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  ם ועלויותפירוט השירותי - TISMOהסכם התקשרות 
 

 באמצעות אפליקציהמועדון צרכנות /מתקדמת לניהול חברות המועדון 0360פלטפורמה טכנולוגית 

 פירוט נושא

 ההכוללת ממשק ניהול אינטרנטי, וכן אפליקצי הלקוחותפלטפורמה טכנולוגית לניהול מועדון  • טכנולוגיהה

Native (Apple/Android.אשר תשמש את לקוחות החברה )  

ניתוח נתונים, סגמנטציה של 

 הלקוחות בזמן אמת

 יכולת חלוקה לסגמנטים במספר רמות פעילות: עשירון, גיל, גיאוגרפי, מגדר וכו' •

 מועדון הלקוחות כולל סינונים ופילוחים מתקדמים.של  Dashboardתצוגה  •

 ליין ממוקד ערך-אוןודיוור פרסום 

   Push Notification באמצעות

 מבצעים ומוצרים.קטלוג לפלח מסוים/לכל מועדון הלקוחות, הכולל  קופון/קמפייןה ומימוש בניי •

 .  Push Notificationאמצעותהמועדון במתוך  "ט"סגמנלקוחות/כלל היכולת דיוור  •

 ללא הגבלה.  Push Notificationשליחת הודעות •

 הטמעת תכנית המועדון האישית של המותג במערכת. • ניהול חברות מועדון

 .ללא עלותו/או  תשלום בכרטיס אשראי באמצעות הצטרפות חבר חדש באפליקציה •

ניהול המותג באפליקציה 

באמצעות כלים טכנולוגיים 

 מתקדמים

 ויכולת ניווט בלחיצת כפתור ועוד. סניפיםרשימת , מדיה, תקנון מועדוןתמונות ומידע כללי,  •

על ידי  יצירת תקשורת ישירה בין החברה ללקוח והגברת רמת המעורבות של הלקוח במותג •

 (.תוייחודיו כלכלית, חברתית, טכנולוגית) יצירת ערך משמעותית למועדון

 : הצגת מספר הנקודות שצברללקוח אודות חברות המועדון באפליקציהאונליין הנגשת מידע  • אפליקציית נייטיב ללקוח קצה

, תוקף חברות המועדון, עידוד הלקוח לחידוש המועדון, קופות( תואינטגרציי API -)בכפוף ל

 וכו'. , אזור מבצעים אישיהיסטוריית רכישות הטבות

ערכת הצטרפות להשקת 

 המועדון והאפליקציה בחברה

 

 יאפשר הצטרפות רק לבעלי הקישור. -קישור חכם ייעודי עבור החברה שלכם  •

בעת ההצטרפות של חבר המועדון לאפליקציה תתבצע בדיקה מול רשימת חברי המועדון  •

 שתטען בממשק הניהול.

• QR Code ההמקשר ישירות להורדת האפליקצי. 

 .חכם לצירוף חברי מועדון בקלות SMSלשליחת  אינטרנטדף  •

 סגמנטציה ו נתונים ניתוח

 

 .שונים בהתבסס על פרטי הלקוחלסגמנטים  דיווריכולת  •

 .סגמנטים נוספים( 3לסיווג המשתמשים )עד Segment מודול  •

 .מועדון הלקוחות כולל סינונים ופילוחים מתקדמיםשל  Dashboardתצוגה  •

 .בסביבת הסניף המשתמשתקפיץ הודעה אוטומטית מוכנה מראש כאשר האפליקציה  • Geo-Locationמודול 

 .ללקוחות Pushשליחת הודעת באמצעות דיוור חכם מבוסס מיקום  •

 .לפי מיקום Pushאפשרות למבצעים שונים לכל סניף ושליחת הודעת  •

 .(9+1ישירות מהאפליקציה בסגנון רכישה עשירית חינם ) "ניקובים"למימוש  • מודול כרטיסייה דיגיטלית

 .קוד ייחודי לכל סניף סריקהבאמצעות  אפליקציהישירות ב םקופונילמימוש  • Coupons מודול 

 .ועוד נים למבצע, הגבלת תוקף מבצעוקביעת מגבלת מספר קופ •

 .ניתן לקבוע קופון חד פעמי •
 

 סה"כ עלות חודשית
 

 חודש התנסות ללא עלות.*

 כל המחירים אינם כוללים מע"מ*

 )₪( תחודשי עלות פעילים מספר משתמשים

101 500 399 

501 1,500 799 

1,501 4,000 1,299 

4,001 10,000 1,999 

 צור קשר + 10,001
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 מודלים וממשקים אופציונליים )בתוספת תשלום(

 מודולים 

 וצר

 קשר

להצעת 

 מחיר

 

 :קופותתוכנת הלהתממשקות  APIל ומוד •

o  הלקוח באפליקציה ובממשק  קיים, תוך טיוב נתוני חברי המועדון, ושיקוף פרטייכולת לפעול עם מועדון לקוחות

 הניהול.

o  שיקוף מלא של הקופה באפליקציה ולהיפךקריאה וכתיבה לקופה הכולל. 

 של חברת הקופות ומתן הרשאת גישה מרחוק. APIמלא ויכולות  APIלקבלת ממשק בכפוף **

 :הכוללת בין היתר מוצרים באפליקציהרכישת ל -חנות סחר  eCommerceמודול  •

o אפליקציהרכישה ישירה ב 

o טבלת רכישות, משלוחים ועודסל מוצרים, לרבות כמויות, מחירים, סוגי מוצרים , 

 כולל חיבור לסליקה בכרטיס אשראי:   אפליקציהישירות ב םקופוני לרכישתSell Coupons  מודול •

o רכישת קופון באמצעות כרטיס אשראי באפליקציה 
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 תנאי שימושהסכם התקשרות ו

 הספק

 ("הלקוחלהלן ") לקוחלתספק ( "הספק")להלן  נס ציונה 8פנחס ספיר מכתובת:  515797322ח.פ  (Tismo)בע"מ  טיסמוחברת  .1

  .("התוכנהלהלן ") תוך שימוש באפליקציה ובממשק ניהול אינטרנטי צרכנותלהקמה ותפעול של מועדון פלטפורמה הטכנולוגית 

תוכנה לרבות העמדת כח בעל ניסיון במתן שירותי  . כמו כן, הספקבעל כל הזכויות והרישיונות לצורך קיום נשוא הסכם זההספק  .2

 .וביכולתו ליתן את השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו בהסכם זההאדם הנדרש, 

מספק את השרות של הקמת וניהול התכנים,  ואיננ הספקמספק את הפלטפורמה הטכנולוגית בלבד לרבות תחזוקה שוטפת. הספק  .3

 .המבצעים, הקמפיינים, הגרפיקה, וכדומה לטובת התפעול השוטף של חברות המועדון שנמצא באחריותו של הלקוח

 .הנפוצים בשוקהסלולר  הספק מתחייב כי מעת לעת יבוצעו התאמות של התוכנה והתאמתה למכשירי .4

 

 הלקוח

הספקת השירותים ולהפעלת התוכנה. ללא שיתוף פעולה מלא מצד לצורך נדרשים הולמים ותנאי העבודה  לאפשרבאחריות הלקוח  .5

  .ק לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיוהלקוח, הספ

בלבד לרבות שדרוג ותחזוקה, והספק איננו מספק את השרות  התוכנההלקוח מאשר ומודע לכך שהספק אחראי לספק ללקוח את  .6

של הקמת וניהול התכנים, המבצעים, הקמפיינים, הגרפיקה, וכדומה לטובת התפעול השוטף של חברות המועדון, אשר יהיה 

 באחריות הבלעדית של הלקוח או מי מטעמו.

( חדשים Features) יכולות ותוספיםאינו מתחייב לפתח ק . הספכולל התאמה לחובת נגישות AS ISמש בתוכנה תהלקוח מסכים להש .7

 על פי בקשת הלקוח.

 פורה ומוצלח. שיתוף פעולהבאחריות הלקוח לספק חומרים מקצועיים בהתאם לדרישות, עבור  .8

 יוצג לצרכן.ו, בתוכנהומדיניות שימוש אשר יוטמע תקנון מועדון לקוחות בכתב באחריות הלקוח לספק  .9

וקידום , לרבות כלל ערוצי הפרסום העומדים לרשותו, השקה התוכנהבאמצעות  הצרכנותהלקוח יפעל על מנת לקדם את מועדון  .10

 וכדומה. בנקודות המכירה

 

 קניין רוחני

על  כל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא בתוכנה ו/או בשיטות העבודה של הספק לרבות רכיבי תוכנה שבהם ובתיעוד שלהם, .11

המלאה והבלעדית של הספק, ואין  וכל רכיביהם, ובכלל זה בכל התאמה או שינוי או שדרוג שיבוצעו בהם, הנם ויהיו בכל עת בבעלות

 בהוראות הסכם זה כדי להוות מכירה או העברה, חלקית או מלאה, של זכויות הקניין הרוחני כאמור ללקוח או לצד שלישי כלשהו.

עצמה, באמצעות אחר ו/או להדריך צד שלישי והטכנולוגיה הלקוח מתחייב שלא להעתיק ו/או לנסות להעתיק אף מרכיב מהתוכנה  .12

 אחר כיצד ניתן לעשות כן.

 

 וחוק התקשורת צד ג'

בהם  הלקוח מודע לכך שהתוכנה עובדת תוך התממשקות לתוכנות שירותים נוספים. ללקוח לא יהיו טענות כלפי הספק במקרים .13

במקרה  .ובין אם לאו חלה תקלה/בעיה מכל סוג שהוא באחת מהתוכנות/שירותים הנוספים, בין אם התקלה משפיעה על התוכנה

 אודות סיבת הכשל וצפי לתיקונה.מיד עם זיהוי הכשל, ללקוח הודעה  תועברשל כשל 

)להלן "חוק התקשורת"(, וחוק הגנת  2008-התשס"ח( 40הלקוח מצהיר כי הוראות חוק התקשורת )בזק ושירותים( )תיקון מס'  .14

לרבות בכל הנוגע למאגרי מידע )להלן "חוק הגנת הפרטיות"(, מוכרת לו. הלקוח מתחייב להקפיד על מילוי  1981-הפרטיות, תשמ"א

  וקיום הוראות חוק התקשורת וחוק הגנת הפרטיות, והוא האחראי הבלעדי לקיומן על ידו.

ע"פ הוראות חוק התקשורת, מאת הלקוחות לפני תחילת שליחת  מועדון הלקוחות,סכמה מפורשת בתקנון וח מתחייב לקבל ההלק .15

 .(Notifications) שלא באמצעות האפליקציה, דוא"ל( SMS)דיוורים מסוג כלשהו 

 

 התמורה, אופן חישובה ותנאי תשלום 

, להפסקת השירות )בכפוף לסעיף ביטול השירות( כל עוד לא התקבלה בקשה מפורשת מצד הלקוחישולמו  בתוכנהדמי השימוש  .16

גם אם לא יעשה שימוש בתוכנה בתקופה כלשהי. במידה ולא יעשה שימוש בתוכנה, לא תיווצר זכות להחזר כספי בגין תקופה זו. 

 במקרה של ביטול השירות יפסק השימוש בתוכנה.

 .בהצעת המחירכמפורט קודם, החודש השירות בלחודש העוקב בגין  1בכל  הוראת קבע/יכרטיס אשראהתשלום לספק יתבצע ב .17

לצורך אפיון, בקרה, חישוב תמורה וכדומה, יהיה משתמש פעיל נחשב כמי שלא הסיר עצמו )"התנתק"( מחברות  -משתמש פעיל  .18

 "(.משתמש פעיל)להלן " המועדון של החברה
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 .אינם כוללים מע"מבהצעת המחיר  הנקובים כל המחירים .19

 

 ונוספים ביטול השירות

בעלות השוטפת עד לסיום החודש העוקב  יום מראש. במקרה של ביטול יחויב הלקוח 30י לבטל השירות בהודעה של אהלקוח רש .20

  להודעת הביטול.

 .מהעלות החד פעמית 50%, תגבה עלות של הדורשות עלות חד פעמית עבודת פיתוח וההקמהבכל שלב של במקרה של ביטול  .21

ו/או במקרה של  יום 7של למעלה מ  יום במידה ויחולו פיגורים בתשלום 30לבטל את השירות בהודעה מוקדמת של  יאהספק רש .22

 ם מיום ההתראה.יימי עסק 10שלא תוקנה תוך ו/או אי עמידה בתנאי השימוש הפרת זכויות יוצרים כלשהי 

 .לא כולל מע"מלשעה ₪  350 -( בכתב הזמנהאישור בכפוף ל)לפיתוחים ייעודיים עלות שעת עבודה  .23
 

 תמיכה טכנית

הספק מתחייב לתקן שגיאות ו/או תקלות בתוכנה, והן יתוקנו מידי פעם לפעם בגרסאות החדשות והמעודכנות של התוכנה אשר  .24

 יצאו לאור על פי לוחות הזמנים של הספק. הספק יסייע בפתרון תקלות במידת האפשר ובכפוף לפתיחת קריאת שירות של הלקוח.

זמן תגובה לקריאת כולל מענה טלפוני ודוא"ל, )לא כולל חגים, מועדים וערבי חג(,  09:00-16:00( בין השעות 'ה-'תמיכה: בימי חול )א .25

שעה. המענה לתקלות יינתנו לנציג  1במקרים דחופים עד כדי תוכנה מושבתת זמן תגובה לקריאת שירות עד  שעות. 4 עד שירות

 .חודשיתתשלום בתוספת וזאת  21:00 השעה עד בימי הפעילות ניתנות להרחבה התמיכהפעילות שעות הלקוח. 

 

 מאגר לקוחות – הסכם סודיות

תינתן גישה מלאה למאגר. מוצהר על ידי הצדדים, כי מאגר הנתונים הינו  ולספקאו מי מטעמה  הלקוחאצל  יאוחסןמאגר הנתונים  .26

. מוסכם כי בחתימתה על הלקוחהא רשאי לעשות שימוש בנתוני המאגר בכפוף להסכמת י והספקהלקוח בבעלות ו/או בחזקתה של 

 אישור לעשות שימוש במאגר אך ורק לצרכיי הסכם זה וזאת עד למתן הודעה אחרת בכתב. לספקמאפשר הלקוח הסכם זה 

סגרת ההתקשרות בהסכם זה, לרבות במ וו/או יועבר לרשות ומתחייב לשמור על סודיות מלאה בכל הנוגע למידע שיגיע לרשות הספק .27

קבל יאלא אם  ומבלי לגרוע, לרשימת הלקוחות, פרטי ההתקשרות עמם וכל מאגר הנתונים ומתחייב שלא להעבירם לגופים שלישיים,

 . האמור תקף לכל משך תקופת ההתקשרות ולאחריה ללא הגבלת זמן.מהלקוחלכך אישור מראש ובכתב 

 

 פרטי הלקוח

 ח.פ. שם הלקוח:

 איש קשר: כתובת:

 סלולרי: דוא"ל:

 

 כרטיסי אשראיפרטי 

 ח.פ.ת.ז/ע.מ/ :בעל הכרטיסשם 

 :YY/(MMתוקף כרטיס ) :מספר כרטיס

CCV:  

 
 
 

    __________________                                    _________________ 

  הספק מה + חותמתחתי                               הלקוח           מה + חותמתחתי                                     


