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פרויקט פיתוח ותחזוקה של חברה אמריקאית עובר מהודו לישראל
לוג-און זוכה בפרויקט של חברה אמריקאית
פרוייקט פיתוח ותחזוקה של אתר להזמנת שירותים במגזר המשפטי
לוג-און תוכנה זכתה לאחרונה בפרויקט של החברה האמריקאית (FLS) First Legal Support
המספקת שירותים למגזר המשפטי וקיבלה לידיה את האחריות לפיתוח ותחזוקה של אתר
ההזמנות של החברה .חברת  FLSהעבירה את האחריות לטיפול באתר ההזמנות ללוג-און לאחר
שסיימה את התקשרותה עם החברה ההודית שפיתחה את האתר .לוג-און תומכת במשתמשי
האתר ומשפרת את יציבות וזמינות המערכת באמצעות הניסיון הרב שרכשה בפיתוח ותחזוקת
אפליקציות בטכנולוגיות  .J2EEלוג-און מוסיפה שירותים חכמים שמאפשרים תיוק ואחזור
מסמכים במערכת המשפט ללא שימוש בנייר ) .(e-Servicesשירותים אלה מאפשרים תיוק של
מסמכי תביעה או ראיות בבתי משפט ברחבי ארה"ב ללא צורך בשליחת שליחים ובכך לחסוך
עלויות ללקוחותיה.
איציק טבעון ,מנהל הפרויקט מטעם חברת  First Legal Supportאומר כי" :העברת האחריות
לחברת לוג-און הייתה מהירה ויעילה .לקוחותינו ,עורכי הדין ,חשו בשיפור השירות ומרוצים
מהתוספות והשדרוגים המוצעים כיום".
יוסי שגב ,מנכ"ל משותף בלוג-און מוסיף כי" :העברת הפיתוח והתחזוקה של המערכת מהודו
לישראל מצביעה על האמון הרב שרוחשים מנהלי החברה ליכולותיה של לוג-און ומוכיחים פעם
נוספת את חוסנה של תעשיית התוכנה בישראל".
אודות :First Legal Support
חברה מובילה בתחומה ,הממוקמת בקליפורניה ארה"ב ומונה  9סניפים ומספר חברות בנות.
החברה מספקת שירותים למשרדי עורכי דין ,כגון תיוק ואחזור מסמכים מבתי משפט בארה"ב,
מסירת צווי תביעה ,מעקב אחר ביצוע ההזמנות ועוד.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר החברהwww.firstlegalsupport.com :
אודות לוג-און :
חברת לוג-און תוכנה בע"מ ,שהוקמה בשנת  1983והמעסיקה כיום כ– 180מהנדסי תוכנה,
מתמחה באספקת פתרונות תוכנה המותאמים לצורכי הלקוח ,עבור ארגונים וחברות היי-טק
בארץ ובעולם ושואפת להעניק ללקוחותיה פתרונות תוכנה כוללים במטרה לייעל תהליכי עבודה
ולהפחית את הוצאות הארגון.
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החברה מספקת פתרונות מתקדמים ב ,JAVA -ב ,DOT-NET -ב ,MAIN-FRAME -בניהול
פרויקטים ובבדיקות תוכנה ) (QCהן לארגונים והן לחברות היי-טק מבוססות וחדשניות.
החברה המתמחה בפלטפורמות  Windows ,UNIX ,IBM Mainframeו Linux -ובמתן פתרונות
משולבים מציעה פתרונות בתחומים מגוונים בהם :מערכות מידע ברשת האינטרנט ,פתרונות
תוכנה למערכות סלולריות ,פתרונות  CRMומוצרים נלווים ,פתרונות אינטגרציה והסבה ,ניהול
טבלאות קוד ארגוניות ,שיפור ביצועים של מסדי נתונים ,יעוץ בתכנון מערכי מחשוב ,הכנסת
לקוחות לעבודה בסביבות טכנולוגיות חדשות ,תמיכה בתשתיות תוכנה ועוד.
כחלק מהתמחותה זו ,משווקת לוג-און סל מוצרים מובילים לניהול תשתיות  ,ITאבטחת איכות
תוכנה ,שיפור ביצועים וזמינות ,ופתרונות לניהול נתונים .בין השאר מייצגת לוג-און באופן בלעדי
את החברות  – Interchip , Horizont , CaseConsult , Insoft :מגרמניה, Softbase ,
 Prince , DTS Softwareמארה"ב  ,ו Optier -מישראל.
בקרב חברות ההיי-טק בולטת לוג-און כספקית מובילה של פיתוח מוצרים ורכיבי תוכנה תוך
ניצול הטכנולוגיות המתקדמות ביותר.
על לקוחות החברה נמנים ארגונים ממשלתיים ,מוסדות פיננסיים ויחידות בצה"ל ,וכן חברות היי-
טק כמו קומברס ,אקמאי ,חברות  Start Upוארגונים רבים נוספים.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר החברה:
www.log-on.com
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