רשימת יצרנים ומפיצים מורשים לעמדות סליקה בתקן ) EMVלפי סדר ה-א"ב(
 A.P.Tמערכות תוכנה
DASRA
ELLEN TECH For general trading
J.P TRADE
Ncr
NEW PAY
silverbayt
X-POS
Ycd
א .גבאי מכונות משרד
א.א.ד.תיקונים
א.ב.הכל למשרד ולעסק
א.ג .מערכות
א.ח.פתרונות תשלום
א.ח.שיווק
א.מ.נ .סוכנויות
א.מ.שיקשוק בע"מ
א.ס.קופות ממוחשבות בע”מ)דוקופוינט(
א.ש.קופות רושמות
אבי פון קופות רושמות
אביב פתרונות מתקדמים בע”מ
אביב קופות ממוחשבות בע”מ
אבירן
אברהם מלך הקופות בע"מ
אדיטק
אדירים תוכנה ויעוץ בע”מ
אוטוסופט מערכות מחשבים
אול  4שופ
אומגה מיו בע"מ
אופטימוס סופטוואר
אופיס טק
אופיס לינק  -ג'עפר איהב
אופיס קאל ע.ס .בע"מ**
אופנת תוכנה
אופק כסינגר מערכות מחשבים בע"מ
אור תוכנה בע”מ
אורד מערכות בקרה בע”מ
אורדן מערכות מידע בע”מ
אי.סי.מגה
אי.פי אר .מערכות בע”מ
אי.פי.טי מערכות תוכנה
אידאה
אידי אם אלקטרוניקה
איוב סאמח שיווק ותיווך
איזי קארד
איזיביזי
איזיגו
איי פי או אס בע”מ
איי פיי טכנולוגיות בע"מ
אייל שרותי מחשב בע”מ )(CARDCOM
אינטרספייס בע”מ

אינסטנט פאבלישר בע"מ
איש המשרד בע”מ
אל.סי.אס .קופות בע"מ
אלבז אבנר
אלי קופות
אלמוג תעשיות תוכנה בע”מ
אלפרד רויטברג
אלקו מכני
אלקטרו מיכון הגליל
אלקטרושרד רותמחשבים בע"מ
אם .אס .קופות ואשראי הצפון
אמ .קיי .מיכון משרדי
אמאנא
אמינות שירות
אמיר קופות
אמנון כדורי
אנגיס תוכנה
אנליזה מערכות מידע
אס .אס .פי
אס.אס.פיי .בע"מ  -סמי
אפולו י.ר .מערכות מידע בע"מ
אפיק מערכות מידע
אקוטק מערכות כלכליות בע”מ
אקזקיוטק פתרונות תוכנה בע”מ
אקספו תעשיות תוכנה בע”מ
אר-נטוויז מערכות בע”מ
אר .אפ .יבוא ושיווק
אר .אפ .שיווק-עפר בן יוסף
ארנסט דוד
ארקום מערכות ממוחשבות
אשבל טכנולוגיות בע”מ
אתגר מערכות
ב.ע .עידן טכנולוגיות בע”מ
בוס הצפון
בוס פתרונות תכנה בע”מ
בטא סופט מערכות ממוחשבות בע”מ
ביג ביזנס
ביזקורד בע”מ
בייט טכנולוגיות בע"מ
בינאר אולסרויס בע"מ
ביקום/עודד דניאל
ברוד דיגיטל בע”מ
ברכה והצלחה שיווק והפצה
ברק קופות ממוחשבות בע"מ
ברק תוכנה
ג'י .טי .שיווק
ג'קי פרימו
ג .מקורטק מערכות זיהוי בע"מ
ג .קרן אלקטרוניקה
ג.ב פרימיום
גבאי מוטי
גבאי סוזי

גבאי קופות רושמות
גדי בירמן
גולד  -טי
גוליטק
גילקום תקשורת מחשבים בע"מ
גל בקרה
גליל לכל
גלילי
גפני – מוצרי תוכנה בע”מ
ד .פוקס
ד.ה קופות רושמות
ד.ר .מירקם התוכנות בע”מ
דאתא סורס מערכות
דב פרנקל
דוד אלוש
דומיקאר )באג’ט(ת
דור-איקס ל.מ.ב – .פתרונות תוכנה בע״מ
דור קופות
דטא
די.סי.אס .איי .אטינטרנטיונל בע”מ
דיקל  -ב.איתני מערכות בע"מ
דמקא
דנגוט
דרובי ראגב
הגליל
החברה לאוטומציה
החברה למתנ”סים
הכי פרסום
המעבדה
המרכז הישראלי לקופות רושמות
המשווק
הצב"י פתרונות
הקופה הרושמת  -עזרא
השיווק הישיר
וי.אי.פי .שופ בע"מ
ויז’ן )מ.מ.מ( מערכות מכירה מתקדמות בע”מ
וריפון ישראל בע”מ
זד טו סי בע"מ
זד קרדיט
זד .בי .אם .מערכות תקשורת ומיג
חובישי עאדל
חורי חוסאם בע"מ
חושן בית תוכנה
חי קוריאט
חיים תקשורת מחשבים
חמד צוק
חשבנות זה אנחנו
חשבשבת
טאצ' קופות ממוחשבות בע"מ
טופולד בע"מ
טטגיל בע”מ
טכנו ערן

טכנו רם
טל-ש טכנולוגיות בע”מ )“ריווחית (”iCredit
טלדור פתרונות תשלום בע”מ
טלכלל בע”מ
טלרום פתרונות מיחשוב
י.נ.מיכון
י.ס.שיווק ושירות )יובלים(
ידע טופ טכנולוגיות בע"מ
יובלים שיווק
יוגל
יוניצג
יופיטק
יעד סליקה ונאמנות בע”מ
ירפא מחשבים
ישו”ת – יעוץ שרות ופיתוח תוכנה בע”מ
כימולאב ציוד מעבדה בע"מ
כלבו עתאבא
כספי מערכות תוכנה
כספיט טכנולוגיות תשלום בע”מ )קופות ממוחשבות(
כספית
כרדוש מחשבים
כרכום מ.א.מ (1988) .בע"מ
לוי שיווק
ליברה
לידפוס בע"מ
לין מחשבים בע"מ
ליעם שיווק
מ.גנה מסחר השקעות בע"מ
מאזני שביט
מאיר חגי
מאסטרו מערכות מידע בע”מ
מבט ד.ש .בע”מ
מגה טק בע”מ
מדיה קום
מה קבענו בע"מ
מטרו מערכות
מיחשוב מערכות מידע בע”מ
מיכון צפון
מיניסופט הנדסת תוכנה בע”מ
מיקי טק
מיקי קופות רושמות בע”מ
מרקו מערכות תקשורת בע"מ
משה בלייר
משולם
משקל  -מערכות שקילה
משרדית
מתן הגליל בע"מ
נ.ערנט איי קום בע”מ
נ.ערנט איי.קום בע"מ
נועם קופות ומסופים
נט-פיי בע”מ
נט לאנץ’ ישראל בע”מ

ניביט
ניו אורדר בע"מ
נייטיב דטה בע”מ
נייקס
ניירוך בע"מ
נילי אורי
ניסן בשארי
ניסן קופות רושמות
נתי קופות
סול מחשבים
סופט סופט
סטאר תקשורת ויזמות בע”מ
סי .טי .אס .הנדסה
סי .טי .וי .מדיה
סיגמא
סיון מרכז למיכון
סילברבייט מערכות בע”מ
סיני ברוכים שיווק
סמייל קומפיוטרס
סקאל דיוטי פרי בע”מ
ע.א .לימון פרוייקטים בע"מ
עולם המחשב והסלולאר
עופר קופות רושמות
עמי וקנין
עסאלי מונשאד
עסקים שיווק והפצה אי.סי.טק בע”מ
ערדום מפעלים אזוריים
פ .שלומי
פארגון קריאיישנס בע”מ
פארמה סופט בע”מ
פויינט אפ בע"מ
פוינט אוף סייל
פוינט אפ בע”מ
פי.סי .משין בע"מ
פי.סי.זון מערכות מחשבים בע"מ
פידליו מייקרוס
פיי פלוס בע”מ
פיידאיט
פיפו פייפר אחזקות בע"מ
פיקודים)(1998בע”מ
פיקס פקס
פלא קארד
פנחס פיניק
פריימס מערכות משולבות
פרסטו פתרונות תוכנה בע"מ
פרקטי
צוות יישום רעיונות בע”מ
צח אורני
ציון מיכון משרדי
קו מערכות
קו מערכות בע”מ
קוגט בע"מ

קוויקפוס מערכות מחשבים בע”מ
קוורץ אלקטרוניקה
קומטק בע”מ
קומקס – )נייטב דטה מערכות  1995בע"מ(
קוסמו24
קופות פלוס
קופי קלאר
קוקו אלקטרוניקה
קידמה משרדית
קירור בנירוסטה תכנונים )(2013
קמעונאי און ליין בע"מ
קרדיט גארד בע”מ
קשר בע”מ
ר.ר .מערכות מידע וטכנולוגיות בע”מ
ר.ש.ד מערכות
ראנר פרוייקטים בע"מ
רוזמן חברה להנדסה בע”מ
רוטק מערכות תוכנה בע”מ
ריטליקס
רפי מיכון
ש.ד.מ.א .מערכות ופרוייקטים בע”מ
ש.י.דהרי בע"מ
ש.מ .עתיד הנדסת תוכנה בע”מ
שב"א
שטרודל מערכות מיחשוב בע”מ
שיגרה בע”מ
שירם מערכות מידע בע”מ
שכלול
שלי דהרי בע"מ
שמיר מרכז למיכון
שפנג ושפנג פרוייקטים
שקד מחשבים ועיבוד נתונים בע”ם
שרותי בכר
שרותי מאזניים
תבל תעשיות תוכנה בע”מ
תן ביס קו איל בע"מ
תנופה
תפארת מחשבים
תקשורת זה"ב

