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שירותי עדכונים גלובליים בתחומי המיסוי, החוק 
והרגולציה 

שירותיה הייעודיים של Rimini Street בתחומי המיסוי, החוק 
והרגולציה מסייעים לארגונים מכל הגדלים לשמור על עדכניות ותאימות 

של יישומיהם. Rimini Street מקפידה לזהות, לאמת, לתחם, לקודד 
ולבדוק את העדכונים האחרונים באופן מיידי, ולספק לך אותם בחבילה 

מותאמת אישית. 

כדי לעשות זאת, Rimini Street עובדת יחד עם שלטונות מקומיים 
ולאומיים וכן עם שלטונות מדינות ברחבי העולם—ועם כל השירותים 
המובילים בתחומי המיסוי והרגולציה. השיטה הייחודית של החברה 

מביאה לארגון שלך תוצר ברמה הגבוהה ביותר, ואת מחזור אספקת 
."legislature-to-liveSM " - העדכונים המהיר ביותר בתעשייה
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330,000+
ניסיון עשיר

מספר העדכונים הקריטיים בתחומי 
המיסוי, החוק והרגולציה שסיפקה 

Rimini Street החל משנת 2005. 
הצוות של Rimini Street הוא המנוסה 

ביותר בתעשייה.

Rimini Street מספקת

פיתוח ואספקת עדכונים בתחומי המיסוי, החוק 
והרגולציה מהווים רכיב סטנדרטי של תוכנית 

התמיכה עטורת הפרסים לתוכנה הארגונית של 
Rimini Street. המאפיינים העיקריים של שירות 

העדכונים בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה של 
Rimini Street כוללים:

צוות עולמי מנוסה בתחומי המיסוי, החוק 	 
והרגולציה. ל-Rimini Street היסטוריה ארוכה 
ומוכחת של אספקת עדכונים מדויקים החיוניים 

לעסק עבור לקוחות התוכנה הארגונית בכל 
רחבי העולם.

 חבילות עדכונים מותאמות אישית. 	 
כל העדכונים בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה 

של Rimini Street מותאמים ליישומים 
הספציפיים שלך. במסגרת גישה זו, בה בה 

ההתמקדות היא באיכות ובשירות מותאם 
אישית, אתה מקבל רק את העדכונים 

הנדרשים לסביבת המערכת הייחודית שלך.

אספקה בזמן. במודולים מורכבים, כגון שכר, 	 
 לעיתים קרובות ארגונים נדרשים להתמודד עם 

 Rimini Street .שינויים ש בפרקי זמן קצרים
לא רק מספקת עדכונים ברמה הגבוהה ביותר 

ללקוחותיה; היא עושה זאת, בממוצע, כמה 
ימים לפני ספק התוכנה.

ערך לארגון שלך

Rimini Street מספקת ערך טוב יותר לדמי 
התמיכה השנתיים ומציעה יתרונות משמעותיים 

על פני תוכניות תמיכה של ספקי התוכנה. 
Rimini Street מאפשרת:

לשמור על תאימות לדרישות המס, החוק 	 
והרגולציה שמשתנות באופן תמידי.

להסתמך ולתת אמון מלא, בדיוק ובדייקנות 	 
מוכחים של הדיווח בתחומי המיסוי, החוק 

והרגולציה, שמגובה על-ידי השירות האיכותי 
של Rimini Street, ארגון לחקר מס ברמה 
עולמית ואישור ISO 9001:2015 לפיתוח 
ואספקת עדכונים עולמיים בתחומי המיסוי, 

החוק והרגולציה.

לחסוך כסף. חיסכון של 50 אחוז בדמי תמיכה 	 
.ERP שנתיים בהשוואה לתמיכה של ספק

להינות מניצול מרבי של ההשקעה הבסיסית 	 
שכבר השקעת בגרסת ERP הנוכחית והיציבה 
שלך, בה Rimini Street תתמוך במשך חמש 

עשרה שנים או יותר.



Rimini Street 4

עלון מידע

כיסוי מקיף ומעמיק 
יישומי שכר, משאבי אנוש, קצבה, פנסיה, חשבונות זכאים, ניהול 

נכסים ויישומים נוספים מחייבים עדכונים איכותיים ובזמן הנכון בתחומי 
המיסוי, החוק והרגולציה לשם שמירה על תאימות עם דרישות 

 Rimini .הסמכות השיפוטית המקומית, הארצית, המחוזית והלאומית
Street הקימה ארגוני מחקר, פיתוח ושירות לקוחות שמתמקדים 

באופן בלעדי באספקת פתרונות לדרישות אלה.

Rimini Street מספקת עדכונים מותאמים אישית בתחומי המיסוי, 
החוק והרגולציה לחברות מכל הגדלים — לעסקים קטנים עד בינוניים 

ולארגונים גדולים עם 100,000 עובדים שכירים.

קטגוריות של עדכונים בתחומי המיסוי, החוק 
 Rimini Street והרגולציה אותם מספקת

שינויים במשאבי אנוש

הון אנושי ודיווח  –
זמן ועבודה  –

ביטוח לאומי  –
ביטוח רפואי  –

שכר  –
הטבות  –

ניהול פנסיה  –
שיעורי ניכוי במקור  –

דיווח סוף שנה  –
EEO-ו VETS דיווח  –

PPACA-תמיכה ב  –
אחר  –

שינויים במס על עסקאות

מסי מכירה ושימוש  –
מסים על סחורות ושירותים  –

מסי מכירות מחוזיים  –
מע"מ  –

מכס ומסים  –
מסים שנקבעו באמנה  –

אחר  –

שינויים ברגולציות פיננסיות

1099  –
ניהול נכסים  –

דיווח FASB )מועצת התקינה האמריקנית(  –
)IASB( דיווח מועצת התקינה החשבונאית הבינלאומית  –

)IFRS( תקן דיווח כספי בינלאומי  –
)GAAP( עקרונות חשבונאיים מקובלים  –

דיווח מיניסטריאלי  –
אוצר  –

מסי שינוי אקלים  –
אחר  –

מקור יחיד לעדכונים עולמיים בתחומי המיסוי, 
החוק והרגולציה

Rimini Street הגדירה ובנתה את התהליך 
המקיף, היסודי והקפדני ביותר למיקור ולאספקת 

עדכונים בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה 
ללקוחות התוכנה הארגונית.

הניסיון המצטבר של החברה,  ומסד נתונים קנייני 
רחב ומתפתח של שינויים בתחומי המיסוי, החוק 

והרגולציה שבבעלותה, הם ייחודיים בעולם
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קנה מידה עולמי 
מדי יום משתנים ללא הרף, בכל רחבי העולם, תקנות, סטנדרטים 

וחוקים לגבי מסי שכר, המס על העסקאות וחשבונאות פיננסית, 
דיווח וציות. Rimini Street עוזרת לך להתכונן ולהגיב למגוון 

אירועים — כולל עדכונים חוזרים, רגולציה אד הוק ושינויי מדיניות 
ומעברים משמעותיים, דוגמת תקני חשבונאות חדשים לדיווח כספי 

 .)IFRS( בינלאומי

Rimini Street מערכות הנתמכות על-ידי

JD Edwards EnterpriseOne  )Oracle(  –

JD Edwards World  )Oracle(  –

PeopleSoft  )Oracle(  –

Oracle E-Business Suite  –

SAP  –

עדכונים שמסופקים עבור יישומים אלה

חשבונות זכאים  –

ניהול נכסים  –

הטבות  –

עזרה פיננסית  –

משאבי אנוש  –

שכר*  –

פנסיה  –

* ספציפי ליישום

Rimini Street שפות אותן דוברת

איטלקית, אנגלית, גרמנית, הינדי, וייטנאמית, 
טמילית, יפנית, נורווגית, סינית )מנדרין(, 

ספרדית, עברית, ערבית, פורטוגזית, צרפתית, 
רוסית, שוודית

קנה מידה עולמי

Rimini Street מספקת את שירות 
העדכונים בתחומי המיסוי, החוק 

והרגולציה העולמיים עבור כ-200 
ארצות.

200 
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גישה ושיטה 
 Rimini Street כל עדכון בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה שמספקת

עובר תהליך קפדני של זיהוי, אימות, תיחום, קידוד ובדיקת איכות. 
השיטה של Rimini Street )ראה דף כריכה( ממנפת טכנולוגיות 

חדשניות — כגון מסד נתונים קנייני של שינויים במקורות המיסוי, 
החוק והרגולציה — שנוצרו כדי להבטיח יעילות, גישה ומהימנות.

איסוף מידע בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה

Rimini Street עוקבת אחר עשרות אלפי 
סמכויות שיפוטיות בתחומי המיסוי, החוק 

והרגולציה בכל העולם. כדי להבטיח זיהוי של 
כל השינויים העולמיים למטרות סקירה וניתוח, 

Rimini Street משווה ומאמתת נתונים ממאות 
מקורות מהימנים. 

אף מקור יחיד לנתונים בנושא המיסוי, החוק 
והרגולציה אינו מספק את כל המידע הנדרש 

לכיסוי כל הטווח ולדיוק מלא — הכרחי להשוות 
בין כמה מקורות. לכן, על מנת להבטיח את 

 Rimini ,אמיתות המחקר והנתונים הנמסרים
Street משתמשת בשיטת הבדיקה המשולשת 
הייחודית שכוללת אימות ישיר מול הממשלה, 

שימוש בשירותי הדיווח המובילים למחקר 
רגולטורי ומקורות צד שלישי שכוללים חברות 

חשבונאיות ומשפטיות עולמיות מובילות. 

שותפים בתחומי החשבונאות והחוק

Rimini Street מבצעת בדיקה משולשת של 
אימות טווח הנתונים והניתוח שלה בתחומי 

המיסוי, החוק והרגולציה תוך שיתוף פעולה עם 
מומחים בינלאומיים במדינה. 

מומחים אלה כוללים:

שני משרדי ראיית החשבון מתוך ה"ביג פור"    –
)ארבעת המובילים(   

שתי חברות משפטיות עולמית ו מובילות  – 
 Financial Executive International ארגון  – 
 UK Chartered Institute of Payroll חברי  – 

Professionals  

בנוסף, Rimini Street חברה בארגון לאומי אמריקני 
-)American Bar Association( של עורכי דין

מחלקת מיסוי, ארגון לאומי אמריקני של חשבי שכר 
)American Payroll Association(, ארגון לאומי 

 Australian Payroll( אוסטרלי של חשבי שכר
Association(, ארגון לאומי קנדי של חשבי שכר 

 Tax Council , )Canadian Payroll Association(
 Tax ,)המכון למדיניות מס( Policy Institute

Executives Institute )המכון למנהלים בתחום 
 Association for( וארגון של חשבי שכר )המס

.)Payroll Specialists

ISO 9001:2015 אישור לתקן

 ISO מחזיקה באישור לתקן Rimini Street
9001:2015 לאספקה עולמית של שירותי 

תמיכה לתוכנות ארגוניות, לרבות פיתוח ואספקה 
של עדכונים עולמיים בתחומי המיסוי, החוק 
והרגולציה. אישור ISO הוא נכס חשוב מפני 
שהוא מבטיח איכות ועקביות של העדכונים 

המסופקים.

קבלת אישור ISO היא חלק מהתחייבות החברה 
לפיתוח ולביצוע תהליכים הטובים מסוגם 

שבמסגרתם לקוחות יקבלו תמיד שירות איכותי 
וברמת היענות גבוהה. 

9001:2015
ביטחון בתהליכי איכות

 Rimini Street התהליכים הקפדניים של
לאיסוף מידע ולאספקת עדכונים עולמיים 

בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה תואמים 
.ISO EN ISO 9001:2015 לתקן
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1. רכישה ואימות 

 Rimini ייעודיים של )CRSs( חוקרים מקומיים
Street מתמקדים באופן בלעדי בזיהוי ובאימות 

שינויים בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה בכל 
העולם. מומחי CRS משתמשים בתהליך מיקור 

ואימות תלת שכבתי:

מקורות מקוריים. גופים ממשלתיים או 	 
רגולטוריים מקוריים שקובעים חוק או תקנה.

מקורות משניים. מקורות מידע של צד שלישי, 	 
כגון שירותי משאבים ושירותי התראה על 

שינויים רגולטוריים ואתרי אינטרנט.

מקורות בדרגה שלישית: מומחים מקומיים 	 
מחברות עולמיות מובילות בתחומי מס, ראיית 

חשבון ומשפט.

כל שינוי לגיטימי ומאומת נרשם בתזכיר שינוי 
 ומועבר לניתוח פונקציונלי ותיחום.

2. ניתוח פונקציונלי ותיחום

Rimini Street מבצעת תיחום של כל שינוי 
רגולטורי וחקיקתי כדי לקבוע אילו עדכונים 
בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה נדרשים 
עבור היישומים השונים שנמצאים בשימוש 

אצל לקוחותיה — לדוגמה, שכר, נכסים, קצבה 
וחשבונות זכאים. דבר זה דורש הבנה מלאה 

של האופן בו שינויי מס ורגולציה משפיעים 
על כל דרישות החישוב, המעקב והדיווח. 

 Rimini במידה ו האנליסטים העסקיים של
Street קובעים שהשינוי מחייב עדכון תוכנה 
לאחד משילובי הספק/יישום/גרסה הנתמכים 

שלנו, יופק מפרט למחלקת הפיתוח.

3. פיתוח ובדיקה

כל פרויקט פיתוח של Rimini Street מתחיל 	 
ומסתיים בשימוש בכלי ניהול הפרויקטים 

והמתודולוגיה שלה. המתודולוגיה פותחה 
על-ידי מהנדסי Rimini Street במיוחד כדי 

לנהל את התהליך המורכב של פיתוח עדכונים 
בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה, שכולל יחסי 

גומלין בין אלפי אובייקטי קוד.

תוכניתנו לפיתוח קוד יישום מבוססות על הבנה 	 
עמוקה והכרת שינויי קוד מורכבים הנדרשים 

כדי להטמיע בהצלחה שינוי בתחום המס, 
החוק והרגולציה.

הפיתוח מסתיים בבדיקה קפדנית ובהליכי 	 
 אבטחת איכות יסודיים.

4. תמיכה בעת אספקה ולאחר אספקה

עדכונים בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה 	 
יכולים לכלול שינויים בטבלאות מס, נתונים 
אחרים ו/או קוד יישום אחר. עדכונים יכולים 
לכלול גם תיקונים כלשהם ביישום קוד בסיס 

 הנדרשים לתמיכה בשינויים החדשים של
הקוד לעיבוד תחומי המיסוי, החוק והרגולציה.

Rimini Street מספקת עדכונים לאובייקטים 	 
שהשתנו יחד עם הוראות התקנה ברורות 

ומפורטות, הערות גרסה ומדריכי אובייקטים 
שיסייעו לך לזרז את תהליך הבדיקה המקומית 

שלך ו את המעבר לייצור.

כל עדכון שמספקת Rimini Street מותאם 	 
 אישית לסביבה וליישום ספציפיים של הלקוח. 

אתה מקבל רק את מה שאתה צריך.

התמיכה אינה מסתיימת באספקת העדכונים. 	 
ב-Rimini Street, אתה מקבל תמיכה קבועה 

במתכונת 24/7/365 עם זמן תגובה מובטח 
העומד על 30 דקות או פחות, ומהנדס תמיכה 
ראשי ייעודי בכיר שיכול לענות על כל השאלות 

שלך ולעזור בכל בעיית יישום שעשויה 
להתעורר בנוגע לעדכונים בתחומי המיסוי, 

החוק והרגולציה.

7עדכונים עולמיים בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה

Rimini Street חוקת ומנתחת באופן 
שוטף אלפי דרישות משתנות בתחומי 

המיסוי, החוק והרגולציה — ולאחר 
מכן בונה, יוצרת חבילות ומספקת 

עדכונים בהתבסס על דרישות אלה. 

זוהי עבודה ממוקדת במיוחד, 
שמתבצעת על-ידי צוות ייעודי של 
משאבים עם מתודולוגיה מוכחת.
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הצוות המנוסה ביותר בתעשייה 
ב-Rimini Street, אתה מגובה על-ידי המומחים המובילים והמנוסים 

בעולם בתחומי מס, תאימות לרגולציה ולחוק, אנשי שירות לקוחות, 
מהנדסי ERP בכירים וצוות תמיכה.

מנהלים בכירים מנוסים

המנהלים הבכירים של Rimini Street הם 
המנוסים ביותר בתעשייה במתן תמיכה לתוכנה 

ארגונית. חברי צוות ההנהלה של החברה 
 , SAP , Oracle-עבדו בתפקידי ניהול בכירים ב

JD Edwards , PeopleSoft ו-Siebel עם 
תחומי אחריות רבים ומגוונים, כולל פיתוח 

מדיניות ואספקת תמיכה ללקוחות ברחבי העולם, 
פיתוח מוצרים חדשים, הטמעה ושדרוגים.

לחברי צוות ההנהלה של Rimini Street יש 
בממוצע למעלה מעשר שנות ניסיון במתן תמיכה 
למוצרי תוכנה ארגונית, ורבים מהם הם החלוצים 

של מהפכת התמיכה העצמאית.

מומחי מס ברמה עולמית

צוות ההנהלה של Rimini Street כולל מומחי 
 ,)CPAs( מס ותיקים, רואי חשבון מוסמכים

מומחי שכר מוסמכים )CPPs(, עורכי דין 
ומנהלים אשר מוסיפים ניסיון מגוון בתחומי 
המיסוי, החוק והרגולציה ומחזיקים במשרה 

בכירה בארגוני ייעוץ ושירותים פיננסיים מ 
המכובדים והיוקרתיים ביותר בעולם. 

הענקת סוג כזה של ידע עמוק וניסיון רב לארגון 
 מהווה חידוש משמעותי — ויתרון עבורך — 

.Rimini Street במסגרת התמיכה של

מומחי מחקר, מהנדסי ERP וצוות תמיכה

כל הצוות של Rimini Street שתומך בלקוחות 
מורכב מאנשים מנוסים ביותר ובעלי ניסיון רב 

ומוכח באספקה מדויקת ובזמן של עדכונים 
בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה. חלק גדול 

מהצוות של Rimini Street עבד בעבר בצוותי 
תמיכה בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה של 

ספק תוכנה. החברה ארגנה את צוותי המחקר, 
הפיתוח ואבטחת האיכות שלה סביב קווי מוצרים, 

 , PeopleSoft תוך התמקדות עמוקה בסביבות
 Oracle E-Business Suite , JD Edwards
ו-SAP. מהנדסי Rimini Street הם מומחים 

מהדרג הראשון, המוחות המנוסים והיצירתיים 
ביותר בתחומי ההתמחות הטכנית שלהם.

50 אחוז
חיסכון בעלויות

חיסכון של 50 אחוז בדמי תמיכה 
 שנתיים בהשוואה לתמיכה של ספק 

.ERP
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Greg Clore 
 סגן נשיא בתחום טכנולוגיית מידע,

Dave & Buster’s 
הכנסה בהיקף של 690 מיליון דולר אמריקני

Color Spot Nurseries ,מנמ"ר 
בבעלות פרטית

"Rimini Street מספקת באופן קבוע 
עדכונים איכותיים הקשורים למיסוי 
ולרגולציה בארה"ב ובקנדה, והיא 

מבצעת זאת לפני הזמן, לצד תיעוד 
מעולה ותמיכה ברמת היענות גבוהה. 

לצוות של Rimini Street יש ניסיון רב 
ביצירה ובתמיכה בעדכונים בתחומי 

המיסוי והרגולציה, ואנו מסתמכים 
 PeopleSoft עליה כתומכת ביישומי
שלנו החיוניים למשימה. אנו מרוצים 

מאוד מרמת ההיענות הכללית 
ומאיכות התמיכה שאנו מקבלים 

מ-Rimini Street במסגרת תוכנית 
התמיכה של צד שלישי."

 Rimini Street מנגנון המיסוי של"
 BSI-מספק פתרון יותר טוב מ SAP-ל

לחישובי SAP Payroll. צמצמנו את 
 Rimini-התמיכה הפנימית מפני ש
Street מספקת עדכונים מותאמים 

אישית בתחומי המיסוי, החוק 
והרגולציה הרלוונטיים למערכת שלנו 

בלבד."

הצלחת לקוחות מוכחת 
הלקוחות של Rimini Street רואים 

במומחיות החברה בתחומי המיסוי, החוק 
 והרגולציה מרכיב חיוני של תמיכה 

לתוכנה ארגונית ברמה עולמית. 

9עדכונים עולמיים בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה
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מיליארדים
שקט נפשי

ערך בדולרים של טרנזקציות שמעובדות 
בהצלחה כל חודש במערכות ארגוניות 

שמשתמשות בשירות העדכונים של 
 Rimini Street בתחומי המיסוי, החוק 

והרגולציה.

  Rimini Street היתרונות של
Rimini Street היא הספקית העצמאית המובילה של שירותי תמיכה 

לתוכנות ארגוניות עבור חברות ברחבי העולם, כולל 100 חברות 
מרשימת Fortune 500, חברות בשוק הביניים וארגונים במגזר 

הציבורי.

היתרונות עבורך כוללים: 

חיסכון בעלויות. חיסכון של 50 אחוז בדמי 
תמיכה שנתיים בהשוואה לתמיכה של ספק 

.ERP

תשואה מרבית להשקעה הבסיסית שכבר 
ביצעת בגרסת ERP הנוכחית והיציבה שלך.

 שירות ברמת היענות גבוהה במיוחד. 
Rimini Street מציעה תמיכה ברמת היענות 

גבוהה במיוחד עם מהנדס תמיכה ראשי אזורי 
שמוקצה לכל לקוח ותמיכה 24/7 עם זמן תגובה 

העומד על 30 דקות או פחות.

תוכנית תמיכה של הדור הבא. התמיכה של 
Rimini Street כוללת שירותים מתקדמים 
שאינם כלולים בדרך כלל בתוכניות תמיכה 

רגילות של הספק — כגון תמיכה בהתאמות 
אישיות, ביכולת פעולה הדדית ובכוונון ביצועים.

 מודל שירות מותאם אישית. 
Rimini Street מציעה שירות מותאם אישית, 

בניגוד לפתרון אחיד. לדוגמה, במסגרת העדכונים 
המותאמים אישית שלנו בתחומי המיסוי, החוק 

והרגולציה, אתה מקבל רק את העדכונים שאתה 
צריך ליישום הספציפי שלך.

 כיסוי וקנה מידה עולמיים. 
Rimini Street מספקת תמיכה לפעולות מסביב 

לעולם ומציעה את שירות העדכונים בתחומי 
המיסוי, החוק והרגולציה הגלובליים עבור כ-200 

ארצות.

תאימות לדרישות המס והחוק שמשתנות באופן 
מתמיד. אתה יכול להסתמך ולתת אמון בשלמות 
ודיוק מוכחים ובעמידה בלוח זמנים של עדכונים 

בתחומי המיסוי, החוק והרגולציה.

 ניסיון רב של צוות ההנהלה בתוכניות תמיכה 
לתוכנה ארגונית ובתחומי המס והתאימות בקנה 

מידה עולמי.
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Rimini Street, Inc.  אודות
Rimini Street היא חברה עולמית מובילה שמתמחה באספקת 

שירותי תמיכה עצמאיים לתוכנות ארגוניות. משנת 2005 החברה 
הגדירה מחדש את שירותי התמיכה לתוכנות ארגוניות באמצעות 

תוכנית חדשנית ועטורת פרסים המאפשרת לבעלי רישיונות שימוש 
בתוכנות של Oracle ו-SAP לחסוך עד 90 אחוז מסך הוצאות 

התמיכה שלהם. הלקוחות יכולים להישאר בגרסת התוכנה הקיימת 
ללא צורך בשדרוגים למשך 15 שנים לפחות. 
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