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Software & Equipment Solutions for Organizations & Laboratories

פרופיל חברה
חברת  CITRINE Solutionsמבססת את מעמדה בשוק
ניתוח מערכות ,פתרונות מקצועיים לחברות מו"פ
טכנולוגיות ,ארגוני בריאות ,פארמה ,מעבדות כימיות
וביולוגיות ,מוסדות אקדמיים ,בתי חולים וחברות
הזנק בארץ ובחו"ל.
חברת  CITRINE Solutionsמציעה ללקוחותיה פתרונות
מקצה לקצה בשני תחומי עניין עיקריים:
 .1תחום תוכנה ומערכות מידע
 .2תחום מעבדות ומדעי החיים
שני תחומים אלה מנוהלים עפ"י מתודולוגיות חדשניות
ומתוחכמות המאפשרות יעילות מירבית תוך שימוש
בידע רב מניסיונם של מקימי החברה.
החברה מציעה פתרונות בחזית הטכנולוגיה המשלבים
מכשור ותוכנה לצרכי מחקר ופיתוח בתחומי התעשייה
השונים.
הניסיון המעשי הרב שצברו מומחי החברה בשטח,
שילוב בין יכולות ניהול פרויקטים ויכולות הבנה

מערכתית ,מאפשר לנו להכיר את האתגרים
שלך ולהתאים במיוחד עבורך פתרונות מדוייקים
ומותאמים.
היכולות האסטרטגיות והכרותינו המעמיקה עם
שחקני מפתח בשוק ,מאפשרים לנו לנתח באופן
מקצועי את האלטרנטיבות הקיימות ולאתר עבורך
את הפתרון המתאים ביותר.
אנחנו נסייע לך בניהול סיכונים ומשברים לאורך
חיי הפרויקט תוך שימוש במתודולוגיות מתקדמות,
חדשנות טכנולוגית ובקרת איכות עפ"י סטנדרטים
עדכניים.
הצמיחה שלך היא ההצלחה שלנו.
אנחנו מאמינים כי ביכולתנו להשפיע על קידום
תהליכים משמעותיים בהתפתחות העיסקית שלך
ועל כן נעמוד לצידך לאורך כל תהליך הפרויקט כפי
שיוגדר על פי הדרישות והצרכים המדוייקים שלך.

החזון שלנו
 CITRINE Solutionsהוקמה על מנת להוות מקור סמכותי מקצועי משולב
בתחומי המחשוב ומדעי החיים ,תוך מענה על הצורך החברתי לאיזון בין
עבודה ומשפחה.
 CITRINE Solutionsהינה סמכות מקצועית למגוון פתרונות חדשניים,
מקצועיים וייחודים המותאמים על ידי מומחי החברה לצרכי הלקוח.
 CITRINE Solutionsמציעה ללקוחותיה פתרונות ניהול פרויקטים מתקדמים.

אנחנו מתחייבים
•לספק פתרונות תוכנה ,מכשור ושירות ברמת האיכות הגבוהה ביותר.
•לתת שירות מלא הכולל את המאמץ הנוסף עד לקו הסיום
והשגת היעדים והמטרות שהוגדרו.
•להיות הוגנים כלפיך ,לחקור ולספק את מירב המידע לקבלת החלטות
המותאמות עבורך.

 CITRINE Solutionsמביאה חדשנות ,מצויינות ומומחיות בתחומי התוכנה ומדעי החיים

אפשר לעזור לך?
פתרונות להקמה ושדרוג מעבדות
ייעוץ בהקמת מעבדות כימיות וביולוגיות
ייעוץ בבניית תוכנית רכש למעבדות
התאמה ורכישת מכשור מעבדתי
הכנת מעבדות להסמכת GLP
בקרה וייעוץ בתחום בטיחות
ביצוע מבדקי בטיחות וגיהות
פיתוח פרוטוקולים [ ]SOPsובחינת היתכנות []POP

פתרונות תוכנה ומערכות מידע
ייעוץ ,איתור וביצוע פתרונות תוכנה
לארגוני בריאות ,מו"פ ומעבדות.
הקמת סביבות תמך לניהול פרויקטים,
תיאום והיגוי.
ייעוץ ומתן פתרונות להתמודדות
עם אתגרים ארגוניים באמצעות
יצירת קשרים ושיתופי פעולה.
התמחות ביישום והטמעת מערכות מידע
ייעודיות ,אפליקציות .Web & Mobile
בחינה ואפיון תהליכים חוצי-ארגון
לבחירת דרכי פעולה אפקטיביות.
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אתי אליאסי

אילן אליאסי

B.Sc. Life science
B.Sc. Computer Applications
M.B.A. Marketing & Finance
Certified Product Management
Certified Business Analysis

B.Sc. Life science
M.Sc. Cancer Research & Immunology
M.B.A. Marketing & Finance
CPLM Authorized

מייסדת ומנכ"ל משותפת

מייסד ומנכ"ל משותף

ראש תחום תוכנה ומערכות מידע ,ייעוץ ופתרונות
מקצועיים.
למעלה מ 20 -שנות ניסיון מקצועי בניתוח והטמעת
מערכות חוצות ארגון עבור חברות מו"פ טכנולוגיות,
בנקים ,פארמה וארגוני בריאות בארץ ובחו"ל.
התמחות בייעול תהליכים ארגוניים ,ניתוחי שוק
לאיתור פתרונות טכנולוגיים חדשניים ,ניתוח והטמעת
מערכות מידע ,ניהול פרויקטים.
ניסיון רב בניהול והקמת מעבדות מיקרוביולוגיות
והטמעת מערכות מידע ייעודיות למעבדות כדוגמת
 ,LIMS, Tele-Pathologyאפליקציות תומכות מערכות
מידע רפואיות.

ראש תחום מעבדות ,מכשור וייעוץ מקצועי.
למעלה מ 25-שנות ניסיון בייעוץ לחברות הזנק
בתחום מדעי החיים בארץ ובחו"ל ,מעבדות כימיות
וביולוגיות ,מוסדות אקדמיים ובתי חולים.
ניסיון רב כ Trusted adviser -לחברות ויועצים בהקמה
ושדרוג מעבדות ,הכנת תוכניות רכש ,התאמה ורכישת
מכשור ,פיתוח פרוטוקולים [ ]SOPsובחינת התכנות
[ ,]POPניהול מחקר ופיתוח מכשור מעבדתי אנליטי
משלב הרעיון ועד השקת מוצר מסחרי.
התמחות בהכנת מעבדות להסמכת .GLP
ניסיון רב בתמיכה במעבדות כנאמן בטיחות וגיהות
כולל הדרכה וביצוע מבדקים לגילוי ליקויים בטיחותיים.

050-6302042 | 050-5585626
info@citrinesolutions.co.il
www.citrinesolutions.co.il
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