שלום רב,
שמי איציק ,וראשית ברצוני להודות לך על זמנך.
לבקשתך ,מצורפת רשימת ממליצים הכוללת מגוון לקוחות עסקיים בגדלים שונים מתחומים שונים ,ומכאן שבעלי צרכי מחשוב שונים.
 iSupportמעניקה סל פתרונות ותמיכת מחשוב מאז שנת .1002
אנו מנוסים בכל מערכות המחשוב בין אם מחשוב ענן ,רשתות תקשורת ,ומחשבים אישיים,
ויודעים להתאים לכל לקוח את פתרון המחשוב האופטימלי עבורו ,ובתקציב הגיוני.
אני מזמין אותך לקבוע איתי פגישת היכרות.
נשמח לעבוד יחד 
בתודה מראש,
איציק צרפתי
מנכ"ל חברת iSupport
--------------------------050-6699565
00-5420000

i@i-support.co.il

בקרו אותנו באתר isupport.co.il

רשימת ממליצים
שמי יאיר לוי ואני עובד עם איציק וצוות  iSupportמזה כ 25 -שנה.
מבחינתי כאיש עסקים "מאותגר טכנולוגית" איציק הוא ""ONE STOP SHOP
כל בעיה שאני נתקל בה בארץ או בחו"ל בשעות היום או הלילה
באה על פתרונה במידי  1044וזהו סוד השירות של איציק והצוות שלו.
שמי איל תמוז ואני מנהל מערכות מידע של חברת אלפא ביו טכ ,.אני עובד עם איציק מחברת
 iSupportכבר תקופה ארוכה .העבודה עם איציק ואנשי צוותו הינה מקצועית ביותר ,זמינה
בכל עת גם מעבר למוסכם בחוזה ,תמיד עם חיוך וללא לחצים ומתחים מיותרים .איציק הוא
אומנם גורם חיצוני אבל מבחינתי הוא אחד משלנו ,מטפל לא רק בבעיות ותקלות אלה גם יוזם
ומביא רעיונות ופתרונות חדשים ויצירתיים המקדמים את העסק .העבודה עם איציק נותנת לי
ראש שקט ושלווה שמבחינה טכנית מערך המחשוב עובד ויעבוד בכל נקודת זמן וללא
הפרעות.
מזה מספר שנים שאיציק ושאר אנשי המחשוב תומכים את מערכת המחשבים
בחברה  ,במהלך השנים עם גדילתה של החברה גדלו גם הצרכים וצוות " "iSupport
עמד בכול האתגרים שהצבנו לו במקצועיות  ,במהירות רבה ותמיד בחיוך .
אין ספק שהם כבר חלק משגרת היום של החברה .
משרדנו עובד עם איציק אישית ועם  iSupportמזה שנים ארוכות .לאורך השנים אנו מקבלים
מ iSupport-שירות מצוין ,מקצועי ויעיל ,הן בטיפול השוטף בצרכים הטכנולוגיים המתפתחים
שלנו ,הן בייעוץ לגבי פתרונות בטווח הקצר והארוך והן בטיפול במצבי "חירום" טכנולוגיים.
מה שהכי חשוב – זה שתמיד השירות נעשה בנעימות ובחיוך ,ותמיד יש הרגשה שיש על מי
לסמוך שיפתור את הבעיה .אני ממליצה על  iSupportבפה מלא!

יאיר לוי

00-6206699

איל תמוז

00-9192000
שלוחה 0066

אפרת דנן

00-6092060

עו"ד
מאיה
סלומון

00-6211100

אבי טנא

074-7006666

שרותיו המקצועיים והזמינים של איציק וצוותו מזה  20שנים ,הם ללא רבב.
בכל תחנותיי כמנכ"ל בחרתי בשירותיו של איציק וקבלתי שירות מעולה.
קיבלתי גם ברכות מחברים וקולגות שהמלצתי עליו.
לאיציק פתרונים לכל בעיה.

שרון חורי

00-6045204

אני עובדת עם איציק וחברת  iSupportמזה שנים רבות .עבדתי אתו בחברה קודמת ודאגתי
לגייס אותו גם לטובת החברה הנוכחית בה אני עובדת.
איציק באופן אישי וגם צוות החברה נענים לכל צורך ולפתרון כל ותקלה באופן מיידי ,גם
בשעות הפעילות הרגילות ואם צריך גם מעבר לכך ועד השעות הקטנות של הלילה.
ממליצה בחום על איציק והצוות כאנשי המחשבים שלכם.

יוני ידיד

00-5202255

משרדנו עובד עם חברת  isupportכבר חמש שנים ומקבל שרות פנומנלי ,פתרון בעיות,
תמיכה ,חשיבה מחוץ לקופסה ואחריות בזמני לחץ.
הצוות מקצועי ,יעיל ומשדר אמינות גם כאשר הלקוח עצבני וחושב שהמשרד מתפרק.
המחירים הוגנים למדי ובעזרת המקצועיות הרבה ,זמני התגובה והידע שאינו נמדד בכסף
חסכו עבורנו מאות אלפי שקלים .ממליץ בחום.

