
סנטרסבאבקום
בפריפריהפותחים דלתות לעתיד טוב יותר 

עופר שפירא  

טק אופריישן  -ל פיתוח עסקי מנהל חטיבת הי"סמנכ

באבקום



כרטיס ביקור  –סנטרסבאבקום

עובדים3,000
שנים12-ב
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:אתרים שונים13
דלית אל כרמל  , (4)מגדל העמק, (2)משגב , תפן
קריית גת, נתיבות, (2)באר שבע,  חדרה ,

זוכת פרס מצוינות במשאבי  
זוכת  ל"המיאנוש בתחרות 

פרס גיוון בתעסוקה וזוכה  
בפרס ישראל יפה

,  מקבוצת מטריקסבאבקום
המובילהIT-חברת שירותי ה

מומחיות בהקמת מוקדי  
מוקדי קשרי  , שירות רב ערוצי
,  תמיכה, לקוחות ומכירות

סקרים וטיוב נתונים

לקוחות70מעל 
מובילים מהארץ ומהעולם



Getting Better Everyday

התרבות הארגונית שלנו–באבקום

אוהבים  
להביא  
תועלת

מחויבים 
למצוינות  

רואים את 
הטוב בכל  

דבר  
משתפרים 
ביחד כצוות



?מה אנחנו עושים –באבקום סנטרס 
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High Tech 
Operation



טק אופריישן -חטיבת היי
ממוקמת במרכז  שנים והיא 8של באבקום הוקמה לפני טק אופריישן -הייבת טח

.בדליאת אל כרמל המצויינות שלנו 

והיא מציעה  ,מרביתם הגדול אקדמאים ,עובדים150מעסיקה כהחטיבה
א  "הנדרשות לעבודה מבוססת כאפ -טק וסטארט-הילחברות ייחודים שירותים

.במגוון רחב  של עולמות תוכן

ורמאללה שהם חלק אינטגרלי מהפעילויות  בירדןלחטיבה צוותים יעודייםבנוסף יש
.השוטפות

.חברות מהמובילות בארץ ובעולם 35נותנת שירותים למעל החטיבה 



אופריישן  טק -חטיבת היי
שירותים  מרכזיים 

:החטיבה נותנת ללקוחותיה  להלן חלק מהשירותים אותם 
ועוד   VOICE/ תמונות /תיוג וסימון טקסטים•
•Data Analysis
•Back Office
•Advertising Operation
IOTטכנאי שטח •
•QA ,QC



AI Zone
Your Personalized AI Training Zone.



מסוגים שונים עבור  DATAלפני כשנתיים הוקמה פעילות שעוסקת בתיוג וסימון 
, רפואה , במגוון תעשייות כגון תחבורה ,  AI–בינה מלאכתותית פיתוח  טכנולוגיות 

...פרסום  ועוד , חקלאות , קמעונאות ,  Cyber,ביטחון 

:להלן סוגי התיוגים בהם אנחנו עוסקים 
תיוג וסימון טקסטים•
וסרטונים תמונותתיוג וסימון•
ערבית  / אנגלית / בשפות עברית– VOICEתיוג ותמלול •
( ועודCTרנטגן  ) תיוג וסימון תצלומי תלת מימד וצילומים רפואיים •
סיווג וסימון אתרי אינטרנט ורשתות חברתיות,תיוג •

טק אופריישן -חטיבת היי
AI ZONE -פעילות 



השקה מהירה בעזרת פתרון מבוסס  -TIME TO MARKETקיצור זמן 
כוח אדם

גמישות במקומות שבהם החברה רוצה להגדיל או -גמישות תפעולית
לצמצם פעילות מידי חודש ולא רוצה לגייס עוד עובדים 

אנו מבטיחים את מחויבות העובדים לפרויקט ומתחייבים -מחויבות עובדים
שעות עבודה יומיות לפחות6-7: ל

הפרדה פיזית ודיסקרטיות מלאה בין הפרויקטים השונים-דיסקרטיות

בשלל פעילויות הסימון  99%אנו מבטיחים דיוק של -מחויבות לאיכות 
ייעודיQAלכל פרויקט צוות , והתיוג שלנו

,  ל"הצוותים שלנו עובדים בישראל ובחו–התאמת המחיר לצרכי הלקוח
דבר המאפשר גמישות והתאמת המחיר לצרכי הלקוח

היתרונות
בפעילות 



הלקוחות שלנו  



:מובילים דוגמאות לפרויקטים  

Waze–פעילות תמיכה בWaze Ads ובמגוון פעילויותWAZEבעולם

Picrights– פעילותQC  בעולם  של זכויות יוצרים

Mazor Robotics- פעילות תיוג וסימון של תצלומי רנטגן/CT באימון מודלים של
AI החברה  רים  במוצרי 'פיצלשיפור

Trax Retail– פעילות טכנאיIOT  בארץ ובעולם בעולמות הקמעונאות

Lynxight- פעילות תיוג וסיוע בפיתוח מודלים שלAI  בפתרון טכנולוגי למניעת
בבריכות שחיה  טביעות



היתרונות של עבודה עם אוכלוסיה מגוונת בפריפריה

אנגלית  / ערבית / עברית -במגוון שפות עבודהיכולת•

טק-הכנסת תרבויות נוספות וזווית ראיה שונה לעולמות ההי•

יותר ודרייב להצלחה גבוהרעבבעליעובדיםהעסקת•

מתן מענה לצרכים ועבודה גם בסופי שבוע•

מהממוצע בענף  נמוכה יותרעובדיםתחלופת•

•Impact  חברתי משמעותי וחיבור בין עמים

12



Call Centers–באבקום לקוחות 
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כללימגזר ציבוריחברות הביטוחהתחום הפיננסישוק התקשורתחברות גלובאליות



עבור הלקוח  באבקוםהערך המוסף של 

והערכים החברתיים לצד הערכים העסקיים  IMPACTחזון המשלב את ה•

מתן ערכים –התרבות הארגונית הגיוון בתעסוקה , הדו קיום של באבקום•
העסקינוספים מעבר לעולם 

לקבלת הפרויקט  ורעביםבאבקוםעבור שותף אסטרטגי אנו רואים בלקוח •
ולהצלחה בו   

מרכז ודרום    , צפון : החולש על כל הארץמערך  גיוס והשמה דומיננטי מאוד •
שיכול לתת מענה במגוון רחב של תפקידים ועולמות תוכן  , 

ביצוע הכשרות והדרכות רלוונטיות במגוון עולמות  -מחלקת הדרכה  מנוסה •
תוכן  

ניהול ותפעול מרכזי מצוינות  , ידע מצטבר רב מאוד ועשיר בעולם הקמה•
מעלות360ומוקדי שירות 

(ון ברייס'ג, ל"המי)וחברות הבנות מטריקסוהגב הטכנולוגי של , הגודליתרון •
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באבקום מצליחה  וממשיכה לצמוח  
בזכות הגיוון  



גיוון הלכה למעשה 

גיוון גברים נשים  •

( יישובים 120עם עובדים ממעל , אתרים 13)גיוון פריפריאלי  •

גיוון דתות  •

גיוון שפות  •

שילוב בין אקדמאים לבוגרי תיכון  •

( 50המבוגר ביותר מעל גיל 18עובד צעיר ביותר בן ) גיוון בין צערים למבוגרים •

16







ל"הכרה מקצועית בארץ ובחו–סנטרסבאבקום 
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...ועודל"המי, המועצה לישראל יפה, דירוג מעלה: השתתפות וזכייה בשלל תחרויות מקצועיות בארץ•

אודות באבקוםCase studyפירסםב "בארההארוורדבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת , 2018בשנת •
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לקוח מרוצה = עובד מרוצה 
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מדד החיוך  
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תודה רבה



לפרטים ניתן ליצור קשר מול עופר שפירא  

0524000900-נייד
offers@babcomcenters.com–מייל 

mailto:offers@babcomcenters.com

