דיווח רשימות גביה
מעסיקים
עמיר טל ,מנכ"ל חברת סוויפטנס,
מפעילת המסלקה הפנסיונית
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מעסיקים
ביתיים

לשכות
ומערכות
שכר

הפנסיונית
פורטל
המסלקה

עצמאיים

חוסכים

המסלקה
הפנסיונית
המסלקה

מייצגים
ומיופיי כוח

גמל והשתלמות

מעסיקים
בינוניים/קטנים

סוכנים
וסוכנויות
הסדר

כספות
להעברת
ממשקים
)(B2B

קרנות פנסיה

מעסיקים
גדולים

חברות ביטוח

הזירה הפנסיונית החדשה

תקשורת דו כיוונית ,היזון חוזר ,בקרה

רשימות מעסיקים–חובות המעסיק
 ינואר  - 2016חובת דיווח רשימות ההפרשה של העובדים בקבצים בלבד
 מעסיקים עם פחות מ 10-עובדים – החל מינואר 2017
 דגשים למעסיק:
 דיווח רק בפורמט "ממשק אחיד"
 דיווח הפרשות העובדים
 דיווח שינויי סטטוס לעובדים
 דיווח מידע על הפקדות/העברות כספים בפועל למוסדי
 קיזוזים וביטולים אסורים – במקומם בקשות להחזר
 חובת בקרה על קבלת ורישום הזכויות על ידי המוסדי וטיפול בשגויים
 המעסיק יכול לייפות את כוחו של צד ג' לביצוע פעולות הדיווח והבקרה
 הפעלת צד ג' לא פוטרת את המעסיק מאחריות לבקרה

רשימות מעסיקים–חובות המוסדי
 על הגוף המוסדי חלה חובת קליטת הקבצים ,מתן אישור קבלה
ותקינות ,דיווח אופן הקליטה והרישום ,דיווח שגויים/נדחים ,עדכון
שוטף על הטיפול בשגויים.

 משובי הגוף המוסדי :





מידי – תוך  3שעות – אישור קבלה וכשירות טכנית
מסכם שוטף – תוך  3ימים – אופן קליטת הרשימה והכספים ,ודיווחים
בטיפול
מסכם חודשי – אחת לשבוע/חודש – סטטוס דיווחים בטיפול
שנתי – בסוף כל שנה – ריכוז ההפרשות שדווחו השנה

 המעסיק חייב בבקרה על קליטה תקינה ומדויקת על בסיס משובים אלו

יכולות נדרשות למעסיק
 יכולת ייצור רשימת הפרשות במתכונת ממשק אחיד ושידורה למוסדי
 יכולת קבלת והבנת ממשקי המשוב ,וביצוע בקרות :

 בקרת קליטה מידית  -טכנית ,נקלטים ,המשך טיפול ,דחויים
 בקרה קליטה מתמשכת – עד לסגירה מלאה של הדיווח החודשי
 יכולת הכנת והזרמת תיקונים נדרשים באמצעות קבצי הממשק האחיד
("שליליים" ,קבצי תיקון ,קבצי השלמות דיווח)
 ניהול ובקרת פרוטוקול התקשורת (משני הצדדים)
 טיפול בכשלים "טכניים" ובדיווחים שלא נסגרים לאורך זמן
 העברת/קבלת הממשקים – בהתאם לדרישות אבטחת מידע

שירותי המסלקה
פעולה

משתמשי פורטל

דרישות סף

אין (להירשם למסלקה)

ממשק שוטף

כלול – פתרון מלא וחכם

תוספות מידע

כלול – פתרון מלא וחכם

אפשרית – כל מייצג לרבות
פעילות
באמצעות מייצג מייצג ממוכן

משתמשי B2B

חלופות

• יכולת יצור ממשק שוטף מגוון ספקים (שכר,
סוכנויות הסדר)
• הקמת כספת

ע"י מערכות המשתמש

מגוון ספקים
רק חלק מהספקים

אפשרית – כל מייצג לרבות
מייצג ממוכן

כלי בקרה -
מידית

כלול – פתרון מלא

• יכולת לפתרון עצמאי
• כלול – פתרון מלא

רק חלק מהספקים

כלי בקרה -
מתמשכת

כלול – פתרון מלא

• יכולת לפתרון עצמאי
• כלול – פתרון חלקי

חלק קטן מאד
מהספקים

כלי ייצור
ממשקי תיקון

כלול – פתרון מלא

• יכולת לפתרון עצמאי
• כלול – פתרון חלקי

ככל הנראה לא
קיים

עלויות הקמה

 - ₪ 0 – 500חד פעמי

 - ₪ 4,000חד פעמי

עלויות

 15עובדים =  ₪ 30לחודש

מאות/אלפי  ₪לחודש

ליצירת קשר

דואר אלקטרוני
helpdesk@swiftness.co.il

,עמיר טל
מנכ"ל

Amir.tal@swiftness.co.il

076-8020400

טלפון

תודה!
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