברה תספק שירותי תמיכה טכנית כאמור להלן בימי  .24
 .052-6358811. טלפון לתמיכה: 18:00

י מסך: מה הפרוצדורה בה בפניה לתמיכה נדרש המשתמש לציין, בליווי תצלומ .25
 השתמש, מה הפרמטרים שהגדיר, לאיזו תוצאה ציפה ומה התוצאה בפועל.

 

 התחייבויות והצהרות המשתמש כלפי החברה

מבלי לגרוע מהצהרות ומהתחייבויות המשתמש בכל מקום אחר ברישיון זה,  .26
  :המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן

 הוראות רישיון זה ולפי כל דיןהמשתמש רשאי להתקשר עם החברה לפי  26.1

 .לציית לרישיון במלואו וכן להוראות כל דין במסגרת השימוש בתוכנה 26.2

 .השימוש בתוכנה יעשה בתום לב 26.3

ידוע לו שהפרטים האישיים שימסרו על ידו לחברה, ככל שימסרו, יאוכסנו  26.4
  .בכפוף להוראות כל דין



 

 

ליה רכש הלקוח עסקה זו מקנה אך ורק רישיון לשימוש במוצר, לתקופה ע 26.5
רישיון שימוש ובכפוף לתשלום מלוא מחיר דמי השירות לאותה תקופה. 

רישיון הוא רק על גבי מערכת מחשב אחת או מערכות מחשב הנמצאות ה
ברשות הלקוח במקום אחד, בהתאם לתנאי הרישיון ובהתאם למפורט בטופס 

, הינן של ההזמנה. כל הזכויות במוצר ובקשר אליו לרבות כל זכויות יוצרים
IACS והרישיון ניתן בזה כפוף לכך. 

משתמשי מהווה הסכמה להיכלל במאגר  הפניה לרכישת רישיון שימושעצם  26.6
התוכנה. המאגר ישמש את החברה בקשר עם המשתמש, ובכלל זה למשלוח 

הודעות, עדכונים ודברי פרסומת למשתמש, ככל שהמשתמש אישר את 
המשתמש שתופנה לחברה לפי  תעשה לבקשת משתמשמחיקת פרטי  .קבלתם

 .הפרטים שבתחתית רישיון זה

המשתמש לבדו יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לכל צד ג' כתוצאה  26.7
מהסתמכות על התכנים בתוכנה ו/או משימוש בתוכנה, וידוע לו כי החברה לא 

תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש 
לצדדים ג' כתוצאה משימוש בתוכנה ו/או הסתמכות על התוכן המופיע ו/או 

בה. האמור בסעיף זה יחול גם אם החברה צפתה או יכול היה לצפות את הנזק 
 .מראש

שא באחריות י, ככל שתימסר לו, ויאת מספר הרישיוןהוא ישמור בסודיות  26.8
 , אף אם נעשה ללא אישור. החברה לאמספר זהלכל שימוש אשר יעשה ב

ר תישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו כתוצאה משימוש לא מאוש
 במספר הרישיון.

 IDEAמחייבת קיום תוכנת  Office Cleanerהפעלת כל אחד מהמודולים פרט ל  .27
 ומעלה. 9, בגרסה CASEWARE-ANALYTICSמתוצרת חברת 

הפעלת המוצר מתאימה רק למחשבים ולמערכות הפעלה מסוימים. אחריות  .28
אינה חלה על מערכות שאינן תואמות לו. הדרישות מתעדכנות מעת לעת המוצר 

ה להלן "דרישות חומר) בהתאם להתפתחות הטכנולוגית והרחבות הנעשות במוצר
 ותוכנה"(.

 :רוכש הרישיון לוודא -באחריות הלקוח  .29

שאכן המחשבים ומערכת ההפעלה עומדים בדרישות החומרה שנקבעו ע"י  29.1
IACS.(לפרטים פנה ל IACS .) 

במחשב בו יותקן / לרשת המחשוב הארגונית שקיים חבור תקין לאינטרנט  29.2
  .המוצר

 

 הגבלת אחריות של החברה בנוגע לשימוש בתוכנה

המוצר הינו מוצר מדף הבנוי  . AS IS התכנים שהחברה מספקת למשתמש מסופקים .30
במתכונת סטנדרטית ואין הוא מתיימר להתאים לצרכים ו/או למטרות ספציפיות 

 ם.אלו או אחרות, אלא אם סוכם אחרת בין הצדדי

השימוש בתכנים נעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש, וחלה על  .31
המשתמש חובה לאמת כל תוכן באופן עצמאי. החברה לא תישא באחריות לנזקים 

כלשהם שיגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו בקשר עם השימוש בתוכנה, אף אם 
 .ה לצפות נזקים אלהצפתה או היה ביכולת



 

 

אם וככל שיקבע על ידי רשות מוסמכת, כי חרף האמור ברישיון זה החברה נושאת  .32
באחריות כלשהי בקשר עם השימוש בתוכנה, הרי שמוסכם שאחריותה של החברה 

בכל הקשור לשימוש בתוכנה לא תעלה על  ו/או המשתמש, המשתמשארגון כלפי 
 12בעבור  עלות הרישויל בגין המשתמש שילם לחברה בפועארגון הסכום ש

שיון זה או מדרך ביצועו, ו/או כתוצאה יבין אם נבעו מר, החודשים האחרונים
 .מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש במוצר או בנתונים שהופקו ממנו

למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי החברה נוקטת בצעדים סבירים על מנת להבטיח  .33
, אך בכל מקרה החברה לא תהיה מודול תוכנה של כל התקינה ואת פעילות

אחראית לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, 
הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, תוכנה מזיקה, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה 

 –להלן )ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהיה סיבתם אשר תהיה 
, ככל שיגרמו למשתמשים לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. (אפשרי""כשל 

תוכנה נעשה על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. האמור כל מודול השימוש ב
יחול אף אם החברה צפתה או היה ביכולתה לצפות את הכשל האפשרי ו/או את 

 .התוצאה כאמור
 

 IACS התחייבות

הזכות לקבל שרות לתקופה כפי שנקבעה ביחד עם רישיון השימוש ניתנה ללקוח  .34
 :השרות כולל. בהסכם ההתקשרות

קבלת מענה לפניות טלפוניות בקשר להפעלת המוצר ובקשר להתגברות על  34.1
ה בין -, בימים אIACSתקלות ושגיאות, ככל שהדבר יהיה ניתן לביצוע על ידי 

 ., למעט ימי פגרה, ערבי חג וחג18:00-9:00השעות 

קבלת הוראות ו/או עדכונים שבהם יכללו אותם תיקונים, ושיפורים אשר  34.2
IACS  במוצר בשים לב לכל הנסיבות המחייבות זאת  להכלילתמצא לנכון

 .IACSובשים לב לאפשרויותיה של 

מתן התמיכה מותנה ברמת ידע סבירה של הלקוח ומי מעובדיו או הקשורים  34.3
 מקובלות אליו, בסביבות העבודה ומערכות ההפעלה ה

הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שעל מנת לאפשר תמיכה ברמה גבוהה, כולל  34.4
את קבלת ומאשר בז .www.iacs.co.ilעדכונים המתפרסמים באתר המוצר 

עדכונים תוספות והרחבות לגבי המוצר וזאת  ,הודעות בדבר שינויים
 . sms באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות

לעיל, תינתן ללקוח האפשרות להמשיך  34בסעיף לאחר תום תקופת השרות כאמור  .35
לתקופה נוספת כל פעם על  IACSולקבל שרות כאמור ע"י הארכת ההתקשרות עם 

באותה עת. אפשרות  IACS -ם וכנגד אותה תמורה שיהיו מקובלים בפי אותם תנאי
 .שיווק המוצרפיתוח ולעסוק ב IACSזו תעמוד כל עוד תוסיף 

 

 שימושים מותרים ואסורים בתוכנה

 .רישיון שימושכל המבקש להשתמש בתוכנה ו/או בתכנים שבה, נדרש לרכוש  .36

תוכן שהגיע לידיעת חל איסור מוחלט לפרסם ברבים ו/או למסור לאחרים כל  .37
והכל בתמורה או ללא תמורה. מבלי לגרוע   ה,המשתמש בקשר עם השימוש בתוכנ

מהאמור, אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהתוכנה ו/או 
  ה.בתכנים המופיעים בה, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהחבר

file:///C:/Users/ND1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5B4UU0KB/www.iacs.co.il


 

 

ים שבה שלא במסגרת התוכנה חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתוכנה ו/או בתכנ .38
 .עצמה

חל איסור מוחלט לעשות בתוכנה ו/או באיזה מתכניה שימוש אשר נוגד את דיני  .39
, ו/או הפוגע פגיעה כלשהי בכל (פלילי ו/או אזרחי)מדינת ישראל ו/או כל דין אחר 

 .צד ג'

 מדינת ישראל.ל מחוץחל איסור לעשות שימוש בתוכנה  .40

מתחייבת לתקן תקלות הנובעות משימוש לא  לא תהיה אחראית ואיננההחברה  .41
נכון בתוכנה ו/או תקלות הנובעות כתוצאה מהתנגשות ו/או התאמה של תוכנות 

אחרות כלשהן לתוכנה ו/או תקלות ו/או אי התאמות של חומרה במערכת המחשב 
 .לתוכנה שאינו נובע משימוש רגיל ותקין בתוכנה

   .ה יסודית של ההסכםהפרת האמור בפרק זה מצד המשתמש תהווה הפר .42
 

  זכויות קניין רוחני של החברה ובעלות של החברה בנוגע לתכנים

 IACSידוע ללקוח כי המוצר, המידע, הסודות המסחריים הינם קניינה הבלעדי של  .43
וכי עסקה זו אינה מעניקה לו זכויות כל שהן במוצר והלקוח מתחייב לא להעביר 

ו/או למכור ולא לשווק את המוצר או חלק ממנו ו/או אינפורמציה הקשורה בו לצד 
. האמור לעיל יחול אף על כל תוספת, IACS שלישי ללא אישור מראש ובכתב מ

 .שיפור ושינוי במוצר ,עדכון

לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם התוכנה, בתוכן  כל הזכויות בתוכנה, .44
המאוחסן בה, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתה של התוכנה, שייכות 

לחברה, וזאת בין אם נכללה הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר 
 .מפורשות אחרת ו/או הוסכם אחרת במפורש עם החברה

. כל (על תכניה, באופן מלא או חלקי(ת התוכנה החברה תהיה רשאית למכור א .45
תמורה ו/או טובת הנאה שתתקבל בקשר עם פעילות בתוכנה, לרבות מסחרית 

ולרבות כזו שהתקבלה בקשר עם תוכן של התוכנה ו/או בקשר עם תוכן של 
 .משתמש, תהיה של החברה בלבד, ובשום פנים ואופן לא של המשתמש

שנות תנאי הרישיון מעת לעת. שימוש בשירותי שומרת לעצמה את הזכות ל החברה .46
המוצר בכל עת מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים כפי שיהיו בכל 

רישיון זה הנו הרישיון המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים,  .עת
ההצהרות, הזכויות והכוונות הכלולות ברישיון, זה כל תנאי ו/או מצג נוסף, הן בעל 

  .והן בכתב או בדרך אחרת שהצדדים התכוונו לחייב עצמם בהקשר לרישיון זהפה 
 

 שונות וסמכות שיפוט

ובכלל  החברה בלבד תהיה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיה( .47
)ו/או את התחייבויותיה לפי רישיון זה  זה את זכותה לקבל תשלום ממשתמשים

מראש ו/או ש, צורך בקבלת הסכמת המשתמלכל צד ג' לפי בחירתה וללא כל 
בדיעבד. ככל שהחברה תעשה כאמור, היא מבטיחה שזכויות המשתמש לפי רישיון 

  .זה לא תפגענה

בכל מקרה של סכסוך בין הצדדים בכל הקשור לתוכנה ו/או הנובעים ממנה, תהיה  .48
ולכל בית משפט אחר לא תהיה  חיפהסמכות מקומית בלעדית לבתי המשפט במחוז 

 סמכות



 

 

רישיון זה, המהווה כאמור הסכם מחייב בין החברה לבין המשתמש, ממצה את  .49
ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו 

 .בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים

שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיה על פי רישיון  .50
 .יתור או מניעה אלא אם נעשו בכתבופרשו כוזה לא ית

החברה תהיה רשאית לשלוח הודעות שונות למשתמש באחת מהדרכים הבאות,  .51
אתר באמצעות הודעה בחלון מידע כללי בה: לפי בחירתה הבלעדית של החבר

באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר  , www.iacs.co.ilהחברה בכתובת 
 SMS הודעתבשיחת טלפון; בהאלקטרוני של המשתמש כפי שנמסרה על ידו; 

 .מכתב בדואר רשום, בהודעת פקסב

כל ההודעות שישלחו לחברה יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר  .52
ובתנאי שבידי המשתמש מצויה אסמכתא על )המועד אשר בו נתקבלו בפועל 

. במקרה של הודעות שישלחו למשתמש באמצעות התוכנה, אלה (הקבלה בפועל
 .ההודעה פורסמה/נשלחהיחשבו כאילו נמסרו במועד בו 

או   dan-n@iacs.co.ilהודעות לחברה יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני ל .53
הטלפון של שירות הלקוחות של החברה  י. מספר04-8383274פקס ל באמצעות 

  .34484חיפה,  5מעיין .כתובת החברה הינה: 052-6358811,  04-8383274: םהינ
 

  :ןשלה הןומאפייני )מודולים( התוכנותרשימת 
 מאפיינים תוכנה

Office Cleaner  ניקוי קבצי אופיס לסוגיהם מקוד חבוי או גלוי )מקרו( ושמירת
 הקבצים לאחר הניקוי בתיקיה חדשה

DMR2  בממשק משתמש דינמי , מערכת תפריטים על שולחן העבודה
אלגוריתמים חדשים ומהירים לייבוא קבצים מורכבים, ניתוח 

 נתונים, איתור שגויים ואנומליות
Fi-Pack  על סמך  לבקרה פיננסיתמערכתBest Practice ההקלמו תיעלהמי 

 ,GL :בנושאי הבקרה הפיננסית הקלאסיתבתהליכי עבודה שגרתיים 

AR, AP  .מלאי ונכסים קבועים 
Ex-Pack  לחיפוש חריגים על פי דמיון בין מחרוזות, ע"י שימוש  בקרותמערכת

 -אלגוריתם לוונשטיין לחיפוש מידת הדמיון בין מחרוזות וב
Duplicate Key Exclusion 

Stat-Pack  מערכת פרוצדורות למגוון רחב של בדיקות סטטיסטיות על בסיס
יש בהם  נתונים, במטרה להציף תמונה מרוכזת של חריגים, אשר

חשש לחשד לממצאי הונאה או מעילה. המערכת כוללת הרחבות על 
בדיקות מבחן בנפורד וכן בדיקות העשויות להצביע על "בישול 

 מספרים" וערכים מעוגלים.
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