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ניסיון מקצועי:
 10.2014עד היום – משרד החוץ ,שגרירות ישראל בברלין ,גרמניה.
מפתחת Wordpress
• הקמת אתרים על בסיס מערכת הקוד הפתוח  wordpressתחזוקת
המערכת ,הטמעת פלאגינים ייעודיים ,התאמת תבניות עיצוב לעברית
ואנגלית ובניית תבניות עיצוב מקבציPSD.
• פיתוח עם  .Child Themeתוספות ושינויי קוד ב  PHPוכתיבת  CSSב
קובץ style.css
• ידע בסיסי ב  Adobe Dreamweaverו Adobe Photoshop
• ידע ברכש ותפעול דומיינים,חבילות אחסון,תליית אתרים ו CPanel
מפתחת VBA
• איפיון תהליכים עסקיים לשיפור ויעול תהליכי עבודה
• פיתוח תהליכים עסקיים מורכבים תוך שילוב חוקות וממשק משתמש
ב VBו VBS
 6.2014עד  –2013חברת יעל תוכנה
מפתחת/קונפיגורטורית ב Siebel 8.1ומובילת צוות מפתחים מתחילים בSiebel
• פיתוח ממשקים webservices -
• פיתוח .Task Based UI
• פיתוח Workflows
• תכנון וביצוע תהליכים מורכבים תוך קריאה ל ,Business Services , workflows
 ,web Servicesוכתיבת escripts

 – 2010 - 2012חברת DNA
 –2010 – 2012מפתחת/קונפיגורטורית ב Siebel 8.0
• פיתוח  e-scriptבצד ה server-והclient-
• קונפיגורציה של מגוון אובייקטים בכל שלושת השכבות של Siebel
• פיתוח .Task Based UI
• פיתוח Workflows
• יצירת טבלאות

• תכנון וביצוע תהליכים מורכבים תוך קריאה ל ,Business Services , workflows
תיבת דואר ,וכתיבת escripts
 – 2010מתכנתת ב  - C#ב Microsoft Dynamics CRM 4.0
• פיתוח בשפת  C#בסביבת Windows
 - 2010חברת אמדוקס (ישראל) בע"מ
 – 2010מתכנתת באפליקציית A-CRM
• פיתוח בשפת  Javaבסביבת Windows
 – 2007 - 2009משרד החוץ,שגרירות ישראל ברומא ,איטליה.
 1999 – 2006חברת אמדוקס (ישראל) בע"מ
 2005 – 2006מתכנתת בכירה באפליקציית A-CRM
• פיתוח בשפת  Javaבסביבת Windows
• פיתוח בשפת  Cobolבסביבת Unix
• פיתוח תוכנת Client-Server
• תכנון וביצוע מערך בדיקות בארץ ובאתר לקוח
• עבודה מול oracle
 1999-2005מתכנתת בכירה בחטיבת Advertising and Media
• פיתוח בשפות  C++ו Сobol-בסביבות  UNIXוNT -
• פיתוח תוכנת Client-Server
• עבודה מול oracle
• ניהול מסמכי אפיון ועבודה שוטפת מול אתר לקוח
• תכנון וביצוע מערך בדיקות
• בניית מערך הדרכה לצוות הIT -
• תכנון וביצוע משימות עפ"י דרישות הלקוח ,כולל כתיבת מסמכי Design
• תמיכה במערכות קיימות בארץ ובאתרי לקוחות
• התקנה וליווי הלקוח בתהליך קבלת המערכת ,כולל בניית מערך הדרכות למשתמש
הסופי וצוות הIT -
• בניית סביבות ופרויקטים בסביבת  UNIXוNT -
• שילוב מודולים ב – CוC++ -
• הסבה של תוכנת  Onlineמ  Borland C++ל Microsoft visual studio
• הסבה של כל תוכנת ה Batch -מסביבת  VMSלUNIX -
• ליווי וחניכה של מתכנתים חדשים/זוטרים.

 – 1997-1999אחראית מכירות באנגלית במגזין "ארץ וטבע".
ידע מקצועי:
שפות תכנות escript(Siebel 8), SQL, ++C , C ,Java ,COBOL,php

מסדי נתונים
סביבות UNIX, Windows NT, VMS
Siebel 8.1 – Public Sector, Financial Services CRM
בדיקות תקינות Test Director

Oracle, SQL

קורסים מקצועיים:
 - 2015קורס וורדפרס
Siebel 8.1x Tools – 2011
 Siebel 8.1x Business AnalystCustomization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 4.0 – 2010
 Applications in Microsoft Dynamics CRM 4.0 - 2003קורס תכנות בשפת Java
 - 2000קורס תכנות בשפת C++
השכלה:
 1997 - 2000תואר ראשון במדעי המחשב במכללה האקדמאית של ת"א-יפו
שרות צבאי:
 – 1991 – 1993שרות מלא  ,שחרור בדרגת סמלת .
התנדבות:
עבודה התנדבותית בתנועת "תקווה לישראל".
שפות:
עברית – כשפת אם
אנגלית – כשפת אם
גרמנית – ברמה בסיסית

