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Imagestore Systems 
is Israel’s largest data 
management company.

It offers a variety of holistic 
solutions for data management 
using advanced autonomous 
technologies that make the 
information accessible and 
available.
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Imagestore makes your organization accessible and smart.

Imagestore offers its customers some of the world’s most advanced and innovative 
technological solutions for information management, beginning with management 
of the input sources such as digitization through photography, scanning, file import 
and conversion. We use innovative NLP, AI, ICR and OCR technologies to decode the 
information, image optimization, voice identification, entity extraction, document 
classification, completion of missing data and integral quality control. We also load 
the information and present it on the end-user systems at the customer site. The 
processed information enables workflow management, performance of robotic process 
automation (RPA), monitoring and quality control of work processes.

Additionally, the company provides a variety of solutions for information management, 
data cleansing and data mining that employ advanced AI-based technologies and work 
by professional and skilled personnel.



בס"ד

M A K E  R O O M  F O R  G R O W T H
Company Profile  |  ImageStore Systems Ltd.

The company has four branch offices with close to 450 
employees in a variety of departments and areas of 
specialization.

As part of the company’s social involvement policy, aside from the main 
office in Petach Tikva, the company operates 3 branches in peripheral areas: 
Tiberias, Kiryat Gat and Modi'in Illit.

Imagestore is the only company in their field in Israel that has a full DR site, 
to ensure continuous service and provision of a comprehensive response 
to its clients – regardless of the situation or condition. The conversion 
processes performed in the production divisions are based on advanced 
technologies, along with recognition engines for decoding and indexing 
with OMR/ICR/OCR technologies for information management and retrieval. 
These processes enable production of information of any type, size and 
quality, through a process that combines decoding, indexing and control. 

Every project is important to us, and that is why for each project we build a 
special “assembly line,” which includes applications, software and production 
tailored to the nature of the work and of the final product.
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During production, we use special programs that were developed exclusively 
for Imagestore. These programs enable ongoing, real-time monitoring of each 
document that comes to the company, along with analysis and monitoring of 
the production processes for each project at any given time.

The production processes are performed in a 
structured manner, including high-level quality control 
that is audited according to 
ISO-9001 procedures and international standards for 
quality control and management.
Additionally, our company is ISO-27001 certified for 
information security management 

and ISO-27799 certified for 
information security management 
in health.
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Imagestore specializes in providing enterprise hardware-based IT solutions 
and turnkey system solutions for a wide variety of knowledge management 
applications in banking, industry, education, medicine, law and more 
through implementation of smart organization principles. We attribute great 
importance to the entire conversion process, both in terms of availability, 
accessibility and retrievability of all scanned documents and information 
quickly. This is done by interfacing with each of the retrieval and document 
management programs that are currently available on the market.
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Imagestore serves as an electronic archiving system house, meaning: 
imaging, micrography (microfilm/microfiche/com), text decoding (OMR/ICR/
OCR), converting video and audio tapes from any old format to digital media 
while improving the quality of materials. 

Textual decoding (OCR / ICR / OMR) of scanned documents (images), 
and their conversion into a digital file according to the perception and 
implementation of the smart organization – which our company believes in.

Along with the use of scanning methods, the company offers its 
customers project management and control services, including consulting, 
requirements analysis, system analysis, conducting tests in these areas, 
creating control mechanisms and logic testing at a high level and quality.
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Imagestore is in first place in tenders issued by the Accountant General 
of the Ministry of Finance. Through them, the company provides advanced 
scanning and digitization services to the various government ministries and 
their support units. Imagestores serves as the sole supplier to all defense 
organizations in the State of Israel.

Imagestore delivers holistic data management solutions to a wide variety of 
organizations and companies in Israel, from government ministries to various 
defense organizations, while meeting the highest standards, as required by 
our customers, and does so very successfully.

Learn about Imagestore’s activity by watching the following video:
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Our diverse customer base includes
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 Imagestore Systems Ltd 
3 Magshimim St., Petach Tikva, Israel 

T + 972 3 9223181    F + 972 3 9225131 
 

הכללי באוצר (חשכ"ל) בשנים  החשב יבמכרז במקום הראשון ברציפות זכתה    חברת אימג'סטור

שירותי סריקה ודיגיטציה מתקדמים למשרדי הממשלה  החברה מספקתובמסגרתם , 2017-ו 2008

 .כספק יחיד לכלל הגופים הביטחוניים במדינת ישראלהחברה משמשת  השונים וליחידות הסמך.

למגוון רחב של גופים וחברות פתרונות הוליסטיים לניהול דאטה  מספקתחברת אימג'סטור מערכות 

במשק הישראלי, החל ממשרדי ממשלה וכלה בגופים ביטחוניים כאלה ואחרים, תוך עמידה בסטנדרטים 

 בהצלחה רבה. עושה זאת אלו וגבוהים ביותר כנדרש מגופים 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=J0PDs5hdtLcלהתרשם מפעילות החברה בסרטון הבא:  ניתן
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 .כספק יחיד לכלל הגופים הביטחוניים במדינת ישראלהחברה משמשת  השונים וליחידות הסמך.

למגוון רחב של גופים וחברות פתרונות הוליסטיים לניהול דאטה  מספקתחברת אימג'סטור מערכות 

במשק הישראלי, החל ממשרדי ממשלה וכלה בגופים ביטחוניים כאלה ואחרים, תוך עמידה בסטנדרטים 

 בהצלחה רבה. עושה זאת אלו וגבוהים ביותר כנדרש מגופים 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=J0PDs5hdtLcלהתרשם מפעילות החברה בסרטון הבא:  ניתן
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