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 מי אנחנו

קמעונאות  , אלקטרה מוצרי צריכה הינה הקבוצה המובילה והגדולה בישראל בתחומי מיזוג האוויר

,  הנמנית על קבוצת אלקו בע״מ, החברה. חשמל בינלאומיים וסלולרחשמל וכן יבוא וסחר מותגי 

 .  אפריקה ודרום אמריקה, בתחום המיזוג באירופהשנה וכן פעילה  70 -פועלת בישראל למעלה מ



 חזון החברה

שנועדו לאפשר  כלים אנחנו באלקטרה מאמינים שחדשנות וטכנולוגיה הם 

 .  חייםליהנות מאיכות לכל אחד 

לכולם ונדייק את  את הטכנולוגיה  ננגישמאמינים שאם אנחנו 

התחזוקה והשירות נוכל לסייע לכולם לספק את צרכיהם  , חווית הקניה

 .ולהפוך את החיים למהנים יותרהאישיים 

 



 אתגרי אלקטרה מיזוג אויר ואקלים



 בניית ממשקי  , תקשורת  עם מזגני אלקטרה לניתוח נתונים: 1אתגר 
 .....וכל פיתוח אחר שתחשבו עליו( IoT)הפעלה אוטומטיים 

 :המצב כיום
 ,עד היום חשבת על המזגן כמכשיר שמקרר או מחממם בעת הצורך

 אך אנחנו שואפים לשנות את דרך ההפעלה ולהרחיב את הפונקציות בתפעולו

 : מטרה
ניתוח נתונים ושליטה  , תקשורת עם הנייד או רשת האינטרנט –" מזגן המחר"להמציא תכונות חדשות ל

 ...וכל רעיון אחר שעולה על דעתכם... זיהוי תקלות והתראה ישירה למרכזי השירות , מרחוק

 :אופן
נביא אליכם את מעבדת המזגנים של אלקטרה עם צוות מחקר ופיתוח שייתן את התמיכה ויספק לכם את  

 :החומרה הדרושה

 בקרים של מזגנים •

 WIFIרדיו עיניות עם •

 אביזרים וכבילה לחיבור מזגנים למחשב•

 תוכנות עזר•

 ציוד בדיקה וניטור  •
 Arduino: כדוגמת ההאקתוןי צוות "עשיסופק וזאת בנוסף לציוד 



 ממשק אוטומטי לזיהוי תקלות במזגן: 2אתגר 
 כלי עבודה לטכנאי מזגנים –ודרכים לפתרון 

 :המצב כיום

 טכנאי מזגנים מגיע לבית לקוח עליו  כאשר 
 .  לבצע תחילה זיהוי של דגם המזגן

 אבחון התקלות הוא שונה מדגם לדגם בחלק מהמזגנים  
 יופיע קוד תקלה ובחלקם יהיה צורך בבחינת הבהובים  

 .בנורות לזיהוי התקלה

כיום קיים מדריך מודפס לזיהוי התקלות ויש שנעזרים  

עם מנהלי אלקטרה לזיהוי התקלה ודרך  ווטסאפבהתכתבויות 

 הטיפול

 :מטרה

זיהוי התקלה ודרך הפתרון  , הפיכת תהליך זיהוי המזגן

 י אפליקציה  "לאוטומטיים ע

 :אופן 

 נספק את המדריך הטכני לזיהוי ופתרון תקלות בדגמים השונים

  

 



 אלקטריקאתגר מחסני חשמל ושקם 



 ניהול לוגיסטית אוטומטית של כל מערך ההפצה  : 1אתגר 
 והאספקה של הזמנות אתר מחסני חשמל

 :המצב כיום
,  מחסן ראשי)זיהוי מקור האספקה , לאחר הזמנה באתר הסחר נעשה הליך ידני לחיפוש המוצר במלאי

 (זמן אספקה)כל זאת תוך עדכון הלקוח טלפונית אחר התהליך . והזמנת הובלה לבית הלקוח( משווק, סניף

 : מטרה
התאמת  , זמינותו ומיקומו -זיהוי המערכת אחר המוצר שהוזמן  –הפיכת הניהול הלוגיסטי לאוטומטי 

זמינות המובילים ומסלולם וכן  , השליחות בצורה האופטימלית תוך התייחסות להזמנות הקיימות במערכת

 דחיפות ההובלה לבית הלקוח  

 ,הצפויהלראות את מסלול המוביל שעתיים לפני ההגעה כדי   WAZE/ כולל ממשק דומה לגט טקסי 

 .  עדכון אוטומטי בסמס כשהמוביל יוצא מהתחנה האחרונה לפני

 :אופן
 :  חות שנספק"מתוך דונתונים ניתוח 

 אספקהפילוח לסוג אספקה ויעד , משקף מדגמית כמות הזמנות –הזמנות בקרת •

 מובילים  טבלת •
   אספקותזמני •
 ( גדלים בעיקר ) סוגי מוצרים •
 מיקום סניפים  •

API :גוגל מפות ו-WAZE 

 



 SONYאתגרי 



 

 :המצב כיום

מכשירי הסלולר מאובטחים על ידי מערכות ייעודיות של חברות אבטחה  

מערכות אלו מייקרות ומסרבלות את השימוש  , (קפוינט'לדוגמא צ)

 .  במכשירי התצוגה בנקודות המכירה

 

 :מטרה

אנחנו רוצים לספק פתרון שאינו חומרתי אשר יאפשר למגן את  

 .המכשירים מבלי לפגוע בחוויית המשתמש של הצרכן בנקודת המכירה

 

 :אופן

 Xperia™ Xמדגם  סמארטפוניםנשאיל 
בה אנו משתמשים כעת  פויינטק 'דוגמא של זרוע האבטחה של צונספק 

 למיגון מכשירים חיים בתצוגות  
  
 

 בניית מערכת אבטחה למכשירי תצוגה: 1אתגר 



 :המצב כיום

 בשוק קיימים קהלים בעלי צרכים ייחודיים אשר אינם קיימים בטלפונים  
 כיום בשוקהמצויים 

 

 :מטרה

 .התאמת הטלפונים של סוני לקהלים ייחודיים ומתן ערך מוסף לקהלים אלו
 :לדוגמא 
,  הגדלת הפונטים, ממשק משתמש קל ונוחמעדיפה   -אוכלוסייה מבוגרת •

 .  הטמעת לחצן מצוקה

חסימה של  , play  מהגוגלשל הורדת אפליקציות חסימה דורש  –חרדי מגזר •

 .חסימת אתרים מסוימים וגלישה מוגבלת באינטרנט, המצלמה

 ('ספורטאים וכו, בעלי מוגבלויות)מגזר נוסף שאפשר לספק לו ייחודיות או כל •

 

 :אופן

 וניתן ליווי שיווקי Xperia™ Xמדגם  סמארטפוניםנשאיל 

 נוספים  לקהלי יעד   Sony Mobileחדירה של מוצרי : 2אתגר 
 .מתן פתרון לצרכים יומיומייםי "ע
 



  Huaweiאתגרי 



 הפעלה אנדרואיד עבור מערכת אפליקטיבי מבוסס יישום : 1אתגר 
 סלולריבדיקות אישור סוג למוצר מערכת 

 :המצב כיום

 ידנית של מערך בדיקות מוגדר מראש טרם אישור המוצר והשקתו הסופיתבדיקה  

  

 :מטרה

 לייצורזמנים משמעותי של לוח הזמנים לבדיקת המוצר ואישורו קיצור  

  

 :אופן 

האפליקציה תריץ באופן אוטומטי את מערך הבדיקות הידוע  , תקבל מערך בדיקות מוגדר מראשהקבוצה 

 .מראש

 בסוף התהליך תתקבל הודעת אישור או פסילה יחד עם רשימת התקלות

 



 ופילוח נתונים אוטומטילקבלה אינטרנטי יישום : 2אתגר 

 :המצב כיום

 על בסיס טבלת אקסל ללא כל מערך מחקרי סלולריםמוצרים של    Databaseקיומו של 

  

 :מטרה

 לוגיסטיקה ושיווק  , קבלת נתונים מאופיינים על בסיס צרכי לקוח ברמת מכירות

  

 :אופן 

 .צרכי לקוחאפיון +   Databaseהקבוצה תקבל את ה 

 .היישום ידע להציג את הנתונים באופן אוטומטי בחלוקה ידועה מראש על בסיס אפיון

 .קבלת הנתונים תתקבל באופן אוטומטי בעת כניסה ליישום



 סלולרעבור הדגמה של מכשירי   VRאפליקציה מבוססת פיתוח : 3אתגר 

 :המצב כיום

 .גבוהותעלויות מאוד << בחנויות מכירה להדגמות" חיים"השמת מכשירי סלולר 

  

 :מטרה

 של הדגמת המוצר" חיה"ויחד עם זאת שמירה על תחושה בעלויות חיסכון 

  

 :אופן 

 .יש להתבסס בפיתוח האפליקציהעליו   live demoסרטון וידאו + הקבוצה תקבל את רשימת המכשירים 

  

 



 הכירו ממשקים נוספים  
 ...לאתגרי אלקטרה

שילוב בין אפליקציה למכשיר דמוי  : בתחום העוזרות האישיותפועלת  wondervoice הסטרטאפ  חברת 

 .בועם הבית החכם מכל מקום שתהיו שמאפשר לתקשר רמקול 

, קול וסינטוזיכולת זיהוי כולל מיקרופונים בעלת  raspberry pi החברה תציע מערכת ההאקתוןבמסגרת 

 כיווני למזגניםבנייה מהירה של מוצר עם ממשק קולי דו יאפשר הממשק 

 

 

מציגה , מודדת באמצעות חיישנים בטלפון הנייד את הסביבה אישית  Mobilephysicsחברת הסטרטאפ 

 .ומנתחת נתונים

שתספק   Huawei-ו Sonyהחברה תציע גישה לנתוני החיישנים המצויים בטלפונים של  ההאקתוןבמסגרת 

 .  אלקטרה באירוע
 .הממשק יאפשר בניית אפליקציה בטלפונים אלו

 

 

 

 



 חומרי עזר

כל חומרי העזר שפורטו להלן ירוכזו באתר ייעודי שיפורסם לאחר חופשת  

 הפסח

 

הקדימו להגיע על מנת לקבל את החומרה  –החומרה תסופק ביום האירוע 

 (כל הקודם זוכה)



 אנחנו מחפשים רעיון  
 

 מקורי

 יצירתי

 חדשני
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