CERTIFICATE
This is to certify that the Information Security Management System of

PRODIFY SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
18, Ha'melacha St. , Rosh Ha'ain , Israel
Has been audited and registered by SII-QCD as conforming to the requirements of :

ISO/IEC 27001:2013
This Certificate is Applicable to

Business processes: Consult, instruction, guide and implementation of changes in organizations.
Implementation of quality systems. Provision of tailor made software solutions.
System/products: "Matarot" system, "priority" finance system, TFS development system, filer server,
LAN and work stations.
According to Statement of Applicability: From 14/06/2016, Ver. 1

Certificate No.:
Initial Certification Date:

79442
00/00/0000

Certificate Issue Date:
27/07/2017
Certification Expiry Date: 26/07/2019

SII-QCD assumes no liability to any party other than the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.
This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with SII-QCD requirements for system certification. The
continued validity may be verified via scanning the code with a smartphone, or via website www.sii.org.il. This certificate remains the property of SII-QCD.

Ilan Carmit
Acting Director General
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Eli Cohen-Kagan
Director, Quality & Certification Division

Our Vision: To Enhance Both Global Competitiveness of our Services, with our Uncompromised Quality and Integrity

תעודה

וזאת לתעודה כי מערכת ניהול אבטחת המידע של

פרודיפיי פתרונות תוכנה בע"מ
המלאכה  ,18אפק  ,ראש העין  ,ישראל
‘

נבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישו ת התקן:

ת"י 27001:2013
האישור תקף ל:
תהליכים עסקיים :ייעוץ ,הנחייה ,ליווי והטמעה של שינויים ארגוניים ,הטמעת מערכות איכות ,פיתוח פתרונות תוכנה
ייעודים.
מערכות/מוצרים :מערכת "מטרות" לניהול איכות ,מערכת פריוריטי לניהול כספים ,מערכת  TFSלניהול הפיתוח ,שרת קבצים,
רשת ותחנות עבודה.
בהתאם להצהרת ישימות :מתאריך  14ליוני .2016

מס' אישור:
אישור ראשוני :

79442
00/00/0000

תאריך הוצאה :
האישור בתוקף עד:

27/07/2017
26/07/2019

תוקף התעודה כפוף לכך שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה.
מת"י אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו ,למעט הלקוח בעל תעודה זו ,הכל בהתאם לאמור בהסכם ההתעדה.
התעודה היא רכוש מת"י-אגף איכות והסמכה .לברור תקפות – סרוק באמצעות טלפון חכם את הברקוד ,או באמצעות האתר www.sii.org.il

אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל
עמוד  1מתוך 1

אלי כהן-קגן
ראש אגף איכות והסמכה

