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נספח א' לחוזה -נספח טכני
מכרז פומבי מס'  -12062למתן שירותים באמצעות מוקד שרות ייעודי
בשילוב מערכת  CRMומערכות טכנולוגיות נוספות
רכבת ישראל מעוניינת לקבל הצעות מחיר במסגרת מכרז מס'  12062לשם קבלת שירותי הקמה והפעלה של מוקד
שרות ייעודי המספק שירותי מידע לציבור הלקוחות ושירותים לוגיסטיים ופנים ארגוניים באמצעות מערכת CRM
ומערכות טכנולוגיות נוספות.
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חלק א׳  -מוקדי השירות הקיימים ברכבת ישראל
 .1הספק נדרש להעניק את השירותים לשני מוקדי שירות ,המספקים מענה במספר ערוצים באמצעות מערכת CRM
ומערכות טכנולוגיות נוספות .פעילות מוקדי השירות מחולקת לשני מוקדים מרכזיים:
 .1.1מוקד שירות לציבור  -המספק מידע הנוגע ללוחות זמנים ,תעריפים והנחיות ,תיאום לנוסעים עם מוגבלות ,אבדות
ומציאות ,ומענה לפניות הציבור בנושאים כספיים ,פיצויים ותלונות וכן שירות מענה לעובדי הרכבת בנושאים
לוגיסטיים ופנים ארגוניים (להלן :״מוקד שירות לציבור״ ו/או "מוקד ייעודי").
 .1.2מוקד לוגיסטי -המספק מענה בנושאים לוגיסטיים ופנים ארגוניים לעובדי הרכבת אשר מנוהל ע״י צוות מומחים
ותמיכה (להלן :המוקד הלוגיסטי״).
 .2הגדרות נוספות:
"שירות רב-ערוצי"  -שירות המאפשר לנהל קשר ישיר עם לקוחות בפלטפורמות וכלים דיגיטליים מגוונים ,כגון:
 , live chat, Email, WhatsApp, Facebook feed, messenger Facebookטפסים מקוונים ועוד.
"בק אופיס" – שירותי משרד אחורי ,הכוללים קידום טיפול וסגירת פניות פתוחות.
"מוקד משולב עבודה היברידית" – מוקד אנושי ודיגיטלי ייעודי המופעל כאשר חלק מהנציגים עובדים במוקד וחלק מהבית
וכאשר העבודה ההיברידית מאפשרת הפעלה ושימוש בכל המערכות הטכנולוגיות בהן המוקד משתמש.
"קו מידע" -שיחות אינפורמטיביות בנוגע ללוחות זמנים ,תעריפי נסיעה וכיו"ב.
"פניות כתובות בדיגיטל" -מענה לפניות במגוון נושאים בפלטפורמה דיגיטלית – בשירות רב ערוצי.

 .3הקהלים להם ניתנים השירותים בכל מוקד
 .3.1מוקד שירות לציבור:
-

לכלל הלקוחות
לעובדי הרכבת (מענה בנושאים לוגיסטיים בשעות בהן המוקד הלוגיסטי סגור).

 .3.2מוקד לוגיסטי:
-

לעובדי הרכבת (מענה בנושאים לוגיסטיים).

פירוט כלל התפקידים הנדרשים
יודגש כי נציגים שאינם חלק מנציגי מוקד השירות לציבור ,ינוהלו הן מבחינת פיקוח שעות העבודה והן מבחינת תוכן
המשרה ,ע"י הגורמים הרלוונטיים ברכבת ישראל
פיקוח

תפקיד

תיאור התפקיד

נציג מידע

מענה לשיחת מידע טלפונית

נציגי מענה לוגיסטי נציגי
מידע המוכשרים למענה
לשיחות לוגיסטיות בכלל
הערוצים

מענה לשיחת עובד
בנושאים לוגיסטיים

מיקום גיאוגרפי

ספק

אתר
(מוקד
לציבור)
אתר
(מוקד
לציבור)
אתר
(מוקד
לציבור)

אתר
(מוקד
לציבור)
הספק
אתר
(מוקד שירות
לציבור)

טלפונית

ספק

טיפול בתקלה לוגיסטית משביתה,
כשקו אחורי לא פועל

ספק

נציג שירות לקוחות

שירות לקוחות טלפוני וטיפול
בפניות פתוחות (בק אופיס)

ספק

נציג דיגיטל

מענה ללקוחות בערוצים דיגיטליים
(כגוןWhatsApp, Facebook :
 messenger, Chatועוד)

ספק

תעריף

הספק
שירות

לפי שיחה

הספק
שירות

שעה

הספק
שירות

שעה

הספק
שירות

שעה

שעה
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נציג תאום נסיעה

מענה לשיחות טלפוניות וכתובות
בנושא תאום נסיעה לנוסע עם
מגבלות
מענה לשיחות טלפוניות וכתובות
בנושא אבדות

נציג מומחה לוגיסטי

לוגיסטי

לוגיסטיקה

נציגי סושיאל

מענה כתוב בפייסבוק פיד ,בדף
רכבת ישראל
נציג מערכות מידע לנוסע (הודעות
פוש ובקרה תפעולית)

שיווק

נציג אבדות

נציגי OCC

ספק

ספק

OCC

הספק
שירות

אתר
(מוקד
לציבור)
הספק
אתר
(מוקד שירות
לציבור)
רכבת
מטה
ישראל
רכבת
מטה
ישראל
רכבת
אתר
ישראל מוקד
OCC

שעה

שעה

שעה
גלובלי
שעה

מוקד שירות לציבור

נציג לוגיסטי
(פיקוח  -לוגיסטיקה)

נציג סושיאל
(פיקוח  -שיווק)

נציג OCC
(פיקוח )OCC -

תפקידי מוקדי השירות  -כללי

 .3.3מוקד השירות לציבור
א .מידע:
בנושא לוחות זמנים ,תעריפים ,הנחיות ונהלים.
הצוות מונה כ 50 -נציגים.
שעות פעילות המענה הינן -
ימים א' – ה' בין השעות 06:00-24:00
ימי שישי וערבי חג בין השעות 06:00-15:00
מוצ"ש וצאת חג החל מחצי שעה לאחר צאת השבת  /החג ועד 24:00
ב .תיאום נסיעה לנוסעים עם מוגבלות אשר צריכים ליווי בעליה וירידה מהרכבת
הצוות מונה כ 10 -נציגים.
שעות פעילות המענה הינן -
ימים א' – ה' בין השעות 06:00-24:00
ימי שישי וערבי חג בין השעות 06:00-15:00
מוצ"ש וצאת חג החל מחצי שעה לאחר צאת השבת  /החג ועד 24:00
ג .אבדות ומציאות
הצוות מונה כ 2 -נציגים.
שעות פעילות המענה הינן -
ימים א' – ה' בין השעות 06:00-17:00
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ד .שירות לקוחות ומענה לפניות כתובות:
בנושאים כספיים ,פיצויים ,תלונות כלליות ועוד.
הצוות מונה כ 25 -נציגים.
שעות פעילות המענה הינן-
ימים א' – ה' בין השעות . 08:00-15:00
ה .צוות דיגיטל:
מענה בערוצים דיגיטלים שונים (כגון פייסבוק ,WhatsApp ,צ'אט וכו') לפניות בכלל הנושאים המטופלים במוקד.
הצוות מונה כ 8 -נציגים
שעות פעילות המענה הינן-
ימים א' – ה' בין השעות 06:00-20:00
ימי שישי וערבי חג בין השעות .06:00-14:00
ו .צוות מענה שירות לעובדי הרכבת בנושאים לוגיסטיים ופנים ארגוניים
מענה לפניות הלוגיסטיות ,במועדים בהם המוקד הלוגיסטי (ראו להלן) סגור .במקרה של תקלה משביתה יפעיל צוות זה קבלן/
רפרנט על פי הצורך .כמו כן יש צורך לנטר תקלות משביתות שמתקבלות מהאפליקציה כאשר המוקד הלוגיסטי סגור .ככל
והאפליקציה לא פועלת ,יופנו עובדי הרכבת לפתוח קריאות טלפוניות בשעות העבודה של המוקד הלוגיסטי על מנת שהנציגים
הלוגיסטיים יקבלו את הקריאות.
שעות פעילות :לאחר שעות עבודת המוקד הלוגיסטי

 .3.4המוקד הלוגיסטי
מתן מענה רק לעובדי הרכבת לשירות ותחזוקה בפתיחת תקלות שבר (מפגעים) בתחנות ומתחמי הרכבת ומעקב אחר טיפול
בקריאות מול הקבלנים.
שירות לעובדי הרכבת במגוון רחב של נושאים לוגיסטיים בהתאם לפירוט הבא:
 בינוי ואחזקה
 מערכות אלקטרומכניות
 משאבות
 שאיבות ביוב
 מעליות
 דרגנועים
 מעלוני נכים
 שירותים
 מזגנים
 ועוד...
שעות פעילות המענה הטלפוני הינן:
מוקד לוגיסטי
צוות מומחים
לוגיסטי

צוות לוגיסטיקה –  4נציגים שעובדים במטה הרכבת
שעות פעילות צוות מומחים לוגיסטי א' – ה' 07:30-17:30

שעות איוש

בזמן שצוות המומחים לא נמצא המענה יינתן על ידי נציגי המידע המוכשרים למענה לשיחות
לוגיסטיות בכלל הערוצים ,בתוך המוקד לציבור .
שעות פעילות:
ימים א' – ה' החל מ  17:00ועד  8:00בבוקר.
מחמישי ב .17:00
סופ"ש  24/7ועד ראשון ב( 8:00כולל ערבי חג וחגים ,למעט יום כיפור בלבד)
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צוות המומחים הוא הסמכות המקצועית לטיפול ומעקב אחר הקריאות ובאחריותו לוודא שהקריאות סווגו כנדרש ,הופנו
בצורה תקינה לקבלנים ,ביצוע ומעקב  SLAמול הקבלנים והרפרנטים בהתאם לחלוקה הגיאוגרפית ומתן פתרונות מול נציגי
הרכבת בהתאם.
נושאים נוספים באחריות נציגי המומחים במטה רכבת ישראל:
מענה לקריאות משביתות – לדוגמא  -מעלית לא עובדת  /פיצוץ צינור  /מערכת גילוי אש מזעיקה .
מעקב אחר הסכמי  SLAמול הקבלנים.
פתיחת משימה במערכת ה  CRMוהעברתה לקבלן המתאים ובמידת הצורך להתקשר לקבלן לוודא שקיבל את הקריאה.
לבצע מעקב רציף בהתאם לצורך שיוגדר (עם המדווח ואם צריך -גם עם הקבלן באופן שוטף).
לעדכן את מנהל/ת המוקד הלוגיסטי ו/או מי מטעמו/ה על אירועים חריגים.
לעדכן רפרנט/מנהל לוגיסטי בגין פתיחת הקריאה המשביתה.
מענה באירועי חירום מחוץ לשעות העבודה.
מחויבותו של המוקד הלוגיסטי בהובלת מצוינות בשירות באה לידי ביטוי במענה המהיר לעובדי הרכבת תוך מעקב המשך
בטיפול בקריאות תוך תמיכה  24/7עד הבטחת הפתרון המושלם.
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חלק ב׳  -פירוט מוקדי השירות
 .4כללי
 .4.1רכבת ישראל מפעילה שני ״מוקדי שירות״ – מוקד שירות לציבור והמוקד הלוגיסטי ,אשר מספקים שירותי מידע,
פניות לציבור הלקוחות ,ושירותים לוגיסטיים ופנים ארגוניים לעובדי הרכבת ,על ידי ספק חיצוני.
 .4.2מוקד השירות לציבור הינו נקודת הממשק העיקרית של הלקוח עם רכבת ישראל בכל שירות שאינו פרונטאלי.
 .4.3רכבת ישראל מעוניינת להמשיך להפעיל את מוקדי השירות ואף להרחיב את מגוון השירותים המסופקים לציבור
הלקוחות ולעובדי הרכבת .הדרישות המפורטות במפרט זה מתייחסות להקמתם ,ניהולם ותפעולם של מוקד
השירות לציבור והמוקד הלוגיסטי .
 .4.4מוקדי השירות יהיו ייעודיים לרכבת ויופעלו באופן מופרד מבחינת עובדים ,מנהלים ובאופן פיזי ממוקדים נוספים
אותם מפעיל הספק הזוכה.
 .4.5לרכבת שמורה האופציה להזמין מהספק שירותים נוספים אשר אינם מפורטים בטבלאות התמורה .התמורה עבור
השירותים הנוספים ,תסוכם בין הצדדים במשא ומתן בתום לב ובהתבסס על מחירי החוזה ככל הניתן ,ובאישור
הרכבת מראש ובכתב.
 .4.6השירותים הנדרשים במכרז כוללים מוקד שירות לציבור ע״י הפעלת צוות מידע ושירות ייעודי ללקוחות ועובדי
רכבת ישראל (בהערכה כ 85% -מהיקף פעילות הספק) והפעלת שירותי מומחים ושירותים דיגיטליים (כ 15%
מהיקף פעילות הספק) .בנוסף ,יסופקו שירותי  .Back Officeהאחוזים המפורטים בסעיף זה מייצגים אומדן גס
ואינם מחייבים את הרכבת ,כמו-כן ,היחס בניהם עשוי להשתנות במהלך השנים.
 .5יעדים ומטרות  -היעדים המרכזיים של רכבת ישראל בהקמת מוקדי השירות ואופן תפעולם
 .5.1מתן שירות קל ,זמין ,רגיש ואיכותי ללקוחות חיצוניים ופנימיים.
 .5.2יצירה והרחבת מגוון ערוצי השירות והשירותים ללקוח.
 .5.3הפעלת שירותים בערוצים דיגיטליים מתקדמים ,קיימים ועתידיים.
 .5.4יצירת נקודת ממשק אחת ללקוח לקבלת כלל השירותים.
 .5.5מתן מענה מלא ללקוח ומזעור כמות שיחות חוזרות.
 .5.6הפחתת עלויות בהפעלת מוקד השירות.
 .5.7שיפור וייעול מתמיד של תהליכי השירות.
 .6מטרות הרכבת במבט אל מול הלקוחות (במבט "החוצה")
 .6.1מיצוב תרומה משמעותית ליצירת תדמית חדשנית ומובילה לרכבת ישראל (ארגון המתמקד בלקוח ,מתקדם ונמצא
בחזית הטכנולוגיה).
 .6.2ריכוז מירב השירותים במוקד השירות לציבור ,שירות אחד .One Stop Shop -
 .6.3שיפור השירות ללקוחות והעלאת שביעות רצונם ממוקדי השירות – מתן שירות זמין ,מהיר ואיכותי ע"י שימוש
באמצעים טכנולוגיים חדישים.
 .7מטרות במבט אל מול מנהלים ועובדים ברכבת ישראל (במבט ״פנימה״)
 .7.1מקור מידע אסטרטגי להנהלת רכבת ישראל ע"י איסוף מידע על צרכי הלקוחות ותחושותיהם לגבי השירות ברכבת
ישראל.
 .7.2יכולת שמירה על תפעול ורסטילי של מוקדי השירות ע"י הקמת פרויקטים זמניים לטובת ניהול אירועים.
 .7.3שיפור השירות ,הרחבת דרכי ההתקשרות והבטחת זמן מענה מהיר ואיכותי לפונים למוקדי השירות של הרכבת,
באמצעות הרחבת הפעילות של מוקד השירות לציבור למתן המידע ופניות השירות ,והמוקד הלוגיסטי הפנים ארגוני
לעובדי הרכבת.
 .7.4התייעלות מתמדת ושיפור איכות השירות ללקוחות הרכבת (פנים וחוץ) והפקת לקחים תוך צמצום עלויות לאורך זמן.
 .8ערוצי תקשורת :
 .8.1להלן ערוצי התקשורת הנדרשים לפעילות מוקד השירות לציבור והמוקד הלוגיסטי:
טלפון.
.8.1.1
צ'אט.
.8.1.2
.WhatsApp
.8.1.3
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.8.2

.8.3

.8.4

.8.5

.8.1.4
.8.1.5
.8.1.6
.8.1.7
.8.1.8
.8.1.9
.8.1.10

סמס.
בוט /צ'אטבוט.
רשתות חברתיות (פייסבוק ,אינסטגרם ,טוויטר וכיוצ"ב ).
דוא״ל.
פקס ).) fax to mail
אתר הרכבת – טופס מקוון.
דואר (מכתב).

.8.1.11

 – TVMאינטרקום במכונה לממכר כרטיסי נסיעה.

.8.1.12
.8.1.13

אפליקציה.
 IVRויזואלי – מובייל.

.8.1.14

פורטל ארגוני (פניות פנימיות /לוגיסטיות).

.8.1.15

 Call Me Backמאתרי הרכבת ,לרבות גלישה סלולרית או מהרשתות החברתיות.

.8.1.16

כל מדיה נוספת שתתווסף במהלך השנים נתונה להחלטת רכבת.

שרות רב ערוצי במוקד השירות לציבור -במוקדי השירות יתאפשר לנציגים לתת מענה (כמו גם לקבל את הפניה) בכל
ערוצי הגישה המקובלים במרכזי שירות לקוחות ,כגון:
טלפון ,פקס ,דואר ,דוא"ל WhatsApp ,SMS ,רשתות חברתיות ,אפליקציות שירות ייעודיות וכדומה בהתממשקות
ל CRM-בתיעוד הפניה .המענה והתשובות יינתנו טלפונית או דיגיטלית בהתאם לערוץ בו פנה הלקוח למוקדי השירות,
אלא אם ביקש אחרת או שחזרה בערוץ אחר תקדם את הטיפול בפניה .לרכבת שיקול דעת בלעדי בקביעת ערוץ המענה
ללקוח עפ"י מפרט שיוגדר מראש ויעודכן מעת לעת.
שרות רב ערוצי במוקד הלוגיסטי – במוקדי השירות ,תאפשר המערכת לפונים העברת הפניות בכל התחומים בערוצי
הגישה המקובלים במוקדי שירות כגון :טלפון ,דואר אלקטרוני ,SMS ,צ'אט ,אפליקציה ,דרך אתר הרכבת ופורטל
הרכבת בהתממשקות ל CRM-בתיעוד הפניה.
על הספק להיות ערוך לנהל פעילויות כגון מועדון לקוחות ,מכירת כרטיסים וטלמרקטינג במהלך המענה ,ביצוע בקרה
ורישום שיחות יזומות ,משלוח אוטומטי של  SMSעם נוסח הודעה שיוגדר מראש ,ללקוחות עם קבלה\סיום טיפול
בפנייה.
במידה ויידרש שימוש באפליקציית סמארטפון לשם פתיחת פנייה בגלישה סלולרית במוקדי השירות הן לצורך תלונה\
פעולה פיננסית בכרטיס חכם והן לפתיחת תקלה במוקד הלוגיסטי על ידי עובדי הרכבת .אפליקציה זו תופעל מול
מערכת ה  ,CRMאספקת שירותים אוטומטים של מידע או למטרות אחרות ,על בסיס  IVRו\או  AVRו\או  SMSאו
בכל אמצעי אחר.

 .9שעות פעילות -כללי
 .9.1לכל אחד מן השירותים במוקד השירות לציבור ובמוקד הלוגיסטי נדרשות שעות פעילות ספציפיות המפורטות
בהמשך .הסעיפים הבאים המפורטים תחת סעיף זה חלים על כל השירותים הנדרשים.
 .9.2כל שעות הפעילות המוגדרות בנספח זה נתונות לשינוי ,בהחלטת הרכבת.
 .9.3הספק יפעיל את מוקדי השירות על פי שעות העבודה המפורטות להלן ,עם זאת הרכבת שומרת לעצמה את הזכות
להרחיב או לצמצם את שעות הפעילות (על פני חלק או כל שעות היממה) ,על פי צרכיה.
 .9.4המציע מתחייב להיערך להרחבת שעות הפעילות בכל תור (סקיל) שיידרש על ידי הרכבת ,וזאת בהתראה של  5ימים.
 .9.5באירועים חריגים ,במצבי חירום ו/או על פי בקשה חריגה מגורמי הרכבת ,הספק מתחייב להפעיל את מוקדי השירות
מעבר לשעות הפעילות של תור מסוים ,בהתאם לדרישות הרכבת ,תוך הערכות גם להפעלה רצופה של  24שעות ביממה.
ככל שהדבר אפשרי ,הרכבת תינתן התראה מטעמה של  90דקות לפחות.
 .9.6במקרה של דרישה להפעלת תורים או את כלל מוקדי שירות גם מעבר לשעות הפעילות ו/או בשבתות ,חגים ומועדים
מיוחדים ,התעריף יהיה בשיעור של  150%מהתעריף הרגיל ,למעט עבור תורים ששעות הפעילות שלהם מוגדרות
בשגרה .24/7
 .9.7באחריות הספק להוציא תעודת אישור מפעל חיוני ,דרישה לפעול מול הממונה על פי חוק שעות העבודה במשרד
הכלכלה לגופים אשר נמצא כי יש הכרח לבצע בהם פעילות בזמן המנוחה השבועית מטעמים המפורטים בחוק שעות
העבודה ומנוחה .נדרש כי יוצא היתר פרטי לא יאוחר מחודש מעליית המוקד לאוויר.
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 .10ספר המוקד הייעודי
 .10.1הספק יציג תוך  30יום לאישור את ספר נהלי מוקד השירות לציבור שיכלול בין היתר את הסעיפים הבאים ,ויעדכן
את הספר בכל שינוי ,כפי שיידרש ע"י מנהל/ת המוקד השירות לציבור מטעם רכבת ישראל:
 .10.1.1נהלי הפעלה (מקצועיים).
 .10.1.2נהלי הפעלת תוכן.
 .10.1.3ניהול הידע.
 .10.1.4ניהול הפניות.
 .10.1.5נהלי שגרת ניהול.
 .10.1.6נהלי בקרת איכות.
 .10.1.7נהלי הפעלה והנעת כוח אדם.
 .10.1.8נהלי הפקת דוחות.
 .10.1.9נהלי תיעוד.
נהלי עבודה במעבר משגרה לחירום.
.10.1.10
 .10.2הנהלים יתוקפו ויאושרו על ידי המנהל מטעם הרכבת וישמשו בסיס לפעולה הרצופה של המוקד השירות לציבור.
 .10.3המידע שייצבר בספר הינו מידע השייך לרכבת.
 .10.4בכל רבעון ו\או שינוי נוהל מהותי יבוצע נוהל אישור נהלים.
 .11דרישות מהספק  -כללי
 .11.1נדרש שימוש במחשבים ייעודיים של הרכבת ,כולל הקשחת מערכת הפעלה ,סגירת ממשקים חיצונייםDesktop .
 , Firewallאנטי וירוס עדכני ופעיל וסגירת ממשקים חיצוניים כמו  . USB / CD, IR, Wi-Fiכל הדברים הללו יבדקו
על ידי רכיב בקרה של הרכבת ,בעת פניית מוקדנים למשאבי הרכבת.
 .11.2הגישה לחדר המוקדנים תבוקר כך שלא תאופשר כל גישה של גורמים לא מורשים אליו.
 .11.3כל מוקדן יזדהה לרכיב הבקרה של הרכבת באמצעות שני אמצעי זיהוי שיהיו ברשותו .המוקדן לא יעביר את אמצעי
הזיהוי לאף גורם אחר.
 .11.4רשת התחנות המתקשרות תהיה ייעודית ולא תקושר לאף רשת אחרת בחברה.
 .11.5עדכוני טלאי מערכת הפעלה וחתימות אנטי וירוס יבוצעו דרך שירותי העדכונים של היצרנים באינטרנט ,דרך רכיבי
הגישה לאינטרנט המאובטחים של הרכבת.
 .11.6המערכת באחריות רכבת ישראל.

שיטת הפעלה
 .12שיטת הפעלה -כללי
" .12.1המתאם" ו/או "מנהל ההסכם"  -מנהל שירות הלקוחות ו/או מי מטעמו לעניין שירותי הקמה והפעלת מוקד
שירות לקוחות ומנהל אגף לוגיסטיקה ו/או מי מטעמו לעניין השירותים הלוגיסטיים ישמשו כנציג הרכבת לביצוע
השירותים ויתר התחייבויותיו של הספק על פי החוזה.
" .12.2מנהל מוקד השירות לציבור מטעם רכבת ישראל" ו/או "מנהל הפעילות" – המנהל האחראי על הקשר היומיומי
ושגרות העבודה מול המוקד הייעודי .המנהל יישב במשרד ייעודי בתוך המוקד הייעודי ויספק סיוע ומענה מקצועי
בזמן אמת למנהלי ועובדי המוקד הייעודי .כמו כן ,ישמש כ POC-מטעם הרכבת לכל נושא עבור מנהל המוקד מטעם
הספק ויפקח על העמידה במדדים וביעדים שהוגדרו למוקד הייעודי על ידי מנהל ההסכם.
" .12.3מנהל המוקד הלוגיסטי מטעם רכבת ישראל" – המנהל האחראי מטעם הרכבת בכל הקשור למתן השירותים
למוקד הלוגיסטי .המנהל האחראי על הקשר היומיומי ושגרות העבודה מול המוקד הלוגיסטי.
 .12.4שיטת התקשרות  -כללי
 .12.4.1במידה ותבקש הרכבת מהספק לשנות את שיטת התקשורת עם הלקוחות במוקדי השירות ,לדוגמא מעבר
לשיטת  1-700שדרכם ניתנים שירותים  -חייב הספק להיענות לדרישה זאת ולבצע את השינוי.
 .12.4.2במידה ותבקש הרכבת מהספק לשנות את רשת הטלפון ו/או חברת הטלפון שדרכם ניתנים השירותים
במוקדי השירות -חייב הספק להיענות לדרישה זאת ולבצע את השינוי.
 .12.4.3מספר הטלפון לצורך שיחה למוקד הייעודי יישאר ( *5770להלן" :מספר הטלפון").
 .12.4.4מספר הטלפון לצורך שיחה למוקד הלוגיסטי יישאר .1500
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 .12.5כמות הקווים לשיחות נכנסות שהספק יעמיד לצורכי הרכבת -כללי
 .12.5.1הפניה למוקדי השירות תתאפשר בכל יום מימות השנה ובכל שעות היממה.
 .12.5.2בזמן בו מוקדי השירות אינם מאוישים ,יקבל הפונה הודעה מוקלטת או הודעת  Call Me Backלפי החלטת
הרכבת.
 .12.5.3בפעילות רגילה יעמיד הספק כמות קווי טלפון שיאפשרו  5שיחות ממתינות לכל עמדה (לפי כמות
מקסימאלית של עמדות שפעלה בחודש האחרון).
 .12.5.4בפעילות בחירום (כפי שיוגדר ע"י הרכבת) כמוגדר בבקשה ,יעמיד הספק כמות קווי טלפון שיאפשרו 10
שיחות ממתינות לכל עמדה (לפי כמות מקסימאלית של עמדות שפעלה בחודש האחרון).
 .13דרכי גישה ומספרי גישה
 .13.1המציע יקצה את מספרי הגישה לרכבת ,מאידך לרכבת האופציה להקצות את מספרי הגישה השונים.
 .13.2האמור בסעיף זה כולל גם הקצאת מספרי גישה בפקס ,כתובות דוא״ל באם יידרש ות"ד למכתבים והכל על פי צרכי
הרכבת ללא תשלום נוסף.
 .13.3המציע יעמיד במוקד השירות לציבור לפונים לתחום המידע והשירות ופניות לצוות מומחים של הרכבת ,מספר טלפון
לפניה אל המוקד .על בסיס  *5770המתאימה לכל חברות הסלולאריות ,ספקי תקשורת חדשים ובזק.
 .13.4המציע יקצה לטובת מוקד השירות לציבור חיבור ישיר פנימה (חי"פ) (ללא הגבלה) לציבור הפונים בנושאים שונים
ככל שיידרש מספר טלפון לפניה אל המוקד  .על בסיס  *5770המתאימה לכל חברות הסלולאריות ,ספקי תקשורת
חדשים ובזק.
 .13.5המציע יקצה מספר חי"פ רכבת לחיוג למוקד השירות לציבור עבור שירות למענה הלוגיסטי לעובדי הרכבת.

 .14אפיון ספרות מספר הטלפון
 .14.1במידה ותבקש הרכבת ,תהינה  3הספרות האחרונות ובמידת האפשר 4 ,הספרות האחרונות -זהות.
 .14.2באחריות הספק לפנות לחברות סלולארי/תקשורת הקיימות בשוק (בזק ,פלאפון ,סלקום ,אורנג' ,הוט ולכל חברה
נוספת שתצטרף לשוק בארץ) ,ולשנות את המספר הקיים (במידה והמספר הקיים היום יוחלף) תחת קוד * 5770
ו/או להוסיף את הקוד  *5770עם המספר החדש עבור מוקד שירות לציבור ותחת קוד  * 1500עבור המוקד הלוגיסטי.
 .14.3למרות האמור לעיל תוכל הרכבת לספק למציע חיבור ל  *5770ו\או מספר גישה רגיל הנמצאים ברשותה.
 .14.4הספק מתחייב לא לשנות את מספר הטלפון בכל תקופת החוזה אלא אם דרשה זאת הרכבת ואשרה זאת מראש
ובכתב .על אף האמור לעיל ,במקרה שהספק נאלץ לשנות את מספר הטלפון כתוצאה מהעתקת אתר מוקד שירות
לציבור לאתר אחר ,או מסיבות אחרות ,שמחייבות לשנות את המספר ,מתחייב הספק לתאם עם הרכבת את כל
השינויים ,זמן מספיק מראש ולקבל את אישורה ,על מנת שתוכל להיערך בהתאם לכל המשתמע מכך.
 .14.5במקרים בהם לא ניתן להעתיק את מספר הטלפון כאמור לעיל ,מתחייב הספק ,לחבר מידית למספר הטלפון ,הודעה
קולית של בזק למשך כל התקופה הנדרשת עד לפרסום המספר החדש לפניה למוקד החדש ,אך לא פחות מ 6 -חודשים.
 .15המידע שיסופק ע״י הרכבת -כללי
 .15.1יסופק כל מידע שיידרש אשר יוגדר ע"י מנהל מוקד השירות לציבור מטעם רכבת ישראל או מי מטעמו.
 .15.2מועדי יציאה והגעה של רכבות נוסעים כולל רציפים ומידע בזמן אמת.
 .15.3יסופקו מספרי טלפון של גורמים ברכבת ישראל העשויים להידרש ע"י הציבור.
 .15.4קווי הזנה (אוטובוס) אל ומאת תחנות רכבת ,מספר הקו ,יעדו ומוצאו ,בהתאם לקיים באתר האינטרנט של רכבת
ישראל ו/או כפי שיימסר ע"י המנהל (או מי מטעמו) של הרכבת.
 .15.5מידע בסיסי אודות תחנות רכבת ורציפים והשירותים הקיימים בתחנות ,מיקום גיאוגרפי של התחנות בהתאם
לקיים באתר האינטרנט של רכבת ישראל ו/או כפי שיימסר ע"י המנהל (או מי מטעמו) של הרכבת.
 .15.6מידע על סוגי הנחות וזכאויות לפי פילוח אזרחים.
 .15.7הודעות מיוחדות לפי הצורך בשגרה ובמצב חירום כמוגדר בהמשך.
 .15.8מידע ודרכי טיפול ללקוחות בנושא כרטיס חכם /רב קו.
 .15.9כל מידע נוסף רלוונטי.
 .16אופן הפעלת מוקד השירות הציבור והמוקד הלוגיסטי ע״י הספק
ממשקי עבודה של הספק עם גורמים ברכבת וגורמי חוץ -ככלל הקשר בין הספק לרכבת יתבצע באמצעות נציג הרכבת
במתקני הספק ו/או מול גורמי חוץ .להלן ממשקים אפשריים:
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.16.1
.16.2
.16.3
.16.4
.16.5
.16.6
.16.7

חטיבת הנוסעים.
משאבי אנוש.
חטיבת הפעלה.
אגף מחשוב.
אגף ביטחון -אבטחת מידע.
אגף לוגיסטיקה.
גורמי חוץ.

 .17איוש העמדות והתמודדות עם כמות הפניות-כללי
מספר הנוסעים ברכבת ישראל ומכאן הפונים לקבלת שירות ומידע -משתנה על פני ימות השנה וגם במהלך שעות היום.
על פי רוב ,מס פר הנוסעים המזדמנים גדל בתקופת החגים (כולל יום הזיכרון ,יום העצמאות ,ימי חול המועד) ובחודשי
הקיץ (יולי אוגוסט) .כמו כן מספר הפונים גדל עם הכנסת חידושים ושינויים בלוחות הזמנים ,הוספת רכבות ,פתיחת
קווים ותחנות ובזמן התרחשות אירועים כגון תקלות תפעוליות .חלק מהשינויים במספר הפונים למוקד השירות לציבור
צפויים מראש וחלקם לא ניתנים לחיזוי -בעיקר בשל שינויים לא מתוכננים בתנועת הרכבות.
.17.1
.17.2
.17.3
.17.4
.17.5
.17.6

הספק צריך לעמוד כל ימות השנה בכל שעות פעילות מוקד השירות לציבור ברמת השירות ( )SLAהמוגדרת במכרז
זה.
הספק צריך לתכנן את מספר העמדות המאוישות במוקד השירות לציבור בהתאם לשינויים הצפויים במספר הפניות
במהלך שעות היום ,שעות הלילה לאורך כל שבוע וכל חודש ועל פי דרישת הרכבת לעמידה ברמת ואיכות השירות.
הספק יהיה מוכן לאייש עמדות הנציגים גם בהתראות קצרות טווח בשל עליות לא צפויות במספר הפונים (שינויים
מתוכננים ולא מתוכננים בפעילות הרכבת).
כל עובדי הספק שיאיישו את העמדות בכל עת יהיו בעלי כישורים ,הכשרה ,ניסיון וידע שהוקנה בהכשרה -הכל לפי
האמור בחוזה ונספחיו.
הספק יהיה אחראי להכשרה מקצועית של עובדיו המיועדים להשתלב בביצוע אחד או יותר מהשירותים המסופקים
ע"י מוקד השירות לציבור והמוקד הלוגיסטי.
הספק יגיש לידיעת הרכבת את מספר העמדות המתוכננות לאיוש לצורך עמידה ב  SLAהנדרש.

11

מבנה ארגוני
 .18מבנה ארגוני להפעלת מוקד השירות לציבור ומוקד לוגיסטי
עובדי רכבת ישראל

מנהל ההסכם

עובדי המציע

מנהל המוקד
מטעם רכבת
ישראל

מנהלת המוקד
מטעם הספק

מנהל המוקד
הלוגיסטי
צוות מומחים
לוגיסטי

צוות קו ייעוץ
בכירים

אחמ"שים

מנהלי/ות צוות

צוות אבדות
ומציאות

צוות תיאום
נסיעה לצורך
עזרה בניידות

צוות שירות
לקוחות (כולל
צוות דיגיטל,
 TVMועוד)

צוות מידע
ולוגיסטיקה

 .19מדדי איכות השירות ורמת שירות נדרשת - ) Service Level Agreement ( SLA -כללי
לכל שירות במוקד השירות לציבור ו/או במוקד הלוגיסטי ,נדרשת רמת ואיכות שירות שונות.
 .19.1הספק מתחייב לעמוד ברמת השירות הנדרשת ויחד עם זאת גם באיכות המענה לפונים.
 .19.2הרכבת קבעה עבור מוקדי השירות את יעדי השירות על בסיס ה  SLAהמפורט בפרק השירותים הנדרשים ועל
הספק לעמוד בהם .יעדים אלו יהוו בסיס לבקרה שוטפת על פי מערך מדדי השירות שיוגדרו על ידי רכבת.
 .19.3תכנון הספק לעמידה ב  SLAהנדרש.
 .19.4הספק יציג את התכנון של המשמרות וכמות העמדות שיאפשרו לו לעמוד ברמת השירות אותו הוא נדרש לספק.
 .19.5הספק יפרט את הנחות הבסיס לחישוב כמויות הנציגים הדרושים לעמוד ב  SLAהנדרש.
 .19.6לרכבת שמורה הזכות להעיר על המבנה המוצג ולבקש לשנותו במידה ולא יעמוד ב .SLA
 .19.7עדכון המידע במערכות השונות ינוהל גם הוא לפי  SLAכמפורט בפרק ניהול מידע.
 .19.8לרכבת שמורה הזכות לשנות את יעדי רמת ואיכות השירות ,זאת יעשה בתיאום עם הספק.
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פירוט השירותים הנדרשים
 .20השירותים הנדרשים
 .20.1במסגרת הפעלת מוקדי השירות נדרשים השירותים הבאים:
המוקד

נותני השירות

מוקד
השירות
לציבור

מענה לפניות לקוחות בנושאי לוחות זמנים ,עלות שיחה
צוות שירות ומידע
הנותן שירות של קו תעריפים ומידע כללי טלפוני וכתוב (בכל ערוץ
נדרש) .
מידע.

מוקד
השירות
לציבור

צוות מומחים

מוקד
השירות
לציבור
מוקד
לוגיסטי
אחר

צוות דיגיטל

שיטת התשלום

השירות

מענה לפניות עובדים בנושאים לוגיסטיים עלות שיחה
ונושאים נוספים כגיבוי מעבר לשעות הפעילות
של צוות המומחים הלוגיסטי ,במוקד הלוגיסטי
(כשהמוקד הלוגיסטי לא פועל)
עלות שעת נציג
מענה לפניות ותלונות לקוחות
אבידות ומציאות לקוחות

עלות שעת נציג

תיאום נסיעות לנוסעים עם מוגבלויות

עלות שעת נציג

( TVMתמיכה במערכת כרטוס בתחנות)

עלות שעת נציג

מענה לפניות לקוחות בערוצים הדיגיטלים

עלות שעת נציג

עלות שעת נציג

צוות מומחים לוגיסטי תפעול פניות לוגיסטיות של עובדים
(מטה)
פעילות באגף השיווק ,מענה הסברתי על קיר גלובלי
צוות סושיאל (מטה)
הפייסבוק של רכבת ישראל
פעילות במוקד התפעולי של חטיבת הנוסעים :שעתי
צוות OCC
נציג מערכות מידע לנוסע (הודעות פוש ובקרה
תפעולית של מערכות המידע לנוסע בתחנות
הרכבת)

 .20.2מוקד השירות לציבור והמוקד הלוגיסטי יקבלו פניות מעובדי הרכבת בעיקר בנושאי תחזוקה ולוגיסטיקה .ייתכן
כי בעתיד תתווסף למוקד זה פעילויות נוספות הכרוכות במתן מידע או שירות לעובדי הרכבת וספקיה.
 .20.3לכל אחד מהמוקדים יכולות להתווסף פעולות נוספות לאורך התקופה ,ע"פ דרישת הרכבת.
ערוצי פנייה
 .21ערוצי פניה /אומדן פעילות /זמנים -כללי
 .21.1שעות הפעילות של כל צוות מפורטות בטבלת ערוצי הפניה שלהלן.
 .21.2אומדן נפח פעילות היקפי הפעילות הכתובות במכרז זה משמשות כאומדן בלבד ,אינן מחייבות את הרכבת ועשויות
להשתנות במהלך תקופת ההתקשרות באופן משמעותי .במידה ויחול שינוי משמעותי בכמויות ,לרכבת שמורה
הזכות לקיים משא ומתן על המחירים שנקבעו במכרז.
 .22טבלת ערוצי פניה/אומדן פעילות/זמנים לשני המוקדים -כללי
מוקד
מוקד השירות לציבור -
מידע

תור /ערוץ פניה
שיחה טלפונית

כמות משוערת ליום
ימים א'  -ה'  4,000ליום

זמן טיפול ממוצע משוער
 90שניות

יום ו  /ערב חג  1,000ליום
מוצ"ש  700ליום
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שעות פעילות ואיוש

ימים א – ה6:00-24:00 -
ימי ו וערבי חג06:00-15:00 -
מוצ"ש וצאת חג -מצאת השבת  /החג עד 24:00
יש כ 4 -משמרות בוקר ו 4 -משמרות ערב .שיבוץ הנציגים נעשה בהדרגה בהתאם לשעות פתיחה
 /סגירה ,שיא ושפל.
יש אחמ"ש בוקר ואחמ"ש ערב

מוקד השירות לציבור-

שיחה טלפונית

ימים א' – ה' כ 420 -ליום

 300שניות

צוות מומחים  /שירות
לקוחות

פניות כתובות

כ 210 -פניות ליום

 600שניות

מתוכן ,פניות שעוברות
ל BACK OFFICE

כ  140פניות ביום

שעות פעילות ואיוש

מוקד השירות לציבור-
אבדות
שעות פעילות ואיוש
מוקד השירות לציבור-

ימים א – ה 08:00-15:00 -מענה טלפוני,
ומ  15:00-17:00טיפול בפניות כתובות כ 10 -נציגים במענה לאורך כל שעות המענה  +אחמ"ש
שיחה טלפונית  /כתובה

ימים א׳ – ה׳ כ 210 -ליום

 300שניות

ימים א׳ – ה׳08:00-17:00 -
שני נציגים במענה לאורך כל שעות המענה
שיחה טלפונית

תיאום נסיעה

א׳ – ה׳ כ 440 -ליום

 180שניות

יום ו  /ערב חג כ 190 -ליום
מוצ"ש כ 100 -ליום
תיאומי נסיעה

א׳ – ה׳ כ 220 -ליום

 180שניות

יום ו  /ערב חג כ 45 -ליום
מוצ"ש כ 15 -ליום
שעות פעילות ואיוש

ימים א – ה6:00-24:00 -
ימי ו וערבי חג06:00-15:00 -
מוצ"ש וצאת חג -מצאת השבת  /החג עד 24:00
יש כ 3-4 -משמרות בוקר ו 3-4 -משמרות ערב .שיבוץ הנציגים נעשה בהדרגה בהתאם לשעות
פתיחה  /סגירה ,שיא ושפל.
מנוהלים ע"י אחמש בוקר /אחמש ערב של מוקד המידע

מוקד השירות לציבור
–TVM

שיחה טלפונית

שעות פעילות ואיוש

ימים א׳-ה׳ 9:00-18:00

ימים א׳ – ה׳ כ 100 -ליום

 90שניות

נציג במשמרת ,מנוהל ע"י אחמש מוקד מידע
 120שניות

מוקד לוגיסטי-

שיחה טלפונית

בממוצע  2-6פניות טלפוניות ביום.

צוות מומחים לוגיסטי

פניה באפליקציה

ימים א׳-ה׳ כ  70ליום.

מוקד לוגיסטי-

צוות לוגיסטיקה –  4נציגים שעובדים במטה הרכבת בימים א׳-ה׳ 07:30-17:30

שעות פעילות ואיוש

צוות גיבוי לוגיסטי במוקד –  8נציגי גיבוי משובצים לפי הצורך

בסופ"ש כ  5פניות .
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ימים א׳-ה׳ החל מ  17:00ועד  8:00בבוקר ,מחמישי ב  ,17:00סופ"ש  24/7ועד ראשון ב-8:00
(כולל ערבי חג וחגים ,למעט יום כיפור בלבד)
מוקד השירות לציבור-
צוות דיגיטל

פייסבוק -מענה ראשוני

א' ו-ה'  400ליום**

 120-150שניות

ימים ב׳-ד׳  375ליום**
WhatsApp

יום ו  /ערב חג  160ליום**

עתידי

*-תגובה ראשונית
צ'אט באתר
אתר  -טופס מקוון

עתידי
 600שניות ( 5-6פניות
בשעה)

ימים א׳ –ה׳ 06:00-20:00
שעות פעילות ואיוש
ימי ו וערבי חג 06:00-14:00
לפחות  2נציגים בכל משמרת  +אחמ"ש
 ייתכן ויחולו שינויים בשעות הפעילות של התורים המצוינים לעיל
*נציג דיגיטל  -לא יוכל לענות ליותר מ  4שיחות כתובות במקביל.
** מידע משוער בלבד ,תתכן עליה משמעותית עקב הפעלת ערוצים דיגיטליים נוספים וחדשים.

גיוס כוח אדם
 .23כוח אדם-כללי
.23.1
.23.2
.23.3
.23.4
.23.5

במהלך תקופת הפעילות וכפועל יוצא מצרכים משתנים ,המזמין יהא רשאי לדרוש מהספק שינוי המבנה הארגוני
תוך הרחבה /צמצום של בעלי תפקיד ע"פ הצורך והכל בהודעה מוקדמת של  20יום.
שלב ההקמה – הספק יעמיד מנהל/ת ההקמה ומנהל/ת מוקד הרכבת מטעם הספק .
בנוסף לפני שלב ההקמה ,יציג הספק מועמדים רלוונטיים לאיוש משרות הניהול הנוספות (ראשי צוותים ואחמ"ש).
מועמדים אלו ירואיינו ע"י נציג רכבת ישראל לצורך אישור סופי להעסקתם לתפקיד המיועד במוקד .המועמדים
יהיו בהתאם לדרישות כפי שיפורט בהמשך.
הפסקת עבודתם של ראשי הצוותים והאחמ"שים טעונה אישור מראש ובכתב מאת נציג רכבת ישראל.
רכבת ישראל תוכל לדרוש בכל עת מהספק החלפת אחד מבעלי התפקיד ללא צורך לנמק וללא צורך במתן הודעה
מוקדמת והספק ימשיך לעמד בכל התחייבויותיו בהתאם לחוזה ולמפרט זה.

 .24מנהלים -כללי
 .24.1הספק יציג את רשימת המנהלים .מנהל מוקד השירות לציבור מטעם הרכבת יראיין את מנהלי צוות המוקד הייעודי
ויאשר אותם ,מנהל המוקד הלוגיסטי מטעם הרכבת יראיין את מנהלי צוות המוקד הלוגיסטי ויאשר אותם.
 .24.2כל מועמד לתפקיד ניהולי ירואיין ויאושר על ידי הרכבת ויוכל להיכנס לתפקידו רק לאחר אישור הרכבת מראש.
 .25מנהל ההקמה -כללי
 .25.1הספק יקצה מנהל בכיר שיהיה אחראי על הקמת פעילות הרכבת ,הכוללת הן את מוקד השירות לציבור והן את
המוקד הלוגיסטי.
 .26תחומי אחריות מנהל ההקמה
 .26.1מנהל ההקמה אחראי ליישום תכנית ההקמה על כל היבטיה ועמידה בלוחות הזמנים .הוא המנהל האחראי לכך
שפעילות מוקדי הרכבת עומדת בדרישות בכל השירותים הנדרשים על פי היעדים המפורטים במפרט זה ולכל תקופת
ההסכם.
 .26.2מנהל ההקמה יעמוד בקשר רצוף עם מנהל הפעילות מטעם הרכבת וידווח לו על התקדמות תהליך הקמת הפעילות
וכן תפקוד המוקדים באופן שוטף.
 .26.3מנהל ההקמה ינהל באופן ישיר את מנהל המוקד מטעם הספק וכלל פעילות המוקדים לעמידה בדרישות התפעוליות,
ברמת השירות ואיכותו.
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 .27מנהל ההקמה יעמוד בתנאים הבאים:
 .27.1בעל תואר ראשון
 .27.2ניסיון של שנה בתפקיד מנהל פרויקט אצל המציע.
 .27.3ניסיון בניהול  2מוקדים גדולים במקביל (מעל ל  80נציגים במוקד) או  3מוקדים בינוניים (לפחות  50נציגים במוקד).
 3 .27.4שנים לפחות בניהול מוקדים טלפוניים ,ולפחות שנתיים ניהול במוקד רב ערוצי דיגיטלי.
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חלק ג'  -מוקד שירות לציבור
 .28מוקד שירות לציבור מספק מידע על לוחות זמנים ,תעריפים והנחיות ,תיאום לנוסעים עם מוגבלות ,אבדות ומציאות,
ומענה לפניות הציבור בנושאים כספיים ,פיצויים ותלונות וכן שירות מענה לעובדי הרכבת בנושאים לוגיסטיים ופנים
ארגוניים.
 .29הפעלת מוקד השירות לציבור בתצורת עבודה היברידית מרחוק
" .29.1עבודה היברידית" – מוקד אנושי ודיגיטלי רב-ערוצי ייעודי המופעל כאשר חלק מהנציגים עובדים במוקד וחלק
מהבית וכאשר העבודה ההיברידית מאפשרת הפעלה ושימוש בכל המערכות הטכנולוגיות בהן המוקד משתמש.
 .29.2המציע נדרש להציג יכולת להפעלת פעילות מוקד השירות לציבור בעבודה מרחוק ו/או מהבית וכן בעבודה משולבת
כך שחלק מהנציגים יעבדו באתר מוקד השירות לציבור וחלק מרחוק או מהבית ,בהתאם לדרישת הרכבת.
 .29.3בעת הפעלת הפעילות בעבודה מרחוק יידרש המציע להפעיל את כלל המערכות הקיימות במוקד השירות לציבור
לנציג שעובד מרחוק או מהבית ,כך ששגרת המוקד הקבועה לא תיפגע והוא יעמוד בכל הדרישות ,בדגש על אבטחת
מידע ,הקלטת שיחות ומסכים ו.VOIP-
 .29.4באחריות הספק:
 .29.4.1להפעיל את הנציגים ולוודא שתפוקות ואיכות המענה ללקוחות אינם נפגעים.
 .29.4.2לבצע ניהול משמרת באון ליין ותמיכה מקצועית גם מרחוק.
 .29.4.3לספק לנציגים חומרה תקינה ולוודא שמסוגלים להתחבר ולעבוד כפי שהיו עובדים מאתר מוקד השירות
לציבור הקבוע.

ערוצי התקשרות ומבנה הפעילות
 .30ערוצי ההתקשרות במוקד השירות לציבור
 .30.1ערוצי התקשרות רב ערוצי ללקוחות  -במוקד השירות לציבור יתאפשר לנציגים לתת מענה (כמו גם לקבל את הפניה)
בכל ערוצי הגישה המקובלים במרכזי שירות לקוחות ,כגון:
טלפון ,פקס ,דואר ,דוא"ל WhatsApp ,SMS ,רשתות חברתיות אפליקציות שירות ייעודיות וכדומה בהתממשקות
ל CRM-בתיעוד הפניה .המענה והתשובות יינתנו טלפונית או דיגיטלית בהתאם לערוץ בו פנה הלקוח למוקדי
השירות ,אלא אם ביקש אחרת או שחזרה בערוץ אחר תקדם את הטיפול בפניה .לרכבת שיקול דעת בלעדי בקביעת
ערוץ המענה ללקוח עפ"י מפרט שיוגדר מראש ויעודכן מעת לעת.
 .30.2ערוצי התקשרות רב ערוצי לעובדי הרכבת – במוקדי השירות ,תאפשר המערכת לפונים העברת הפניות בכל
התחומים בערוצי הגישה המקובלים במוקדי שירות כגון :טלפון ,דואר אלקטרוני ,SMS ,צ'אט ,אפליקציה ,דרך
אתר הרכבת ופורטל הרכבת בהתממשקות ל CRM-בתיעוד הפניה.
 .31תרשים מוקד שירות לציבור -שיטת העבודה
 .31.1התרשים המצורף להמחשה בלבד והוא עשוי להשתנות ע״פ דרישת הרכבת.
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פתיח

הודעה דינאמית
(במידה ויש)

בחירת שפה:
עברית ,1-ערבית2 -
רוסית ,3 -אנגלית4-

בחירת תור:

 -1מידע בנושא
לוחות זמנים
ותעריפים
שירותים עצמיים

מעבר לנציג

 -2תיאום נסיעה
לצורך סיוע בניידות

 -3לאיתור אבדה
או דיווח על מציאה

 -4תלונות ופניות
הציבור

מעבר לנציג

שליחת הודעה עם קישור
לפתיחת טופס מקוון

הגדרת פעילות תור המידע
 .32צוות המידע במוקד השירות לציבור ייתן צוות המידע מענה לפניות לקוחות בנושאי לוחות זמנים ,מחירים ופניות
לוגיסטיות של עובדי הרכבת .צוות זה ניתן להפעלה בעבודה היברידית.
 .32.1צוות זה יספק שירותים לפונים למוקד השירות לציבור לשירות ומידע בנושאים הקשורים לנסיעה ברכבת.
 .32.2תור המידע ולוחות זמנים ,מהווה נכון למועד כתיבת מפרט זה כ  85%מהיקף הפעילות במוקד השירות לציבור,
ועוסק בתחומים הבאים במגוון רחב של ערוצים (כפי שיפורט בהמשך).
 .32.2.1מתן מידע ללקוח – זמני רכבת ,תעריפים ,מידע כללי אירועים מיוחדים ,שירותי היסעים חלופיים ומידע
נוסף ככל שיידרש.
 .32.2.2נושאים נוספים אשר עשויים להתווסף למוקד השירות לציבור במהלך הפעילות.
 .32.3ערוץ התקשורת העיקרי באמצעותו עובד הצוות הינו טלפוני (בחיוג למספר טלפון אחד ו\או כוכבית מכל טלפון).
ייתכן ויתווספו בעתיד ערוצים נוספים.
 .32.4מבנה הצוות והיקפו:
 .32.4.1נציגי מידע.
 .32.4.2מנהל צוות (לכל  20נציגים).
 .32.4.3תומך מידע (נציג בכיר שזמין לספק עזרה מקצועית בכל רגע נתון).
 .32.5עלות השיחה מכל טלפון על חשבון הפונה.
 .32.6השיחות מאופיינות ברובן כשיחות קצרות ובעלות תסריט שיחה מוגדר לרוב.
 .32.7מתן מענה לפניות לוגיסטיות של עובדי הרכבת ע"ב תסריטים והמשך טיפול בקריאות משביתות.
SLA .33
 .33.1הספק נידרש למענה יומי ,במהלך כל שעות היום במדידה אינטרוולית שעתית ,לעמידה ברמה של 80% -מהשיחות
יענו תוך  30שניות ,כל עוד אחוז נטישת השיחות לא יהיה מעל .5%
 .33.2זמן ההמתנה הממוצע לשיחות שלא נענו תוך  30שניות (בממוצע יומי) ,לא יעלה על  150שניות ( 2.5דקות).
 .33.3עבודה במוצ"ש ומוצאי חג תימדד בזמן יעד  SLAשל  80%מהשיחות יענו במסגרת  60שניות ,במדידה אינטרוולית
שעתית.
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 SLA .33.4בשעות שהוגדרו בהן אירועים חריגים/חירום ע"י הרכבת ,מפורט בפרק חירום.
 .33.5שיחות שאורכן מתחת ל  12שניות לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב הזמן הממוצע ,ולחישוב כמות נטישת שיחות
וכמובן שלא יוגשו לתשלום והרכבת לא תשלם עליהם .נתון זה יופיע בדו"ח יומי ובחשבונית החודשית.
 .34השיחות שייענו ע"י צוות שירות ומידע:
 .34.1שיחה בנושא מידע -מסירת לוחות זמנים ,דרכי נסיעה ואופן השימוש ברכבת.
 .34.2שיחה בנושא מידע -שאלות לגבי השירות ,תפעול השירות ועוד ,כדוגמת -העלאת אופניים לרכבת ,אוטובוסים
משלימים וכל נושא נוסף לגביו פונה הלקוח.
 .34.3כל נושא נוסף ,אשר אינו מצריך טיפול מעמיק ו/או עבודת בק אופיס.
 .34.4כל נושא נוסף שתבחר הרכבת להכפיף למענה בצוות שירות ומידע.
 .34.5שירותים פנים ארגוניים כגון שירותי מוקד לוגיסטי לעובדי הרכבת ,יינתנו בצוות שירות ומידע ויתומחרו עפ"י נספח
התמורה.
 .35תהליכי עבודה במוקד השירות לציבור ,נוהל מענה לשיחות בצוות השירות והמידע
 .35.1המענה יתבסס על מערכת המידע וקובץ ״הסברים״ שיוטמע בתוך מערכת המידע.
 .35.2שיטת הטיפול במידע שאינו מופיע במערכות המידע תהיה כדלקמן:
 .35.2.1התייעצות עם נציג בכיר בקו הייעוץ.
 .35.2.2התייעצות עם אחמ״ש/מנהל צוות.
 .35.2.3התייעצות עם מנהל מוקדת הפעילות לציבור מטעם רכבת ישראל.
 .35.2.4חזרה ללקוח עם תשובה -ע״י הנציג המטפל.
 .35.2.5עדכון מערכת הידע במידע החדש ע״י מנהל המוקד או מי מטעמו.
 .36איכות שירות במוקד השירות לציבור למענה בשיחות טלפוניות וכתובות בתחום שירות ומידע:
 .36.1הספק יבצע "הקשבות" (לשיחות טלפוניות/כתובות) לכל נציג בחודש וימשב אותו.
 .36.2כמות ההקשבות לנציג תיקבע בהתאם לטבלה המצורפת להלן.
 .36.3המשוב יתועד בטופס ייעודי במערכת ההקלטה ויהיה שקוף למנהל/ת מוקד השירות לציבור מטעם הרכבת ו/או
מנהל/ת המוקד הלוגיסטי מטעם הרכבת או מי מטעמו בהתאם לתחום ניהולם.
 .36.4על ציוני הקשבות אלו (ציונים הניתנים לנציגים ע"י גורם מוסמך מטעם הספק שמאזין לשיחותיהם) לעמוד בממוצע
של לפחות  80נקודות בחודש ,לפי הפרמטרים הבאים :מקצועיות ( 45נק') ,שירותיות ( 35נק') ,יעילות (הובלת שיחה)
( 20נק').
 .37תסריט השיחה במוקד הייעודי
 .37.1הפונה יקבל הודעה מוקלטת תוך  2-3צלצולי טלפון.
 .37.2דוגמא לנוסח הודעה :״"ברוכים הבאים למוקד השירות של רכבת ישראל לרשותכם מערכת לניתוב שיחות לקבלת
מידע על לוחות הזמנים ותעריפי נסיעה -הקש ."... 1
 .37.3נוסח ההודעות יימסר לספק ע"י הרכבת כ 7 -ימי עבודה בטרם יושמע לפונים .הספק יקליט ויערוך את ההודעה
ויעבירה לאישור המנהל מטעם הרכבת טרם השמעתה לפונים.
 .37.4מענה הנציג ייפתח במילים" :רכבת ישראל שלום .מדבר/ת *שם פרטי של הנציג/ה* .
 .37.5בשעות בהן מוקד השירות לציבור אינו מאויש יקבל הפונה מענה מוקלט המוסר את שעות העבודה בתוספת הודעות
יזומות.
 .37.6בכל מקרה המענה הקולי/ההודעה ,יהיו מותאמים באורך המותאם לצרכים ובהתאם לנורמות המקובלות לכך.
 .37.7המוסיקה בהמתנה לאחר ההודעה תהיה לפי דרישת הרכבת.
 .38נוהל פניה למוקד הייעודי
 .38.1הפונה למוקד השירות לציבור יציג את שאלותיו בפני הנציג במלל חופשי.
 .38.2הנציג יתחקר את הפונה בכדי להקליד את שאלותיו בפורמט שהמערכת בנויה לענות עליהן.
 .38.3הפונה עשוי להציג ,והנציג אמור לתת מענה ,למספר שאילתות עוקבות ע"י אותו פונה.
 .39הנתונים אותם עשוי הפונה למסור לנציג (חלקי):
 .39.1מקום הימצאו (כתובת) לפני הנסיעה ברכבת .הנציג יציע לו את תחנת הרכבת הקרובה למקום הימצאו.
 .39.2טווח הזמנים המבוקש ליציאה -תאריך (היום ,מחר ,תאריך מסוים) וטווח שעות.
 .39.3ייעדו הסופי (לאו דווקא תחנת הרכבת) .הנציג ימסור לפונה את מיקום תחנת הרכבת הקרובה ליעדו.
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.39.4
.39.5
.39.6
.39.7
.39.8
.39.9
.39.10

בקשה לקבלת תדירות וזמינות קווי אוטובוס אל ומאת תחנות רכבת מספר הקו ,יעדו ומוצאו.
מחיר הנסיעה.
בקשה לקבלת מס' טלפון של גורם ברכבת.
בקשה לקבלת מידע על תחנה מסוימת כולל השירותים הקיימים בה.
בקשה לקבלת דרכי גישה לתחנה ברכב פרטי ,מרחקים וזמנים ,מקומות חניה ומרחקם מהתחנה ושירותי תחנה
שונים.
הספק יבדוק אפשרות של הפניה ,לפי הצורך ,למפות עזר אינטראקטיביות ממוחשבות או כל עזר אחר לציון מיקום
הפונה ביחס לתחנת הרכבת הקרובה ,על מנת לאפשר לנציג שירות למסור מידע מדויק .
ועוד

 .40מענה הנציג לפונה
בהסתמך על הנתונים הנ"ל תציג המערכת הממוחשבת לנציג את המידע הבא:
 .40.1תחנת רכבת למוצא ומספר הרציף.
 .40.2תחנת רכבת להגעה.
 .40.3זמני יציאה והגעה באופן שיעמדו קרוב ככל האפשר באילוצי הזמן אותם מסר הפונה.
 .40.4הנציג ימסור מידע ,רק עפ"י דרישה ,לגבי מחיר הנסיעה בקטע אותו ביקש הפונה.
 .40.5המחיר שיימסר צריך להיות מותאם למאפייני נוסע ומסלול הנסיעה.
 .40.6הנציג ימסור מידע ,רק עפ"י דרישה ,לגבי קווי אוטובוס המזינים או יוצאים מתחנות הרכבת -מוצא ו/או יעד .המידע
שיימסר :מספרי קוים ,תחנת מוצא ,מסלול נסיעה ותחנה סופית של הקו.
 .40.7הנציג ימסור את כל המידע הבסיסי ,רק עפ"י דרישה ,אודות השירותים הניתנים בתחנות הרכבת השונות ,כפי
שמופיע באתר הרכבת באינטרנט וזאת לאחר תיאום ועל פי הנחיות המנהל כהגדרתו בחוזה.
 .40.8הספק יבדוק אפשרות של הפניה ,לפי הצורך ,למפות עזר אינטראקטיביות ממוחשבות או כל עזר אחר לציון מיקום
הפונה ביחס לתחנת הרכבת הקרובה ,על מנת לאפשר לנציג שירות למסור מידע.
 .40.9בסיום השיחה יישלח לפונה מסרון עם המידע על זמני הרכבות (מספר רכבת זמני יציאה ,רציף יציאה ,זמן הגעה,
רציף הגעה וכל מידע נוסף שיידרש על ידי רכבת ישראל)
 .41קובץ קווי אוטובוס – מוקד שירות לציבור
 .41.1מוקד השירות לציבור יהיה ערוך גם למתן אינפורמציה של קווי אוטובוס בכל תחנת רכבת כולל ציון תחנות הביניים
של קו האוטובוס ותדירותם.
 .41.2הספק יקבל מרכבת ישראל את מספר קווי האוטובוס ותחנותיהם לפי תחנות רכבת וידאג להעביר מידע זה ביעילות
לידיעת הפונים.

הגדרת פעילות צוות מומחים/שירות לקוחות
 .42צוות מומחים  /שירות לקוחות -מוקד השירות לציבור יטפל בפניות בכתב ובטלפון שהן תלונות/בקשות מיוחדות ,מחייב
תיעוד ומענה מצוות מומחים ,בעלי ניסיון ורמת שירות גבוהה ביותר
 .42.1פעילות צוותי המומחים מהווה בשלב זה בלבד ,כ  15%מנפח פעילות המוקד.
 .43תהליכי עבודה  -במוקד שירות לציבור
 .43.1נציגי צוות שירות הלקוחות יקלטו פניות המגיעות באמצעי התקשורת השונים.
 .43.2ככל שניתן ,הצוות יטפל בפניה ,מתחילתה ועד סופה.
 .43.3קליטת פניה טלפונית הדורשת טיפול של צוות מומחים.
 .43.4במידה והשיחה תגיע מראש דרך ניתוב מערכת ה  IVRכפניה בנושאים המיועדים לטיפול על ידי צוות מומחים,
הפנייה תנותב ישירות לנציג מומחה.
 .43.5הספק נדרש לעמוד בזמינות מלאה למענה ישיר מהנתב ,בשעות פעילות צוות המומחים ,כך שהשיחות המועברות
לצוות מהנתב יענו.
 .43.6בזמן בו קו שירות הלקוחות אינו פעיל ,יופנו הלקוחות בנתב השיחות לערוצים חלופיים ,לדוג' – אתר האינטרנט או
ערוצים דיגיטליים אחרים.
 .43.7הספק יידרש לאפשר ללקוחות בנתב לקבל מסרון עם הפניות לשירותים עצמיים.
 .43.8הספק יידרש לספק מערכת  Call Backלחזרה ללקוח בעת הגעת תורו ,ללא המתנה על הקו.
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 .44הספק נידרש למענה יומי ,במהלך כל שעות היום במדידה אינטרוולית שעתית ,לעמידה ברמה של 80% -מהשיחות יענו
תוך  180שניות ,כל עוד אחוז הנטישה לא יהיה מעל .5%
 .44.1זמן ההמתנה הממוצע לשיחות שלא נענו תוך  180שניות (בממוצע יומי) ,לא יעלה על  360שניות ( 6דקות).
 .44.2שיחות שאורכן מתחת ל  12שניות לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב הזמן הממוצע ,ולחישוב כמות נטישת שיחות.
נתון זה יופיע בדו"ח יומי ובחשבונית החודשית.
 .44.3להלן טבלת  SLAלטיפול בפניות:

בימים SLA
נושא הפניה
7
בירור מידע
18
דיגיטל(אתר/אפליקציה ועוד)
7
פיצוי בגין איחור או ביטול רכבת
18
פניות בנושא עובדי הרכבת
7
המרות ,החזרים וחוזי נסיעה ברכבת
30
דרישות תשלום
18
פניות בנושא מתקני הרכבתונושאים כלליים
30
פגיעה בלקוח  /רכוש לקוח
3
בקשות לצילומים במתחמי הרכבת
18
בקשות מיוחדות
3
עזרה למועמדים לעבודה ברכבת

 .45משך טיפול בפניה – צוות שירות לקוחות
 .45.1משך שיחה טלפונית ממוצעת 10-7 :דקות.
 .45.2פניה שדורשת המשך טיפול  -משך טיפול ממוצע בפנייה שתועדה ב  CRMודורשת המשך טיפול ,עד לסגירת מעגל
מול הלקוח כ 5 -ימים (משוער בלבד) אך בפועל זמן הטיפול הנדרש מהנציג במוקד השירות לציבור הינו כ 10-15
דקות נטו על הפניה (משוער בלבד).
 .46כמות פניות
 .46.1כמות שיחות טלפוניות (ממוצע יומי משוער בלבד) –  380שיחות ביום.
 .46.2כמות פניות שנפתחות בשיחה טלפונית (ממוצע יומי משוער בלבד)  70 -פניות ביום.
 .46.3כמות פניות בטופס אתר (ממוצע יומי משוער בלבד)  150 -פניות.
 .46.4כמות פניות במכתב+פקס (ממוצע יומי משוער בלבד)  10 -בממוצע.
 .47קליטת פניות במערכת CRM
 .47.1ללא תלות מזמן הטיפול הנדרש או בערוץ התקשורת 100% ,מהפניות מכלל הערוצים ,אשר אינן נקלטות באופן
אוטומטי (כגון :מכתבים  /פקסים) ,יקלטו במסגרת  24שעות מיום קבלת הפניה לידי מוקד השירות לציבור.
 .47.2במידה ויש לבצע תחקור נוסף של נושא הפניה לפני מתן מענה ללקוח (ע"פ הגדרת הרכבת) ישלח הספק לפונה הודעת
 SMSו/או מייל ו/או מכתב (במידה ולא צוין בפניה מספר טלפון) המעדכנת על קבלת וקליטת הפניה.

 .48רמת שירות ( )SLAנציגי שירות לקוחות
 .48.1הרכבת רשאית לשנות את רמת השירות הנדרשת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,במקרה זה ינוהל משא ומתן עם הספק.
 .48.2רמת השירות של השיחות הטלפוניות והשיחות הכתובות תימדד ותחושב (לצורך בקרה ,חישוב חשבונית ועוד)
בנפרד.
 .49מבנה צוות המומחים והיקפו -במוקד שירות לציבור
 .49.1הצוות מורכב מנציגי שירות וראשי צוותים ייעודיים עבור צוות מומחים בלבד.
 .49.2היקף שעות פעילות הצוות לרוב קבוע ,אך מנהל/ת המוקד מטעם רכבת ישראל רשאי/ת לעדכן את היקף השעות
במהלך השבוע הראשון של החודש.
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 .49.3נציגים אלו יפעלו בחלל מופרד מנציגי צוות המידע ,בתוך מתחם מוקד השירות לציבור .רמת ואופן ההפרדה יקבעו
במשותף בין הספק לרכבת.
 .49.4צוות זה יעבור הכשרות ייעודיות בקורס הכשרת הנציגים ,ומעת לעת בהתאם לדרישת הרכבת ולהתמחות
המקצועית הנדרשת מהנציגים צוות זה יידרש לסטנדרטים גבוהים של עבודה.
 .49.5צוות זה יישב במתקני הספק .בעתיד תיתכן העברה של הצוות למתחמי הרכבת.
 .50התמחות צוות שירות הלקוחות (מומחים) במוקד לשירות הציבור
 .50.1מתמחה בטיפול בפניות ותלונות לקוחות פשוטות (מענה גם ע"י טמפלט) ומורכבות (תחקור מול מערכות טכנולוגיות
וגורמים נוספים) ,במגוון רחב של ערוצים מרגע פתיחת הפנייה ועד להשלמה מלאה של סגירת מעגל לקוח ,בנושאים
הבאים:
 .50.1.1נושאים כספיים  -המרות והחזרים כספיים לחוזי נסיעה ברכבת (כולל בדיקות מול מערכות טכנולוגיות של
רכבת ישראל).
 .50.1.2מתן מענה לפיצוי לקוחות בגין איחורי/ביטולי רכבות.
 .50.1.3פניות/תלונות ציבור בנושאים שונים במהלך "מסע הלקוח" שלהם (התנהגות עובדים ,חוויית שירות,
לקויות בשירות ,מתחמי הרכבת וכיו"ב).
 .50.1.4תמיכה בפניות מועמדים בנוגע לתהליכי גיוס עובדים (משאבי אנוש).
 .50.1.5מענה לפניות בערוצים הדיגיטליים באופן שוטף עפ"י שעות פעילות כפי שיפורט בהמשך.
 .50.1.6נושאים נוספים ככל שיידרש ,אשר עשויים להתווסף למוקד במהלך הפעילות.
 .50.1.7הצוות עובד בכל ערוצי התקשורת שמשמשים את המוקד השירות לציבור לרבות העברה מנציג שירות
ומידע ומכל ערוץ נוסף שיתווסף במהלך הפעילות כפי שיקבע ע"י הרכבת.
 .51נוהל מענה לפניות בצוות המומחים /שירות הלקוחות -במוקד שירות לציבור
 .51.1אם הפניה בתחום האחריות שהוגדר למוקד השירות לציבור ,היא תטופל ע"י נציג מצוות מומחים ,תתועד ותיסגר
במוקד.
 .51.2אם הפניה מחייבת העברה לתחום המקצועי ,הנציג יעביר אותה להמשך טיפול צוות פניות הציבור ברכבת ישראל
כפי שיוגדר מראש ע"י הרכבת בהתאם להנחיות עבודה שיועברו לספק.
 .51.3הפעילות תתועד במערכת ה  -CRMכך יוכל כל נציג במוקד השירות לציבור לתת ללקוח מענה לגבי סטאטוס פנייתו
במקרה של פנייה חוזרת.
 .51.4הפנייה תתועד בכל שלביה ותנוהל על פי ה SLA -כפי שנקבע במפרט בכל שלב במערכת ה ( CRMעל גבי תוכנה
לניהול פניות).
 .51.5פתיחת פניות לטיפול או תיעוד פניות יבוצע בהתאם לתסריט שיוגדר ע"י מנהל/ת המוקד מטעם הרכבת.
 .51.6תהליך זה עשוי להשתנות מעת לעת.
 .51.7במידה והלקוח אינו שבע רצון מהמענה שניתן ע"י הנציג בצוות המומחים ,תועבר השיחה לאחראי/ת
המשמרת/מנהל צוות שירות לקוחות ולאחר מכן למנהל/ת מוקד השירות לציבור מטעם הרכבת.
 .51.8במידה והלקוח אינו שבע רצון מהשירות במוקד השירות לציבור ,תתועד התלונה ב  CRMותועבר לטיפול בפניות
הציבור של הרכבת .כל פניה מסוג זה תועבר לאחר בדיקתה ע"י מנהל/ת מוקד השירות לציבור מטעם הספק בצירוף
סיכום הטיפול שנעשה עד כה ולאחר שמנהל המוקד שוחח עם הפונה באופן אישי.
 .52צוות המומחים במוקד שירות לציבור  -שעות פעילות ואומדן נפח פעילות
 .52.1שעות פעילות אנשי הצוות (מעבר לשעות הזמינות הנדרשות) ייקבעו ע"י הספק ועפ"י שיקול דעתו ובכפוף לעמידה
ביעדים שהוגדרו והכל ע"מ לעמוד ביעדים (במסגרת שעות פעילות מוקד השירות לציבור) .לעבודה מעבר לשעות
הזמינות המוגדרות בימים ושעות בהם התעריף גבוה יותר יידרש הספק לקבל אישור מראש מהרכבת.
 .52.2אומדן נפח פעילות  -היקפי הפעילות הכתובים במפרט זה משמשים כאומדן בלבד ,אינם מחייבים את הרכבת
ועשויים להשתנות במהלך תקופת ההתקשרות באופן משמעותי.
 .52.3במידה ויחול שינוי משמעותי בכמויות ,לרכבת שמורה הזכות לקיים משא ומתן על המחירים שנקבעו במכרז.

הגדרת פעילות צוות תיאום נסיעה לנוסעים עם מוגבלות
 .53צוות תיאום נסיעה במוקד השירות לציבור יספק מענה בנושא תיאום נסיעה לאנשים עם מוגבלויות לצורך סיוע בניידות
(ברכבת ו/או בשירותי המוניות):
 .53.1מענה בנושא תיאום נסיעה לאנשים ,קבלת התיאום מהלקוח  /צוות התחנה  /פקח ותיעודו במערכת ה .CRM
 .53.2מענה עדכון תחנות המוצא  /החלפה  /היעד  /פקח הרכבת על הנסיעה בטלפון הרכבתי או במירס.
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 .53.3שליחת הודעת  SMSללקוח עם פרטי הנסיעה.
 .53.4שליחת הודעות  / SMSמייל  /פקס לתחנות המוצא  /החלפה  /היעד עם פרטי הנסיעה.
 .53.5שליחת תהליך התיאום עשויה להשתנות בהתאם לדרישת הרכבת.
 .54הספק נידרש למענה יומי ,במהלך כל שעות היום במדידה אינטרוולית שעתית ,לעמידה ברמה של 90% -מהשיחות יענו
תוך  90שניות ,כל עוד אחוז הנטישה לא יהיה מעל .5%
 .54.1זמן ההמתנה הממוצע לשיחות שלא נענו תוך  90שניות (בממוצע יומי) ,לא יעלה על  180שניות ( 3דקות).
 .54.2שיחות שאורכן מתחת ל  12שניות לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב הזמן הממוצע ,ולחישוב כמות נטישת שיחות.
נתון זה יופיע בדו"ח יומי ובחשבונית החודשית.
 .55להלן תרשים פעילות לצוות זה:
עדכון תחנות מוצא  /יעד /
החלפה במירס/טלפון
נפתחת פנייה
עדכון פקח במירס במקרה בו
התיאום מגיע מדייל בתחנה
לא מאוישת

קבלת הודעה
מתחנת המוצא
של הלקוח

אגף תחנות:
שליחת דוא"ל,
פקס וסמס

אגף פקחים:
סמס לפקחים
באמצעות
MAMA

סגירת פנייה

עדכון תחנות
מוצא  /יעד /
החלפה
במירס/טלפון

נפתחת פנייה

פנייה
טלפונית/טופס
מקוון/צ'ט

תיאום קבוע

לקוח עם מוגבלות

נקבע חד פעמית מול
הלקוח ומחודש ע"י
מוקד השירות לציבור
כל שבוע

תיאום מיידי

תיאום מראש

הגדרת פעילות צוות אבידות ומציאות
 .56צוות מענה בנושא אבדות ומציאות במוקד שירות לציבור
 .56.1קבלת הפניה מהלקוח בדבר אבדה או מציאה בתחנה או ברכבת.
 .56.2תיעוד הפניה במערכת ה .CRM
 .56.3תיעוד פתיחת משימה למחסן האבדות לצורך איתור האבדה עם כלל הפרטים.
 .56.4מתן תשובה ללקוח בהתאם לבדיקה שנעשתה.
 .57הספק נידרש למענה יומי ,במהלך כל שעות היום במדידה אינטרוולית שעתית ,לעמידה ברמה של 90% -מהשיחות יענו
תוך  90שניות ,כל עוד אחוז הנטישה לא יהיה מעל .5%
 .57.1זמן ההמתנה הממוצע לשיחות שלא נענו תוך  90שניות (בממוצע יומי) ,לא יעלה על  180שניות ( 3דקות).
 .57.2שיחות שאורכן מתחת ל  12שניות לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב הזמן הממוצע ,ולחישוב כמות נטישת שיחות.
נתון זה יופיע בדו"ח יומי ובחשבונית החודשית.

הגדרת פעילות צוות דיגיטל
 .58צוות דיגיטל במוקד השירות לציבור עובד בערוצי התקשורת הכתובים שמשמשים את המוקד השירות לציבור ומופעלים
באמצעות מערכות השירות הרב ערוצי הקיימות ברכבת.
 .58.1הטיפול בפניות בערוצים הכתובים והרשתות החברתיות מחייב תיעוד ומענה מצוות שהוכשר למענה בערוצים
הדיגיטליים ,בעל ניסיון ורמת שירות גבוהה ביותר.
 .58.2המענה לפניות בערוצים הדיגיטליים יינתן באופן שוטף עפ"י שעות פעילות כפי שיפורט בהמשך.
 .58.3צוות הדיגיטל מתמחה בטיפול בפניות ותלונות לקוחות (החל ממידע בסיסי וכלה בשירות לקוחות מורכב) ,במגוון
רחב של ערוצים מרגע פתיחת הפנייה ועד להשלמה מלאה של סגירת מעגל לקוח.
 .58.4נושאים נוספים ככל שיידרש ,עשויים להתווסף למוקד השירות לציבור במהלך הפעילות.
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 .59מבנה צוות הדיגיטל והיקפו – במוקד השירות לציבור
 .59.1הצוות מורכב מנציגי שירות ,אחמ״ש וראשי צוותים ייעודיים עבור צוות הדיגיטל בלבד.
 .59.2נציגים אלו יפעלו בחלל מופרד מצוות המידע ,בתוך מתחם המוקד השירות לציבור .רמת ואופן ההפרדה יקבעו
במשותף בין הספק לרכבת.
 .59.3צוות זה יעבור הכשרות ייעודיות בקורס הכשרת הנציגים ומעת לעת בהתאם לדרישת הרכבת ולהתמחות המקצועית
הנדרשת מהנציגים ,ויידרש לסטנדרטים גבוהים של עבודה.
 .59.4צוות זה יישב במתקני הספק .בעתיד תיתכן העברה של הצוות למתחמי הרכבת.
 .60אומדן נפח פעילות – פניות דיגיטל
 .60.1כמות פניות (ממוצע יומי משוער בלבד):
 .60.1.1כמות פניות בטופס באתר (צור קשר) –  150פניות ביום.
 .60.1.2כמות פניות בצאט מהאתר  50 -פניות ביום.
 .60.1.3כמות פניות בעמוד (פיד) של הפייסבוק  30 -פניות ביום.
 .60.1.4כמות פניות במסנגר של הרשתות החברתיות ,פייסבוק ואינסטגרם (ממוצע יומי משוער בלבד) –  50פניות.
 .60.1.5כמות פניות ב 50 - WhatsApp-פניות ביום.
 .60.2אומדן נפח פעילות  -היקפי הפעילות הכתובים במפרט זה משמשים כאומדן בלבד ,אינם מחייבים את הרכבת
ועשויים להשתנות במהלך תקופת ההתקשרות באופן משמעותי.
 .60.3במידה ויחול שינוי משמעותי בכמויות ,לרכבת שמורה הזכות לקיים משא ומתן על המחירים שנקבעו במכרז .שחר-
כנ"ל
 .61תהליכי עבודה -צוות הדיגיטל
 .61.1נציגי צוות הדיגיטל יקלטו פניות המגיעות בערוצי התקשורת השונים באמצעות מערכת OMNI CHANNEL
 .61.2ככל שניתן ,הצוות יטפל בפניה ,מתחילתה ועד סופה ברמת צוות המומחים.
 .61.3הפניות המטופלות ע"י צוות הדיגיטל יתועדו במערכת הרב ערוציות ברמת תימלול התכתובת.
 .61.4בהתאם לנדרש המערכת ,באמצעות הפעלת ממשק למערכת ה  CRMתפתח פנייה במערכת ה  CRMעם תיעוד
השיחה במערכת הרב ערוציות ,כך שתהיה גישה ישירה מהטיפול באירוע ב  CRMלתוכן השיחה הכתובה.
 .61.5הפנייה תתועד בכל שלביה ותנוהל על פי ה SLA -כפי שנקבע במערכת הרב ערוצית.
 .61.6תהליך זה עשוי להשתנות מעת לעת.
 .61.7במידה והלקוח אינו שבע רצון מהמענה שניתן ע"י הנציג בצוות המומחים ,תועבר השיחה לאחראי/ת
המשמרת/מנהל צוות שירות לקוחות ולאחר מכן למנהל/ת מוקד השירות לציבור מטעם הרכבת.
 .61.8כל טיפול בתלונת לקוח המועברת לטיפול מנהל/ת מוקד השירות לציבור .המנהל יחויב בדיווח ישיר למנהל שירות
הלקוחות ו/או מי מטעמו ליידוע ולהתייעצות.
 .61.9במידה והלקוח אינו שבע רצון מהשירות במוקד השירות לציבור ,תתועד התלונה ב  CRMותועבר לטיפול בפניות
הציבור של הרכבת .כל פניה מסוג זה תועבר לאחר בדיקתה ע"י מנהל מוקד השירות לציבור מטעם הספק בצירוף
סיכום הטיפול שנעשה עד כה ולאחר שהמנהל שוחח עם הפונה באופן אישי.
 .62רמת ואיכות שירות מענה דיגיטלי -במוקד השירות לציבור
 .62.1הספק נידרש למענה ראשוני ,במהלך כל שעות היום במדידה אינטרוולית שעתית ,לעמידה ברמה של80% -
מהשיחות יענו תוך  210שניות ( 3.5דקות) ,כל עוד אחוז הנטישה לא יהיה מעל .5%
 .62.2זמן ההמתנה הממוצע לשיחות שלא נענו תוך  210שניות (בממוצע יומי) ,לא יעלה על  270שניות ( 4.5דקות).
 .62.3מענה לפניות כתובות מערוצים דיגיטליים  100% -מהפניות יענו במענה ראשוני בהתאם ל SLAשל ערוץ התקשורת
והטיפול הכולל בפניה ייסגר בהתאם ל SLAהמוגדר במערכת (כ  7ימי עבודה).
 .63שעות פעילות –צוות הדיגיטל במוקד השירות לציבור
 .63.1שעות פעילות אנשי הצוות (מעבר לשעות הזמינות הנדרשות) ייקבעו ע"י הספק ועפ"י שיקול דעתו ובכפוף לעמידה
ביעדים שהוגדרו והכל ע"מ לעמוד ביעדים (במסגרת שעות פעילות מוקד השירות לציבור).
 .63.2לעבודה מעבר לשעות הזמינות המוגדרות בימים ושעות בהם התעריף גבוה יותר יידרש הספק לקבל אישור מראש
מהרכבת.
 .63.3יודגש כי צוות הדיגיטל יוכל לעבוד מעבר לשעות המוגדרות לזמינות ,לצורך עבודת בק -אופיס ,בתיאום ואישור
מנהל/ת המוקד מטעם הרכבת.
24

שירותים נוספים
 .64שירותים נוספים במוקד השירות לציבור
 TVM .64.1המענה לפונים באמצעות מכונת הכרטיסים יינתן ע"ב הרשאות ייעודיות שיינתנו ספק ע״י הרכבת .הפניות
יועברו למוקד השירות לציבור כשיחה נכנסת.
 .64.2הרכבת תאפשר גישה וצפייה מרחוק על מסכי המכירה האוטומטים של ה.TVM-
 .64.3הנציגים יידרשו לצפות במסך ולסייע ללקוח לבצע את פעולת הרכישה ו/או כל פעולה אחרת שתידרש במסגרת
הטיפול.
 .64.4המענה יינתן ע"ב נציגי מוקד השירות לציבור בלבד אשר יעברו הכשרה מיוחדת לתפעול המערכת ולמתן מענה הולם
ומקצועי.
 .64.5לרכבת שמורה הזכות לעדכן את תכולת העבודה ו/או להאריך את שעות פעילות המענה בהודעה מוקדמת של 14
יום.

נושאים לוגיסטיים בתוך מוקד שירות לציבור
 .65צוות שירות ומידע -מענה לפניות עובדים בנושאים לוגיסטיים במוקד השירות לציבור
 .65.1תיאור השירות הנדרש -צוות השירות והמידע אשר מספק מענה ללקוחות הרכבת במוקד השירות לציבור ,יספק
מענה גם פנים ארגוני לעובדי הרכבת ,בפניות בנושאים לוגיסטיים במועדים בהם המוקד הלוגיסטי לא פעיל.
 .65.2מהות המענה -קליטת הפניה הלוגיסטית במערכת והעברה לטיפול צוות המומחים הלוגיסטי.
 .65.3מועד מתן השירות -מעבר לשעות הפעילות ו/או בחוסר יכולת של צוות המומחים לטפל בקריאות ,המשך הטיפול
בקריאות בהתאם לתסריטים יבוצעו באמצעות נציגי צוות שירות ומידע.
 .65.4הספק יגדיר מנהל צוות אשר יאושר על ידי מנהל/ת המוקד הלוגיסטי או מי מטעמה.
 .65.5הספק יעבוד באופן שוטף מול מנהל/ת המוקד הלוגיסטי מטעם הרכבת או מי מטעמה ,במסגרת אחריותו יוודא
קבלת עדכונים שוטפים ,עדכון הגדרות עבודה ,עדכון נושאים חדשים לטיפול ,עדכון לגבי אירועים תפעוליים,
בהתאם לכך עדכון מערכות המידע במוקד ועדכון הנציגים ככלל.
 .65.6מנהל הצוות הנבחר ישמור על קשר רציף עם מנהל/ת המוקד הלוגיסטי ויבקר הוא ו/או מי מטעמו (מנהל צוות
ומעלה) לפחות פעם בחודש במשרד הרכבת לצורך שמירת כשרות.
 .66הטיפול בפניות בנושאים לוגיסטיים במוקד לשירות הציבור
 .66.1בפניות בנושא תקלות משביתות בלבד ,בשעות בהן צוות המומחים במוקד הלוגיסטי של הרכבת לא פעיל ,או במידה
שהאפליקציה לא פעילה ,נציגי המענה הלוגיסטי שהוסמך לכך על ידי הרכבת במוקד השירות לציבור ,יתפעלו את
הפנייה.
 .66.2מרגע קבלת הקריאה למערכת ועד הפעלת קבלן רלוונטי ו/או השגת רפרנט בהתאם לתהליכים המובנים המוטמעים
ב CRM -לכל תרחיש ותרחיש ועל פי הנהלים שיועברו למנהל הצוות הלוגיסטי ומנהל המוקד מטעם הספק.
 .67אומדן נפח פעילות -למענה בנושאים לוגיסטיים במוקד שירות לציבור
.67.1
.67.2
.67.3
.67.4
.67.5
.67.6
.67.7
.67.8
.67.9

מענה ראשוני בנושאים לוגיסטיים יינתן  24שעות ביממה  7ימים בשבוע.
בשעות העבודה של צוות המומחים הלוגיסטי במוקד הלוגיסטי (במטה הרכבת) הפניה תועבר ישירות אליהם
באמצעות פתיחת קריאה באפליקציה ו/או עדכון טלפוני במקרה של נפילת האפליקציה ו/או המערכת ,וצוות הגיבוי
הלוגיסטי קולט את הקריאה ומעבירה לצוות הלוגיסטי.
מחוץ לשעות עבודת הצוות הלוגיסטי במוקד הלוגיסטי ,יופנו השיחות למוקד השירות לציבור ויענו אך ורק ע"י
נציגי גיבוי לוגיסטי שהוכשרו לכך.
נציג גיבוי לוגיסטי שקיבל את השיחה ,יפתח פנייה במערכת ה CRM -לצוות המומחים הלוגיסטי לטיפול ביום הבא
(במידה והפניה אינה משביתה).
כיום מרבית הקריאות נפתחות באמצעות אפליקציה ואינן מצריכות התערבות של נציגי השירות והמידע.
ממוצע הפניות משוער ליום אשר נפתחות באמצעות האפליקציה הינו – כ 75-קריאות.
ממוצע הפניות היומי אשר נפתחות בטלפון הינו כ 10-קריאות.
אומדן נפח פעילות  -היקפי הפעילות הכתובים במפרט זה משמשים כאומדן בלבד ,אינם מחייבים את הרכבת
ועשויים להשתנות במהלך תקופת ההתקשרות באופן משמעותי.
במידה ויחול שינוי משמעותי בכמויות ,לרכבת שמורה הזכות לקיים משא ומתן על המחירים שנקבעו במכרז .שחר-
כנ"ל.
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 .68שעות פעילות – מענה בנושאים לוגיסטיים במוקד שירות לציבור
 .68.1המענה הלוגיסטי פועל  24שעות ביממה  7ימים בשבוע (לא כולל יום כיפור).
 .68.2בשעות בהן מוקד השירות לציבור של הרכבת לא פעיל ,יוכל הספק להציג שיטת הפעלה לשירות זה ,שיבוצע
באמצעות נציגים מהבית שהינם בעלי הסמכה לסקיל לוגיסטי בלבד.
 .68.3יכולות ההקלטה של הנציגים ,תיעוד השיחות וכל הדרישות הפונקציונליות והטכנולוגיות שנדרשות מהמוקד
השירות לציבור ,יחולו גם במקרה זה ,בכפוף לאישור מנהל המוקד הלוגיסטי מטעם רכבת ישראל.

תהליכי עבודה למענה בנושאים לוגיסטיים במוקד שירות לציבור
 .69נוהל מענה לפניות עובדים  -קליטת הפניה והעברתה לצוות מומחים לוגיסטי במטה הרכבת
 .69.1עובד רכבת פונה לתחום הלוגיסטי במוקד באמצעות ניתוב חיוג פנימי 1500
(למי שאין טל' פנים רכבתי יכול להתקשר ל 08-6831223 -ו/או פניה באמצעות האפליקציה או בכל דרך אחרת כפי
שיוגדר ע"י הרכבת).
 .69.2נציג המוקד הלוגיסטי מקבל את הקריאה ומעביר אותה במערכת.
 .69.3המומחה הלוגיסטי במוקד הלוגיסטי ,מקבל את הקריאה  -מוודא שהיא מסווגת כנדרש ,מפעיל כונן בהתאם ועוקב
עד לטיפול המלא בתקלה.
 .69.4בשעות בהן המוקד הלוגיסטי אינו פעיל ,נציגי המידע במוקד השירות לציבור המוכשרים לסקיל הלוגיסטי בתחום,
מפעילים כוננים בתקלות משביתות בלבד אך המעקב לטיפול בתקלה מצוי באחריות צוות מומחים לוגיסטי שיושב
באתר הרכבת .
 .69.5דוגמאות לתקלות משביתות :פיצוץ צינור ,דרגנועים ,מעליות ,מעלוני נכים ,אין מים בתחנה ,תריסים +שערים
חשמליים) במטרה למנוע פתיחת קריאות חוזרות ו/או כפולות ,ניהול טיפול בקריאות מול הקבלנים וייעול השירות
בתקלות שבר.
 .70מענה ע״י נציג לשיחות בנושאים לוגיסטיים -במוקד השירות לציבור
 .70.1מתן מענה ע״י נציג אשר עבר הכשרה ייעודית והוסמך לטיפול בקריאות ואושר ע"י נציג אגף לוגיסטיקה של הרכבת
(מנהלת המוקד ו/או מי מטעמה).
 .70.2נציג השירות יפתח קריאה במערכת  CRMאשר תעבור לטיפול צוות המומחים הלוגיסטי במטה החברה.
 .70.3את הפנייה יוכל העובד להעביר לטיפול בתחום באפליקציה ,טלפון ודרך קישור באתר האינטרנט (הפורטל הארגוני)
וכל מדיה נוספת עתידית של הרכבת והכל לפי הנוהל שיועבר לספק.
 .70.4לאחר שצוות השירות והמידע במוקד השירות לציבור קלט את הפניה ,מרביתן המוחלט של הפניות יטופל ע"י צוות
המומחים הלוגיסטי.
 .71פניות עובדים בנושאים לוגיסטיים למוקד שירות לציבור -באמצעות האפליקציה
 .71.1עובדי הרכבת ייפנו למוקד הציבור לשירות ומידע לשם פתרון של בעיות תחזוקה וטיפול בנושאים נוספים כפי שיקבע
מעת לעת.
 .71.2פתיחת קריאות לוגיסטיות תעשה באמצעות האפליקציה בכל שעות הפעילות.
 .71.3במועדים בהם המוקד הלוגיסטי לא פעיל ,צוות השירות והמידע של המוקד לציבור ,יטפל בקריאות בהתאם
לתסריטים ובקריאות הנפתחות דרך האפליקציה במקרים של קריאות משביתות בלבד .
 .71.4במהלך שעות הפעילות של המוקד הלוגיסטי צוות המומחים במוקד הלוגיסטי ,יטפל בהעברת הקריאות לקבלנים.
 .72פניות עובדים בנושאים לוגיסטיים למוקד שירות לציבור -באמצעות הטלפון
 .72.1פתיחת קריאות מחוץ לשעות הפעילות של צוות המומחים הלוגיסטי ו/או במקרה של השבתת האפליקציה.
 .72.2בשעות הפעילות של צוות המומחים במוקד הלוגיסטי בלוד הצוות ימשיך לטפל בקריאות.
 .72.3מחוץ לשעות הפעילות צוות השירות והמידע במוקד השירות לציבור ,יטפל בקריאות משביתות בלבד.
 .73פניות עובדים בנושאים לוגיסטיים למוקד שירות לציבור -באמצעות הפורטל
ראה סעיף "באמצעות האפליקציה".
 .74נוהל טיפול בפניות בנושאים לוגיסטיים אל מול הקבלן  -המשך טיפול בפניה עד לעדכון הקבלן או הרפרנט המתאים,
ע"י צוות שירות ומידע.
 .74.1הטיפול בפניות בנושאים לוגיסטיים משתנה לפי שעות הפעילות המוקד הלוגיסטי ובהתאם לסוג התקלה:
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 .74.1.1בפניות בנושא תקלות משביתות בלבד ,בשעות בהן צוות המומחים הלוגיסטי של הרכבת לא פעיל ,נציגי
המענה הלוגיסטי שהוסמך לכך על ידי הרכבת במוקד השירות לציבור ,יתפעלו את הפנייה.
 .74.1.2מרגע קבלת הקריאה למערכת ועד הפעלת קבלן רלוונטי ו/או השגת רפרנט בהתאם לתהליכים המובנים
המוטמעים ב CRM -לכל תרחיש ותרחיש .משמע ,כאשר ישנה תקלה משביתה לאחר שעות פעילות של צוות
המומחים או כאשר אין אפשרות לצוות המומחים לטפל בקריאה קיימים תרחישים בתוך המערכת
שמסבירים איך לטפל .

 .75רמת ואיכות שירות למענה עובדים לפניות לוגיסטיות -במוקד לשירות הציבור
 .75.1הספק נידרש למענה יומי על ידי נציגי השירות ברמה ש 90% -מהשיחות יענו תוך  45שניות בממוצע יומי כל עוד
אחוז נטישת השיחות לא יהיה מעל  1%אחוז.
 .75.2זמן ההמתנה הממוצע לשיחות שלא נענו תוך  45שניות בממוצע יומי ,לא יעלה על  120שניות.
 .75.3שיחות שאורכן מתחת ל  12שניות לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב הזמן הממוצע ,ולחישוב כמות נטישת שיחות
ולא תשולם בעדן תמורה.
 .75.4הרכבת רשאית לשנות את רמת השירות הנדרשת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 .75.5הספק יהיה רשאי להציע הצעה אלטרנטיבית נוספת לרמת השירות במידה שהיא מייצרת יתרונות לרכבת ישראל,
כשבכל מקרה ההחלטה הסופית בעניין תהא של המנהל מטעם הרכבת.

שגרות ניהול ובקרה :הקשבות ,בקרות סקרי לקוחות
 .76עדכוני מידע שוטפים
 .76.1לוח הזמנים הקבוע של הרכבת משתנה מעת לעת:
 .76.1.1הלו"ז משתנה בהתאם לימים בשבוע ו/או חגים ומועדים.
 .76.1.2שינוי לו"ז יכול לנבוע מעדכון ידוע מראש .כמו ביום בחירות ,יום עצמאות ואירועים מיוחדים.
 .76.1.3לוח זמנים תקופתי נקבע לתקופות מסוימות וידועות ,בעלות סיום תוקף ידוע (כגון :פסח ,יום העצמאות
ואחרים).
 .76.2מהות עדכון לו״ז קבוע
 .76.2.1לוח הזמנים מורכב מלוחות זמנים של רכבות -מתחנה ראשונה דרך תחנות ביניים (אם ישנן) עד תחנה
סופית.
 .76.2.2לכל רכבת מספר מזהה.
 .76.3שינוי לו״ז או ביטול יציאת רכבת
 .76.3.1עקב תקלות ,שיבושים או כל סיבה אחרת ייתכנו מקרים בהם רכבות מתוכננות לא יצאו בזמן המקורי
הנקוב בלו״ז או שתבוטלנה כליל.
 .76.3.2השינוי עשוי להיות באחד או יותר מהפרמטרים הבאים:
 .76.3.2.1.1.1איחור /קידום מלא /חלקי של רכבת/ות באופן שכל לוח הזמנים שלה/ן ישתנה כולל
שינוי בתחנות שיימסר לספק.
 .76.3.2.1.1.2ביטול רכבת/ות.
 .76.4עדכון לו״ז קבוע
 .76.4.1הספק יקבל מנציג שימונה על ידי הרכבת באמצעות מדיה אלקטרונית (אי -מייל) ו/או במסמך כתוב ו/או
טלפונית ו/או באמצעות  SMSו/או באופן אוטומטי ממערכת תכנון נסיעות מרכזי עדכון לו"ז עפ"י אחד או יותר
מהפרמטרים המצוינים בבקשה לעיל.
 .76.4.2בעת מסירת העדכון מפיקוד הרכבת לספק יימסר לו משך הזמן שבו העדכון תקף -ושעם תום פרק זמן זה
יחזור הלו"ז הרגיל לתקפו או שיימסר לו כי העדכון תקף עד הודעה חדשה
 .76.5עדכונים בזמן אמת :יועברו לספק באמצעים טכנולוגיים (מירס ו/או סלולרי ו/או הודעות כתובות ו/או אי-מייל).
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 .76.6רמות שירות ( )SLAלעדכון והטמעת מידע
 .76.6.1איכות השירות מותנית במידע נכון ומדויק .האחריות לעדכון המידע היא על הספק.
 .76.6.2באחריות הספק לנהל ולעדכן את המידע במערכותיו בהתאם לטבלה זו.
 .76.6.3ה  SLAמתאר את זמן הטמעת המידע למוקד ולנציגים:
מס

סוג המידע

1

עדכונים
הרכבות

ושינויים

 SLAנדרש מקבלת המידע מערכת
מנציג הרכבת
ניהול ידע ספק
בתנועת תוך  15דק'

הערות
CRM
מערכת המידע הרכבתית
מסונכרנת אל הCRM -
לוחות
את
ומראה
הזמנים העדכניים כפי
באתר
שקיימים
ובאפליקציה

2

נהלי הרכבת

תוך  5שעות עבודה

ניהול ידע ספק

3

נהלי הספק

תוך  5שעות עבודה

ניהול ידע ספק

לאחר אישור הרכבת

4

הנחיות עבודה

 60דקות

ניהול ידע ספק

של הרכבת

5

מידע שוטף חדש

תוך  5שעות עבודה

ניהול ידע ספק

6

הודעה על שינוי בלו"ז או כל  15דקות
שינוי המשפיע מיידית על תנאי
נסיעתם של לקוחות הרכבת
 48שעות
פרסום לו"ז תקופתי

7

ניהול ידע ספק

ניהול ידע ספק

בהתאם
לדחיפות האירוע

9

מידע על שירותים לוגיסטיים

יום עסקים

ניהול ידע ספק

של הרכבת

 .77הקשבות -במוקד שירות לציבור
 .77.1הקשבה אחת תורכב מהאזנה ל  7שיחות לפחות שבוצעו ב  4ימים שונים או יותר.
 .77.2ציון ההקשבה יוגדר מממוצע ציונים של  4שיחות לפחות.
 .77.3נציגי המענה לנושאי לוגיסטיקה במוקד השירות לציבור – הקשבה אחת תורכב מהאזנה ל 3-שיחות לפחות במועדים
שונים וציון ההקשבה יוגדר מממוצע הציונים שלהן.
 .77.4כל ההקשבות של נציגי מוקד השירות לציבור יבוצעו עד ל  20לחודש.
 .77.5תוצאות ההקשבות יוצגו למנהל הפעילות מטעם הרכבת ,כאשר ההקשבות של נציגי המענה לנושאי לוגיסטיקה
במוקד השירות לציבור יוצגו למנהלת המוקד הלוגיסטי מטעם הרכבת או מי מטעמה ,כל שבוע  +סיכום חודש.
 .77.6הספק יחזיק מערכת משובים ממוחשבת .מנהל ההסכם ומנהלת הפעילות מטעם רכבת יהיו חשופים בזמן אמת
למערכת (באמצעות שם משתמש ייעודי).
 .77.7הספק מחוייב לבצע  100%מכלל המשובים שעליו לבצע באותו החודש (בהתאם למפורט בסעיף  55.10להלן).
 .77.7.1הספק ייקנס ב ₪ 100-על כל משוב שלא יבוצע באותו החודש.
 .77.8מנהל ההסכם ומנהלת הפעילות מטעם רכבת יהיו חשופים בזמן אמת למערכת (באמצעות שם משתמש ייעודי)
 .77.9נציג הרכבת יבצע גם הוא "הקשבות" לנציגים.
 .77.9.1ציונים הניתנים לנציגים ע"י גורם מוסמך מטעם הרכבת שמאזין לשיחותיהם תוך התייחסות להיבטים
הבאים :שירותיות ,מקצועיות ויעילות ,יהיו בממוצע של  80בחודש.
 .77.10המוקד יחולק ל  4אשכולות:
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אשכול

ותק במוקד

1
2

עד  3חודשים
 3-12חודשים

עמידה ביעדי הנציג:
אורך שיחה וכמות נענות
לשעה בחודש הקודם
לא רלוונטי
עמד ביעדים הנ"ל

3

מעל  12חודשים

לא עמד ביעדים הנ"ל
עמד ביעדים הנ"ל

4

המענה
נציגי
לנושאי לוגיסטיקה

לא עמד ביעדים הנ"ל
לא רלוונטי

הקשבות

הקשבה
ציון
חודש נוכחי

כמות
בחודש

לא רלוונטי
מעל ל 80
מתחת ל 80
לא רלוונטי
מעל ל 80
מתחת ל80
לא רלוונטי
מעל ל 95

2
1
2
2
 1לחודשיים
1
1
1

נדרשת

 .78בקרת לקוח סמוי  -כמות בקרות חודשיות שתיקבע ע"י הרכבת ותבוצע באמצעות רכבת ישראל ו/או מי מטעמה .כל
בקרת לקוח סמוי תכלול פרמטרים שיבחנו את רמת השירות ,מקצועיות ויעילות של נותן השירות והמענה שניתן ,בהתאם
להחלטת הרכבת.
ניקוד בקרות לקוח סמוי שיבוצע מעת לעת לא יפחת מ ,85 -כאשר ממוצע הציונים בסעיף ״מידע מדויק ומלא״ לא יפחתו
מציון .90
 .79שביעות רצון לקוחות  -הספק יישלח סקר באמצעות מסרון למתקשרים לקבלת מידע בנושא לוחות זמנים ותעריפים.
השאלות בסקר שביעות הרצון תוגדרנה ותאושרנה על ידי מנהל ההסכם או מי מטעמו.
 .79.1ציון איכות השירות לפי סקרים יעמוד לפחות על  85נקודות.
 .79.2הרכבת רשאית לשנות את סגנון מבנה השאלון עפ"י ראות עיניה.
 .79.3הספק יחזיק מערכת ייעודית לביצוע הסקרים ,הכוללת גישה לנתונים הגולמיים ,לסטטיסטיקות ודש בורד.
 .79.4מנהל ההסכם ומנהלת הפעילות מטעם הרכבת יקבלו גישה בזמן אמת למערכת (באמצעות שמות משתמש ייעודיים).
 .80תלונות לקוחות על השירות הניתן במוקד השירות לציבור -תתועדנה במערכת ה ,CRM-כולל התחקיר שבוצע ,המענה
שניתן לפונה ונתונים נוספים .תתקיים הבחנה בין סוגי תלונות:
 .80.1תלונה רגילה  -תלונה בנושא מסירת מידע שגוי או חלקי ,לכלל נציגי מוקד השירות .תלונות בנושא מסירת מידע
שגוי לכלל נציגי מוקדי השירות לציבור ,לא תעלינה על  4תלונות בחודש .נציג שהתקבלו עליו  4פניות רגילות ברבעון,
תסתיים עבודתו במוקדי השירות של רכבת ישראל.
 .80.2תלונה חמורה  -תלונה בנושא התנהלות בשיחה  /שירותיות /שימוש בשפה לא נאותה וכד׳ .כל תלונה חמורה על נציג
במוקד תיבחן ע״י מנהלת המוקד מטעם הרכבת ותישקל המשך העסקתו של הנציג במוקד.

תפקידי ניהול במוקד שירות לציבור
 .81תיקני איוש מנהלים במוקד השירות לציבור במשמרת
 .81.1במוקד השירות לציבור ישהה מנהל המוקד מטעם הספק ,במשרה מלאה.
 .81.2המשמרת תנוהל על ידי אחמ"ש שיהיה נוכח בכל שעות הפעילות.
 .81.3על כל  20נציגים (בכלל התורים) יהיה נוכח במשמרת ראש צוות ,בנוסף לאחמ"ש בין השעות  08:00-20:00לפחות.
 .82מנהל/ת המוקד הייעודי (להלן "מנהל המוקד")
 .82.1מנהל המוקד יהיה מי שהציג הספק בשלב הגשת ההצעה.
 .82.2יודגש כי מנהל זה יהיה מנהל ייעודי למוקד הרכבת ולא ינהל או יבצע פרויקטים נוספים.
 .82.3במידה ויבחר המציע להחליף את מנהל המוקד בכל שלב ,מנהל המוקד החדש יחויב לעמוד בתנאים המצוינים בתנאי
הסף ובראיון כמצוין באמות המידה במסמכי המכרז .תחילת עבודתו של המנהל החדש מחויבת באישור הרכבת.
 .82.4לרכבת ישראל הזכות לדרוש החלפת מנהל המוקד בכל שלב ,בהתראה של  30יום מראש.
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 .83תחומי אחריות מנהל המוקד
 .83.1אחריות כוללת על ביצועי המוקד לעמידה ביעדי רמת השירות ,איכותו ומקצועיות הצוותים.
 .83.2מדידה ובקרה של התוצאות התפעוליות של המוקד.
 .83.3ניהול אישי ומקצועי של כלל הצוותים וצוות המנהלים בפרט.
 .83.4שימור והעצמת כ"א למניעת תחלופה ושחיקת הנציגים.
 .83.5הובלה של תהליכי עבודה ושיפור ביצועים.
 .83.6הצפת כשלים וחתירה למציאת הפתרון ויישומו במוקדים.
 .83.7הטמעת נהלים והתנהלות מול מנציגי הרכבת.
 .83.8עבודה שוטפת ועדכון שוטף ויומי של מנהל/ת המוקד מטעם רכבות ישראל.
 .83.9הגשת חשבוניות.
 .84מנהל המוקד יעמוד בתנאים הבאים:
 .84.1השכלה אקדמאית חובה.
 .84.2בעל ניסיון של בניהול  2מוקדים גדולים (מעל ל  80נציגים במוקד) או  3מוקדים בינוניים (לפחות  50נציגים במוקד).
 .84.3בעל ניסיון ניהולי בתחום של  3שנים לפחות ב 5-השנים האחרונות בניהול מוקדים טלפוניים ומעל לשנה במוקד רב
ערוצי דיגיטלי ,הובלת תהליכי עבודה מורכבים והנעת עובדים.
 .84.4מעל לשנה בתפקיד הנוכחי.
 .84.5אוריינטציה שירותית ותודעת שירות מפותחת.
 .84.6יכולת ניתוח נתונים וניהול בקרות.
 .84.7ניסיון ניהולי בסביבת עבודה דינאמית ומשתנה תוך יכולת החלת שינויים והטמעתם.
 .84.8יכול הבעה גבוהה בע"פ ובכתב.
 .84.9יצירתיות ויכולת פתרון קונפליקטים.
 .84.10הנעה והובלה צוותי נציגים וצוותי ניהול לעמידה ביעדים.
 .85מנהל משמרת ,אחמ״ש  -במוקד הייעודי
 .85.1נוכחות -מנהל משמרת (אחמ"ש) אחד על כל  50נציגים ,בכל שעות העבודה של המוקד ) (06:00-24:00יהיה מנהל
המשמרת נוכח במוקד השירות לציבור.
 .85.2אחריות -מנהל המשמרת (אחמ"ש) ינהל את זמינות המוקד שירות לציבור ועמידה ב . SLA
 .86אחריותו של האחמ"ש  -מנהל משמרת
 .86.1ניהול אפקטיבי ויעיל של המשמרת תוך הקפדה על עמידה ביעדי שירות.
 .86.2מתן תמיכה במהלך המשמרת.
 .86.3שותפות באחריות לאיכות המענה.
 .87תחומי אחריות אחמ"ש
 .87.1ניהול המשמרת בהיבט המענה בשגרה ובמצבי חירום.
 .87.2עיבוי המשמרת והקפצת "צוות גיבוי בחירום" במידת הצורך.
 .87.3אחריות מלאה על עמידה ביעדי המשמרת ואיזון העומסים.
 .87.4הכנת המוקד לפני כניסת המשמרת.
 .87.5העברת עדכונים לאחמ״ש נכנס בהחלפת משמרות.
 .87.6ניהול כניסת הנציגים למענה (כולל הקפצת נציגי גיבוי וחירום בעת הצורך).
 .87.7הקפדה על יעילות הנציגים במשמרת.
 .87.8ניהול הפסקות.
 .87.9גוף מקצועי תומך בנציגי המוקד במהלך המשמרת.
 .87.10הצפת נושאים חוזרים והנעה לפתרון.
 .87.11מתן מענה נקודתי בעת תקלות חלקיות או גורפות וטיפול מול הגורמים הרלוונטיים.
 .87.12על האחמ"ש להיות נוכח פיזית במוקד לאורך כל שעות המשמרת ,לרבות כאשר נציגי המוקד עובדים היברידית.
 .88האחמ"ש יעמוד בתנאים הבאים
 .88.1בגרות מלאה לפחות.
 .88.2ניסיון קודם בתפקיד מנהל משמרת לפחות  6חודשים.
 .88.3ניהול כוח אדם  -ניסיון בניהול של לפחות  30עובדים במשמרת בו זמנית.
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.88.4
.88.5
.88.6
.88.7
.88.8
.88.9
.88.10
.88.11

ראייה מערכתית וגישה למערכות טכנולוגיות.
יכולת ארגון ,תפעול וניהול שיטתי.
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובסביבה משתנה וניהול אירועים חריגים.
יכולת ניהול ותיעדוף משימות במקביל.
יכולת ניתוח נתונים.
אוריינטציה שירותית/תודעת שירות מפותחת.
המינוי כרוך במעבר השתלמות של  3ימים שאת תכניה תגדיר הרכבת.
לאחר ההשתלמות יערך מבחן הסמכה שתכניו יוגדרו על ידי הרכבת.

 .89ראש צוות
 .89.1במוקדים ימונו מספר ראשי צוותים כך שכל ראש צוות ינהל תחתיו עד  20נציגים באופן קבוע ושוטף (ללא קשר
לסידור העבודה במשמרת) והוא יהיה אחראי על רמת המקצועיות שלהם (חניכה וכד').
 .89.2לרכבת ישראל הזכות לדרוש החלפת מנהל בדרג הנדון בסעיף זה.
 .90תחומי אחריות ראש צוות במוקד הייעודי
 .90.1ניהול קבוצת נציגים (עד  ,)20אחריות על ביצועי הצוות ומקצועיותו ,אחריות להובלת הצוות להישגים בכפוף ליעדים
שהוגדרו ע"י הרכבת ולביצוע שיפור מתמיד ומגמתי של רמתם המקצועית.
 .90.2כל ראש צוות יהיה אחראי מקצועית על צוות הנציגים שמנוהל על ידו.
 .90.3גיוס והכשרת הנציגים לתפקיד.
 .90.4פיתוח ושימור יכולתם המקצועית של הנציגים ע"י ביצוע האזנות ומשובים שוטפים.
 .90.5חניכה ואיתור פערי ידע וטיפולם.
 .90.6תמיכה מקצועית לנציגים במהלך המשמרת.
 .90.7סיוע לאחמ"ש במהלך המשמרת (עפ"י צורך) .
 .90.8העברת דוחות לנציג הרכבת על פי דרישה.
 .90.9בכל מקרה ובכל עת במוקד יפעלו מנהלי הצוותים בנפרד ממנהל המשמרת (האחמ״ש) ויעמדו לרשותו להשגת
היעדים השעתיים.
 .91ראש הצוות יעמוד בתנאים הבאים:
 .91.1בגרות מלאה-חובה.
 .91.2ניסיון של חצי שנה לפחות כראש צוות נציגי שירות או ניסיון של שנה בתפקיד ניהולי במוקד של חמישים ()50
עמדות.
 .91.3אוריינטציה שירותית ותודעת שירות מפותחת.
 .91.4יכולת הנעת עובדים.
 .91.5יכולת עבודה בצוות.
 .91.6יכולת בין אישית גבוהה.
 .91.7יכולת עבודה בתנאי לחץ וסביבה משתנה ואינטנסיבית.
 .91.8יכולת הבעה בע"פ ובכתב.
 .92נוכחות ראשי הצוותים-במוקד הייעודי
 .92.1ראש צוות אחד על כל  20נציגים (מכל התחומים).
 .92.2בכל שעות העבודה של המוקד ( )20:00 – 08:00יהיה ראש הצוות נוכח במוקד.
 .92.3במקרים חריגים ובהתאם לדרישת הרכבת (בהתראה מידית) ,יהיה נוכח במוקד ראש צוות ,גם בשעות אחרות
מהמצוין לעיל.
 .93נציגים בכירים – קו ייעוץ
 .93.1במשמרות בהן יש מעל ל  10נציגים יופעל קו ייעוץ בכירים לייעוץ ותמיכה מקצועית בנציגי המוקד בזמן אמת.
 .94תחומי אחריות נציג בכיר -צוות מומחים/שירות לקוחות
 .94.1מתן מענה לכל הפניות המגיעות מנציגי המוקד במהלך המשמרת.
 .94.2מענה שירותי מקצועי ומלא תוך שאיפה לסגירת מעגל טיפול עבור הלקוח.
 .94.3בזמן המשמרת כשהוא משובץ כנציג בכיר ,יטפל הנציג בפניות כתובות (שאינן מצריכות שיחה טלפונית) בזמן שאינו
נמצא בייעוץ ותמיכה מקצועית בנציגים.
 .94.4הנציג הבכיר ישמש כנציג המענה הטלפוני כשאינו משובץ כנציג בכיר.
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 .94.5ישמש גם יועץ בכיר לסקיל הלוגיסטי.
.94.6
.94.7
.94.8
.94.9
.94.10
.94.11
.94.12
.94.13
.94.14

הנציג הבכיר יעמוד בתנאים הבאים
עמידה ביעדיו האישיים (כמותי ואיכותי) כנציג במוקד.
ניסיון של  9חודשים לפחות במענה הטלפוני קו שני.
ניסיון בטיפול בפניות מורכבות המצריכות ניהול מול ממשקים רבים.
יתרון לבעלי תעודת בגרות  12 /שנות לימוד.
ניסיון /יכולת בהובלת שיחה.
בעלי הכרות או/ו ניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת.
תודעת שירות גבוהה.
בעלי שליטה מלאה וטובה בשפה העברית.

 .95נציגי שירות ומידע
 .95.1על כוח האדם שיאייש את כל תחומי הפעילות במוקד השירות לציבור ועבודות נלוות שבמרכז השירות או במתקני
הרכבת (להלן "נציג שירות") להיות מיומן ומקצועי.
 .95.2הספק הזוכה יגייס ויכשיר את כוח האדם בהתאם להנחיות ברכבת בתחומי פעילות מרכז השירות וכן בתפעול
מערכות מידע שמשמשים את נציגי השירות.
 .95.3מנהל/ת המוקד השירות לציבור מטעם הרכבת יאשר אישית ומראש כל בעל תפקיד במוקד.
 .96תיאור תפקיד נציג מידע וגיבוי לוגיסטי
 .96.1מתן מענה טלפוני ייעודי ללקוחות ועובדי רכבת ישראל לשיחות יוצאות ונכנסות בתחום השירות והמידע והסקיל
הלוגיסטי.
 .97נציגי השירות והמידע יעמדו בתנאים הבאים:
 12 .97.1שנות לימוד
 .97.2ניסיון כנציג במוקד שירות או במרכז שירות פרונטאלי  -יתרון
 .97.3דובר השפה העברית ברמת גבוהה.
 .97.4דובר אנגלית – ברמה סבירה.
 .97.5דובר שפות נוספות – יתרון.
 .97.6בעל אוריינטציה שירותית ותודעת שירות מפותחת.
 .97.7יכולת טובה בהבעה בעל פה ובכתב.
 .97.8מחויב למתן שירות מקצועי ,איכותי ,אדיב ויעיל.
 .97.9מיומן בהפעלת מערכות ממוחשבות.
 .97.10לסקיל הלוגיסטי – בעלי ותק של חצי שנה במוקד וציוני מבחנים מעל .90
 .98תיאור תפקיד נציג בצוות דיגיטל
מתן מענה לטיפול בפניות ותלונות מורכבות ופשוטות המתקבלות בערוצים הדיגיטליים ללקוחות הרכבת (פנים וחוץ)
בתחומים שונים ומגוונים תוך עמידה בלוחות זמנים מוגדרים.
 .99נציגי צוות דיגיטל יעמדו בתנאים הבאים:
 .99.1אנגלית ברמה גבוהה – חובה.
 .99.2תודעת שירות גבוהה.
 .99.3אוריינטציה טכנולוגית.
 .99.4יכולת הקלדה מהירה והתבטאות בכתב.
 .99.5חשיבה אנליטית  -יכולת ניתוח נתונים והסקת מסקנות.
 .99.6יכולת הנעה עצמית ואיתור פתרונות מותאמים.
 .99.7חדשנות ,יצירתיות ויכולת למידה עצמית ומהירה.
 12 .99.8שנות לימוד.
 .99.9אוריינטציה שירותית/תודעת שירות מפותחת.
 .99.10כושר הבעה גבוה מאוד בכתב ,ללא שגיאות כתיב.
 .99.11יכולת חקירה וירידה לפרטים.
 .99.12ניסיון בעבודה בתנאי לחץ וסביבה משתנה.
 .99.13ניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת
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 .99.14ניסיון של יותר מ  6חודשים כנציג במוקד שירות ,יתרון לנציג דיגיטל  /מענה כתוב.
 .100תיאור תפקיד נציג בצוות שירות לקוחות במוקד הייעודי :מתן מענה לטיפול בפניות ותלונות מורכבות ופשוטות
המתקבלות בכל ערוצי ההתקשרות :טלפוני וכתוב ,ללקוחות הרכבת בתחומים שונים ומגוונים תוך עמידה ובלוחות
זמנים מוגדרים.
 .101נציגי צוות שירות הלקוחות יעמדו בתנאים הבאים
 12 .101.1שנות לימוד ,יתרון לבעלי תעודת בגרות.
 .101.2אוריינטציה שירותית/תודעת שירות מפותחת.
 .101.3ניסיון בעבודה במוקדים.
 .101.4כושר הבעה גבוה מאוד בע"פ ובכתב.
 .101.5יכולת חקירה וירידה לפרטים.
 .101.6יכולת עבודה תחת לחץ והגדלת ראש.
 .101.7ניסיון בטיפול בפניות מורכבות המצריכות ניהול מול ממשקים רבים.
 .101.8ניסיון בעבודה בתנאי לחץ וסביבה משתנה.
 .101.9ניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת.
ניסיון של יותר מ  6חודשים כנציג במוקד שירות.
.101.10
במקרה של עובדי קו אחורי לוגיסטי בלבד -ניסיון בבקרה ומעקב אחר משימות ,ניסיון עבודה ב.OFFICE-
.101.11
נציגי צוות שירות הלקוחות אצל הספק במוקד לשירות הציבור ידרשו להתחייבות לתקופת עבודה של שנה
.101.12
לפחות בתפקיד.

הגדרות כלליות למבנה המוקד הייעודי
 .102מתקני ואמצעי מוקד השירות לציבור אשר יוקצו ע"י הספק
 .102.1במידה ויבחר הספק להציע אפשרויות אחרות בכל נושא המתקנים במוקד השירות לציבור ,תהיה רשאית הרכבת
לאשר אותן ולשנות את הדרישות.
 .102.2למוקד השירות הציבור לרכבת יוגדר מתחם ייעודי שמופרד מהמוקדים האחרים של המציע.
 .102.3ציוד היקפי נלווה הנדרש לפעילות מוקדי שירות הלקוחות :מדפסות ,סורק ,פקס ,מכונת צילום ,אזור אחסון לתיוק
חומרים ,עמדת אינטרנט פתוחה בחיבור נפרד.
 .102.4על המציע ליצור מידור פיזי פנימי (קירות ואקוסטיקה) בין מוקד השירות לציבור הרכבת ליתר המוקדים בחברה.
 .102.5הספק ידאג כי שטח מוקד השירות לציבור יהיה גמיש לשינויים ולהתרחבות פונקציונאלית כתוצאה מגידול בהיקפי
הפעילות.
 .102.6הכניסה לשטח מוקד השירות לציבור תבוקר ותותר למורשים בלבד בעזרת מערכת בקרת כניסה בדלתות הכניסה
ובאישור מנהל המוקד מטעם הרכבת.
 .102.7הספק מתחייב ליישם במסגרת  72שעות מרגע דרישה כל הנחיית ביטחון בעת הצורך ,בהתאם לקביעת אגף הביטחון
ברכבת.
 .103משרד למנהלת הפעילות מטעם רכבת ישראל
 .103.1הקצאת משרד בגודל  9מ"ר לפחות ,סגור עם קירות שקופים/חלונות גדולים ווילונות אטומים למנהל הפעילות
מטעם הרכבת.
 .103.2חדר זה לא ישמש למטרות אחרות ולמנהל הפעילות תהיה גישה בלעדית אליו באמצעות מפתח אישי.
 .103.3המשרד ימוקם בשטח מוגדר בחלל המוקד ויאפשר קשר עין לממונה מטעם הרכבת עם כל הנציגים.
 .103.4במשרד תוצב עמדת עבודה הכוללת שולחן עם מגירות ,כיסא וארון עם מנעול.
 .103.5במשרד יותקן מחשב (בדומה למחשב האחמ"ש) ,מערכת  CTIשל המוקד בהרשאה מלאה לנתוני המוקד ,דוחות זמן
אמת ,דוחות היסטוריים ,מערכת הקלטת שיחות ,מערכת ניהול ידע וכל מערכת הקיימת בעמדת הניהול) ,מדפסת,
טלפון קווי עם שיחות יוצאות.
 .103.6במשרד יותקן מסך  REAL TIMEגדול .
 .103.7במשרד יהיו הפונקציות המצויות בעמדת האחמ"ש כולל רישיונות ובנוסף גישת אינטרנט חיצונית
 .103.8כל זאת ללא חיוב נוסף.
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 .104עמדת אחמ"ש  -במוקד הייעודי
 .104.1לטובת יצירת שקיפות הנתונים באון ליין וחיזוי בעיות ושינויים ,ניהול המשמרת ,הספק יקצה "עמדת אחמ״ש"
(להלן גם" :עמדת ניהול מוקד" ) שתנוהל ע"י מנהל המוקד מטעם הספק ואשר תפקידה העיקרי לתכלל את עבודת
מוקד השירות לציבור בניהול המשמרת בשוטף ובזמן אמת.
 .104.2עמדת האחמ"ש תהיה עמדה מוגבהת במתחם המוקד לציבור ,עם שדה ראיה מיטבי ,במקום מרכזי ממנה ניתן
לשלוט על ניהול המשמרת וקשר עין עם כל העמדות.
 .104.3בעמדה זו תהיה גישה למערכות להלן :מסלולי רכבות בזמן אמת (בוסה נובה) ,אתר הרכבת ,CRM ,דוא"ל,
 ,realtimeחיבור למחשבי הרכבת ועוד.
 .104.4יש צורך ב 3-מסכים לכל הפחות.
 .104.5הנתונים אותם תחזיק ותאסוף "העמדה המרכזית" במהלך ניהול המשמרת יתואמו בין מנהל המוקד לבין מנהל
מוקד השירות לציבור מטעם הרכבת ויהיו נתונים לשינויים עפ"י סדרי עדיפויות אשר יוגדרו ע"י המנהל מטעם
הרכבת.
 .105עמדת נציג -במוקד הייעודי
 .105.1עמדות מוקד השירות לציבור שיתנו שירות לרכבת תהיינה עמדות ייעודיות לרכבת בלבד והנציג בעמדה ייתן שירות
רק לרכבת.
 .105.2עמדות הנציג יהיו במבנה שורות או במבנה אחר שיציע הספק ויהיה מקובל על הרכבת.
 .105.3גודל עמדה לא יפחת מ 1.2-מ' רוחב שולחן ו  80ס"מ עומק כך שתתאפשר עבודה נוחה כולל עמדת מחשב עם 2
מסכים (מלבד צוות המידע לו נדרשת עמדת מחשב עם מסך אחד) וניירת נדרשת .רוחב המעברים לא יקטן מ1.5 -
מ' ע"מ לאפשר מעבר תקני ,ללא הפרעה בין עמדות הנציגים.
 .105.4תחת כל עמדת נציג ימוקם תא אחסון לציוד אישי.
 .106משרד משוב
 .106.1הספק ידאג למשרד שקט סמוך לשטח מוקד השירות לציבור ,בו יתקיימו פגישות המשוב לנציגים.
 .106.2במשרד זה נדרש שולחן עם עמדת מחשב ,מסך ורמקולים בה תהיה גישה למערכות להלן :מסלולי רכבות בזמן אמת
(בוסה נובה) ,אתר הרכבת ,CRM ,דוא״ל ,realtime ,חיבור למחשבי הרכבת ,מערכת הקלטת שיחות ,מערכת
משובים ועוד.
 .107חדרי הדרכה
 .107.1הספק ידאג לחדר/י הדרכה ייעודיים לרכבת ישראל.
 .107.2הגישה לחדר/י ההדרכה תהיה רק לצרכי רכבת ישראל .לא תינתן גישה לצרכים אחרים ,ללא אישור מראש של
מנהל/ת המוקד מטעם רכבת ישראל.
 .107.3חדר ההדרכה יצויד ויותאם להדרכה של  20נציגים בו זמנית ויכלול מערכת טלפוניה ואת כל המערכות הטכנולוגיות
של המוקד ,גישה לאינטרנט חיצוני ,אמצעי הדרכה – מחשבים מקרן ומסך וכן שולחנות וכסאות המאפשרים לימוד
בנוחות.
 .108שפות
 .108.1שפת המענה הבסיסית במוקד השירות לציבור הינה עברית .המוקד יספק את השירות בכל השעות בהם יפעל.
 .108.2על הספק לתת מענה ו/או הפעלת שירותים בשפות עברית ,ערבית ,אנגלית ורוסית ללא חיוב נוסף ברוב או בכל שעות
הפעילות כפי שיקבע ויתואם בין הרכבת לספק.
 .108.3הנציגים דוברי השפות הזרות יידרשו לתת מענה גם בעברית.
 .108.4על פי דרישה ,על הספק לתת מענה ו/או הפעלת שירותים באמהרית ללא חיוב נוסף ,בכל שעות פעילות מוקד לציבור.
 .108.5הרכבת רשאית לדרוש מענה בשפות נוספות מלבד המוזכרות לעיל ,תוך מתן הודעה מראש.
 .108.6חובת הספק להיערך מבחינת גרף דרישה ייעודי להבטחת השירות בשפה על פי רמות השירות שנקבעו במפרט זה.
 .109כללי
 .109.1למציע אישור מורשה נגישות (מתו"ס ושירות) כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998
(להלן" :החוק").
 .109.2המנהל מטעם הרכבת ו/או מי מטעמו ,יכול לפגוש את המנהל מטעם הספק באתר הפעלת מוקד השירות לציבור
בכל זמן בו הם מאוישים ויהיה רשאי לסייר בעמדות הנציגים בכל עת שיחפוץ ללא תיאום מראש.
 .109.3במידה ותדרוש הרכבת יש להקצות חדרים נפרדים בתוך מוקד השירות לציבור הייעודי של הרכבת בהם יפעלו צוות
הבק אופיס וצוות המומחים.
 .109.4אוזניות לנציגים -מערכת שמע לרבות מיקרופון מסנן רעשי רקע לפחות עד .92%
 .109.5אקוסטיקה -חלל עם פתרון אקוסטי שמאפשר ניהול שיחות ברמת שקט סביבתי סבירה ללא הפרעה.
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 .109.6הספק יעמיד לרשות הרכבת חדר ישיבות וחנייה פרטית בסמוך למוקד השירות לציבור.
 .109.7לצורך ביצוע פעילויות לשיפור איכות המענה ומקצועיות הנציגים יוקצה לטובת פעילות מוקד השירות לציבור חדר
משובים ייעודי ,שקט הכולל עמדת מחשב מנהל (עם כל המערכות הנדרשות)  +רמקולים.
 .109.8למוקד יהיו שירותי תחזוקה זמינים בכל שעות פעילות המוקד לטיפול בתקלות חשמל ,מזגנים ,טלפוניה ,תקשורת
וכיוצ"ב.
 .109.9למוקד השירות לציבור יוקצה נציג ייעודי מצוות המחשוב של הספק הזמין לטיפול בתקלות באופן מידי בכל שעות
פעילות המוקד השירות לציבור.
הספק ידאג לניקיון המוקד באופן יומי ולאורך כל היום.
.109.10
למתקנים בשעת חירום -ראה פרק הפעלה בשעת חירום.
.109.11

גיוס והכשרה
 .110גיוס עובדים
 .110.1הספק יהיה אחראי לגיוס עובדי המוקד הייעודי ,נציגי  OCCונציגי סושיאל .הספק יהיה אחראי להכשרת העובדים,
לרבות הדרכה והטמעת המערכות במרכז השירות.
 .110.2הספק יציג את שיטת הגיוס והמיון לאור תנאי הסף לקליטה כ"א לאישור מראש של המנהל מטעם הרכבת.
 .110.3כל עובד של הספק המשתמש במערכות הרכבת– אם לצרכי תחזוקה ו/או כנציג/מנהל שירות – יעבור בדיקות
ביטחוניות ע"י גורמי הרכבת האמונים על כך בהתאם לדרישות הרכבת.
 .110.4כל עובד של הספק יחתום בנוכחות מנהל/ת המוקד מטעם הרכבת על כתב שמירת סודיות והתחייבות מטעמו ,וכן
על טפסים שונים הנדרשים על ידי הרכבת כגון :חשיפת עבר פלילי ,ויתור על סודיות רפואית ועוד.
 .110.5חתימת העובדים על הטפסים המפורטים בסעיף הקודם ,הינה תנאי לעבודה במוקדי השירות.
 .110.6למען הסר ספק ,כל עובד באשר הוא יוכל לעבוד במוקדי השירות לרכבת רק לאחר שהועברו הטפסים הנדרשים,
חתומים ומלאים כהלכה ושאושרו ע"י אגף ביטחון/ביטחון מידע.
 .110.7קליטת/החלפת דרגים ניהוליים תחייב הודעה מראש ואישור הרכבת בטרם קבלת בעל התפקיד החדש .הרכבת
שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לראיין מראש מועמדים ולאשרם .הספק מתחייב שלא להעביר לתפקיד אחר
עובד בדרג ניהולי בטרם נבחר ואושר מחליף ע"י הרכבת והמחליף עבר חפיפה מלאה.
 .110.8הספק יבצע מיונים בשיטת מרכזי הערכה או גיוס מתוך כוח האדם שנמצא ברשותו ואיכותם מתועדת.
 .110.9הרכבת תבקר גיוס הנציגים על ידי הספק על פי שיקול דעתה .נציג הרכבת יהיה נוכח במרכזי הערכה.
הרכבת תהיה רשאית לעיין בתיקי עובדים על פי דרישתה ולצורך בקרה ומעקב.
.110.10
 .111הדרכה ,הכשרה והנעת עובדים
 .111.1כל ההכשרות וההדרכות יאושרו מראש מול מנהל ההסכם מטעם הרכבת.
 .111.2ההכשרה הראשונית לנציגים/מנהלים חדשים (במוקד ו/או בתפקידם) תשולם על חשבון הספק בלבד.
 .111.3ההדרכות תבוצענה ע"י הספק (התשלום יבוצע רק בעבור שעות ההדרכה של הנציגים ולא עבור שעות המדריכים).
 .111.4שעות הדרכה אחרות תשולמנה ע"י הרכבת בהתאם לאישור.
 .111.4.1עלות שעת הדרכה ,תהיה שווה לעלות שעתית של שעת נציג שירות לקוחות כפי שמופיע בנספח התמורה
(כמוגבר בסעיף  ,6טבלת אקסל).
 .111.4.2יובהר כי עלות ההדרכות לקראת הפעלת המוקד ובמשך  6חודשים מיום הפעלתו ,תהיינה על חשבון הספק.
 .111.5הספק יציג את הסילבוס ומערכי השיעור לאישור הרכבת .הסילבוס יכלול את כל החומר המקצועי ,השירותי
ותפעול מערכות אותן התכוון הספק לבצע ,לרבות הדרכה על נגישות המערכות ותפעול פעולות בהקשר ההנגשה.
 .111.6על הספק לבנות מערך הדרכה שנתי הכולל הכשרה ראשונית לנציגים חדשים ,הדרכות בנושאים שונים ,הכשרות
ספציפיות לשירותים חדשים ,גרסאות תוכנה ומערכות חדשות וריענון ידע לנציגים ,לרבות נושאי הנגשת מערכות.
 .111.7הספק ימנה גורם אחראי על פעילויות בקרה ומעקב שוטפות בנושא זה הכולל האזנות.
 .111.8הספק יעביר לרכבת פירוט על אופן ביצוע ההדרכה ,הגורם מעביר ההדרכה ואוכלוסיית המודרכים.
 .111.9פיתוח הקורסים ,ציוד ההדרכה ,עזרים תומכים בהכשרות ,פיתוח ההדרכה וצוות ההדרכה ,יהיו באחריות הספק
ועל חשבונו בהתאם לתוכנית ההדרכה ויהוו חלק בלתי נפרד מההקמה והפעילות השוטפת.
 .111.10במידת הצורך ובהתאם לדרישות הרכבת ,ההדרכות יכללו שילוב של גורמים מטעם הרכבת.
 .111.11הספק מחויב לעדכן מראש את מועדי ותכני ההשתלמויות וההכשרות שיערוך על מנת לאפשר למנהל מטעם
הרכבת לאשר את התכנים (לרבות בנושא מקצועיות ושירותיות) ולבקר את ביצועם.
 .111.12כל תכני ההדרכה יאושרו על ידי מנהל ההסכם ,מנהל המוקד הלוגיסטי מטעם רכבת ישראל ומנהל מוקד שירות
הלקוחות מטעם רכבת ישראל.
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הכשרות וריענונים לנציגים וצוות הניהולי של המוקד הייעודי
.112
 .112.1יחידת ההדרכה של הספק תבצע בשיתוף עם הרכבת בקרות מדגמיות על רמת ההדרכה של הנציגים ,הבכירים
והמנהלים במוקדי השירות.
 .112.2בקרת האיכות המדגמית תשמש ככלי מרכזי לעדכון מערכת ההדרכה של מוקדי השירות.
 .112.3ריכוז תלונות ותקלות במוקדי השירות ,ממצאים בסקרי שביעות רצון יהפכו למערכי הדרכה והנציגים יעודכנו בהם
ברמה שבועית כחלק מפעולה מתקנת על פי נוהלי המוקדים.
 .112.4הרכבת רשאית לבצע פעילות מקבילה על ידי גורמים פנימיים ברכבת או חיצוניים ,כגון בקרות לקוח סמוי (הבודקות
את רמת השירות ,המקצועיות ויעילות הנציג) ותוצאותיה תחייב את הספק לבצע פעולות מתקנות בהתאם .כמו כן,
תשוכללנה תוצאות הבקרות במסגרת מודל הפרס/קנס החודשי.
 .112.5באם רמת ההדרכה של נציגים לא תשופר במהלך  45יום רשאית הרכבת להכניס גורמי הדרכה של הרכבת והוצאות
ההדרכה יקוזזו מהתשלום לספק.
 .112.6תדירויות ההדרכה לכלל הנציגים והמנהלים לא יפחתו מהמתכונת המחייבת של:
 .112.6.1הכשרה ראשונית.
 .112.6.2ריענון נציגים .כל חודש  33%מהנציגים יעברו ריענון ,סה"כ  100%נציגים ברבעון
 .112.6.3הכשרות רבעוניות ייעודיות על פי דרישת הרכבת (חצי יום לפחות ברבעון).
 .112.7בנוסף להדרכות אלו ,יבוצעו פעולות הדרכה מתקנת מידיות במסגרת התדריך היומי ותחקירים פנימיים.
 .112.8יבוצע תדריך כניסה למשמרת -כל נציג טרם כניסתו למשמרת יעבור תדריך מקצועי ע"י הספק.
הכשרה ראשונית לנציג -מוקד שירות לציבור
 .113הכשרה ראשונית לתפקיד נציג שירות תכלול כ  5ימי הדרכה ,מתוכם לפחות יום אוריינטציה אחד שיכלול:
 .113.1ביקור מודרך בתחנת רכבת.
 .113.2הרצאת מנהל ההסכם או מי מטעמו ,הכוללת היכרות ,מבנה ,ערכי עבודה וכיוצ"ב ככל שימצא לנכון.
 .113.3הרצאות של עובדי הרכבת על הרכבת ודגשים בעבודת המוקד.
 .113.4הכשרה ראשונית לתפקיד נציג הגיבוי הלוגיסטי במוקד השירות לציבור תכלול כ 5-ימי הדרכה ,מתוכם לפחות יום
אוריינטציה אחד שיכלול:
 .113.4.1ביקור מודרך בתחנת רכבת.
 .113.4.2הרצאת מנהל המוקד הלוגיסטי או מי מטעמו ,הכוללת היכרות עם נהלי העבודה הלוגיסטיים ,דיווח
תקלות וכיוצ"ב ככל שימצא לנכון.
 .113.4.3הרצאות של עובדי הרכבת על הרכבת ודגשים בעבודת מוקדי השירות.
 .113.5בסיום ההכשרה יערך מבחן מעשי ועיוני שבו יוסמכו הנציגים שעברו את הציון  .90ציון זה הינו אך ורק לצורך סינון
ראשוני.
 .113.6שיטת המבחן ונוסח המבחן לנציגי השירות יאושר מראש על ידי מנהל ההסכם או מי מטעמו.
 .113.7שיטת המבחן ונוסח המבחן לנציגי הגיבוי הלוגיסטי במוקד השירות לציבור יאושרו מראש ע"י מנהל המוקד
הלוגיסטי מטעם רכבת ישראל.
 .113.8במבחן השני שיערך לנציג (בתחילת החודש השני לעבודתו) נדרש מהנציג עמידה בסף ציון מינימאלי של .90
 .113.9לאחר כחודש מתום קורס ההכשרה ,יקיים הספק יום הכשרה נוסף ע"י גורם הכשרה מקצועי לשיפור מיומנות ניהול
שיחות והובלת שיחה במשך  4שעות לכל הפחות .ההכשרה תותאם לפעילות המוקד בהתאם לקשיים שיעלו
מהשטח.
הספק יבצע באופן שוטף בקרה על תודעת השירות במוקדי השירות ובמשרד האחורי (במתקני הרכבת):
.113.10
אדיבות ,בקיאות ומקצועיות ,בקיאות במערכות המחשב וכדומה .על המציע לפרט את הנושאים עליהם יבצע בקרה,
פעולות הבקרה ,מתודולוגית העבודה ותדירות הביצוע.
הכשרה ראשונית לנציגי צוות שירות הלקוחות תבוצע באחריות הספק ע"ב תכנים אשר יוסכמו מראש בין
.113.11
הרכבת לספק .ההכשרה הראשונית לתפקיד בצוות שירות הלקוחות תכלול לפחות  5ימי הדרכה ,לנציג חדש ולפחות
 3ימי הדרכה לנציג שקודם ממוקד המידע במוקד השירות לציבור.
בסיום ההכשרה יערך מבחן מעשי ועיוני שבו יוסמכו הנציגים שעברו את הציון .80
.113.12
כלל ימי ההכשרה הראשונית לנציגים/מנהלים חדשים (במוקד ו/או בתפקידם) ישולמו על חשבון הספק
.113.13
בלבד.
 .113.14צוות המומחים הלוגיסטי במוקד הלוגיסטי יבצע את ההכשרה במטה חברה לוד ע"ח חיוב השעות בפועל.
 .114הכשרת מנהלים זוטרים -כל המנהלים יעברו הדרכה ראשונית של נציג ,כמפורט בסעיף לעיל.
 .115הדרכה ראשונית -בנוסף להדרכת הנציגים ,יעברו המנהלים גם הדרכה ראשונית לבעלי תפקיד ניהוליים (בכירים,
ראשי צוותים ,ואחמ"שים) במוקדי השירות ובתחומים השונים אשר תכלול כ  3ימי הדרכה ,מתוכם לפחות יום
אוריינטציה אחד ,וכדלקמן:
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 .115.1היום הראשון :
 .115.1.1ביקור מודרך בתחנת רכבת.
 .115.1.2הרצאות של עובדי הרכבת על הרכבת ודגשים בעבודת המוקד.
 .115.2היום השני :
 .115.2.1השתלמויות בתחום הניהול.
 .115.2.2סדנת שירות.
 .115.3היום השלישי:
 .115.3.1תרגול וסימולציות.
 .115.3.2ביצוע משובים והנעת עובדים.
.116

הכשרה מתמשכת למנהלים
תכלול לפחות חצי יום ברבעון להכשרה וריענון שתכניו יתואמו ויאושרו על ידי הרכבת.

.117

הכשרה למנהל הצוות שהוגדר כאחראי בתחום הלוגיסטי
תבוצע בנפרד במשרדי הרכבת ככל שיידרש.

.118

בסיום ההכשרה למנהלים
יערך מבחן מעשי ועיוני שבו יוסמכו המנהלים שעברו את הציון  .90נוסח המבחן ושיטת המבחן יאושר מראש על ידי
נציגי הרכבת.

 .119תכנית פיתוח מנהלים
הספק יציג תכנית לפיתוח מנהלים במוקדי השירות לאישור מנהל הפעילות מטעם רכבת ישראל.
 .120סילבוס
 .120.1המציע יציג את תכנית ההכשרה המפורטת לאישור נציג הרכבת( .למעט הכשרת נציג מומחה לוגיסטי בלוד)
 .120.2התוכנית תכלול לפחות את התכנים המצוינים במפרט.
 .120.3התוכנית תפרט את כל הריענונים החודשיים והרבעוניים שיבוצעו לנציגים ואת שיטת הבחינה והדיווח על ביצועם.
 .121במקרה של תקלה רווחת או בכל מקרה של הכנסת מוצר/פעילות חדשה לרכבת ,הרכבת רשאית לחייב את המציע
לבצע הכשרה ייעודית שלא תפחת משעתיים ולא תעלה על  8שעות .הכשרה זו כלולה במחיר (כולל שעות העבודה של
הנציגים).
 .122הכשרה ייעודית לנציגי שירות לקוחות במטה הרכבת בלוד תבוצע ע"י נציג הרכבת באתר.
 .123אחריות הרכבת בהדרכות והכשרות
 .123.1הרכבת מתחייבת להעביר את המידע המקצועי הדרוש לתפעולם השוטף של מוקדי השירות ותחזוקת מערך
ההדרכה של המציע.
 .123.2הרכבת תבדוק ותאשר את כל מערכי ההדרכה הן בנושא תכנים והן בנושא שירות ומקצועיות מוקדי השירות.
 .123.3הרכבת תעמיד חומרים ומרצים ליום האוריינטציה שיערך באחריות הספק.
 .123.4לרכבת הזכות ,אך לא חובה ,לבקר בכל עת את ביצוע ההשתלמויות והמבחנים.
 .123.5במקרים בהם הרכבת תחליט לבצע הדרכות והכשרות נוספות למפורט כאן ,ישולם הנושא לפי נספח התמורה
במסמכי המכרז.
 .124רמת מקצועיות הנציגים והמנהלים
התמחויות הנציגים והמנהלים ימדדו על ידי מספר כלים אשר ישוקללו בחישוב התשלום החודשי ,ביניהם ,מבחני ידע
חודשיים:
 .124.1כל נציג  /נציג בכיר  /אחמ"ש במוקד השירות יעבור מבחן ידע חודשי.
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.124.2
.124.3
.124.4
.124.5
.124.6
.124.7

כל מנהל צוות במוקד השירות יעבור מבחן ידע רבעוני.
נושאי המבחן יכללו תוכן מעשי מעולמות התוכן של הנציג ויאושרו על ידי מנהל המוקד מטעם הרכבת ו/או
מנהלת המוקד מטעם אגף לוגיסטיקה למבחנים הייעודיים לסקיל זה.
מבוצע אחת לחודש – המבחן ינוסח ע״י מנהל המוקד ומנהל פעילות הרכבת.
לכל סקיל ינוסח מבחן ידע רלוונטי.
מבחן הידע יבוצע באופן ממוחשב במערכת הידע או כל מערכת אחרת שתאפשר לנהל את הציונים.
בסיכום חודש ציון המבחן יוצג לצד המדדים הכמותיים והאיכותיים של הנציג.

 .125אחמ"ש יעבור מבחן בקיאות אחת לחודש :שירות לציבור
 .125.1נוסח המבחן יוגדר ע"י מנהל המוקד מטעם הספק ומנהלת הפעילות מטעם רכבת ישראל.
 .125.2המענה למבחן יועבר לבדיקה ומתן ציון ע"י מנהל/ת הפעילות מטעם הרכבת.
 .125.3נדרש לציון  90ומעלה.
 .125.4בציון נמוך מ  90יעבור מבחן חוזר תוך שבוע.
 .125.5פעמיים ברציפות ציון נמוך מ - 90יעבור שיחת משוב עם מנהל/ת המוקד ומבחן חוזר.
 .125.6אחמ"ש שמקבל  3פעמים ברצף ציון נמוך מ  ,90יעבור שיחת אזהרה ע"י מנהל/ת המוקד ומנהל/ת פעילות המוקד
מטעם הרכבת להמשך מענה במוקד או החלפת האחמ"ש.
 .126ראש צוות יעבור מבחן בקיאות אחת לרבעון -שירות לציבור
 .126.1נוסח המבחן יוגדר ע"י מנהל/ת המוקד ומנהל/ת הפעילות מטעם הרכבת.
 .126.2המענה למבחן יועבר לבדיקה ומתן ציון ע"י מנהל/ת הפעילות מטעם הרכבת.
 .126.3נדרש לציון  90ומעלה.
 .126.4בציון נמוך מ  90יעבור מבחן חוזר תוך שבוע.
 .126.5פעמיים ברציפות ציון נמוך מ - 90יעבור שיחת משוב עם מנהל/ת הפעילות מטעם הרכבת ומנהל/ת המוקד,
ויידרש למבחן נוסף בחודש הבא.
 .127מבחן ידע לנציגי השירות והמומחים -שירות לציבור
 .127.1נציג נדרש לציון מעל ל  90במבחן הידע.
 .127.2כל נציג שקיבל ציון נמוך מ  90יעבור שיחת משוב שתסוכם בדוח כתוב.
 .127.3ציון נמוך מ 90-נדרש לעבור הדרכה ע"י מנהל הצוות ומבחן חוזר תוך שבוע.
 .127.4נציג שמקבל פעמיים ברצף ציון פחות מ  ,90יעבור שיחת אזהרה ע"י מנהל המוקד .פעם שלישית ברצף ,יידרש
אישור מיוחד ממנהלת פעילות המוקד מטעם הרכבת להמשך מענה במוקד או החלפת הנציג.
.127.5
 .128נציג גיבוי לוגיסטי בתוך מוקד שירות לציבור יעבור מבחן בקיאות אחת לחודש:
 .128.1מבחן הבקיאות יערך ויבדק ע״י מנהלת המוקד לוגיסטי.
 .128.2נדרש לפחות לציון  95במבחן.
 .128.3ציון נמוך מ  95מצריך הכשרה ומבחן חוזר תוך שבוע.
 .128.4כל נציג שקיבל ציון נמוך מ  100יעבור שיחת משוב ע"י ראש הצוות.
 .128.5נציג עם ציון  80ומטה  3פעמים ברצף – יעלה לברור עם אחראי/ת לוגיסטיקה מטעם הרכבת ויוסר מידית
מהסקיל אם יידרש (במקומו ישולב נציג אחר עם סקיל דומה).
 .129תכנית הנעת עובדים
הספק יציג תכנית להנעת עובדים (שאינה כרוכה בתשלום נוסף של הרכבת) שתכלול:
 .129.1פעילויות לגיבוש צוות העובדים.
 .129.2מערכת מתגמלת בשכר.
 .129.3מערכת פרסים מתמרצים.
 .130במקרה של תקלה רווחת או בכל מקרה של הכנסת מוצר/פעילות חדשה לרכבת רשאית הרכבת לחייב את המציע
לבצע הכשרה ייעודית שלא תפחת משעתיים ולא תעלה על  8שעות .הכשרה זו כלולה במחיר (כולל שעות העבודה של
הנציגים).
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חלק ד׳ המוקד הלוגיסטי במטה הרכבת בלוד
.131

הגדרה כללית

 .131.1תרשים המפרט את שיטת העבודה במוקד הלוגיסטי

 = Xסיום הטיפול
התרשים המצורף להמחשה בלבד ותהליכים אילו עשויים להשתנות ע״פ דרישת הרכבת.
התהליכים מרכזיים וקיימים שירותים נוספים ,תהליכים נוספים ויוצאים מן הכלל בתהליכים אילו.

 .132צוות מומחים לוגיסטי במטה הרכבת בלוד
 .132.1עובדי הרכבת יפנו לצוות השירות והמידע המיועד ברובו למתן שירות ללקוחות במוקד השירות לציבור ,אשר
ייתן גם מענה בתעדוף לפניות עובדים בנושאים לוגיסטיים לשם פתרון של בעיות תחזוקה וטיפול בנושאים
נוספים כפי שיקבע מעת לעת.
 .132.2הצוות יקלוט את הפניה ,וברוב המקרים ,יעביר את הטיפול בפניה לצוות המומחים הלוגיסטי בלוד.
 .132.3צוות המומחים הלוגיסטי במוקד הלוגיסטי יופעל ע"י עובדי הספק במתקני הרכבת.
 .132.4התשלום לעובדים ב"צוות המומחים הלוגיסטי" יבוצע על פי תעריף שעתי כמפורט בנספח התמורה.
 .132.5במידה ופעילות "צוות המומחים הלוגיסטי" תתקיים במתחמי הספק ,יוקצה לפעילות זו חלל מופרד ללא עלות
נוספת.
 .133שעות פעילות -המוקד הלוגיסטי
 .133.1נציגי המומחים הלוגיסטיים ישבו במשרדי הרכבת בלוד (כיום ישנם  4נציגים) ,בימים א' -ה' :בשעות הפעילות
 07:30-17:30וכפוף להיתכנות בשינוי השעות עפ"י צרכי הרכבת ובהתאם לפעילות הדרושה.
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 .133.2העובדים יידרשו לעבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לאירועים התפעוליים ברכבת (עם אופציה להארכת זמן
המענה עד לשעה .)23:30
 .133.3לרכבת שמורה הזכות לשנות את שעות פעילות צוות המומחים הלוגיסטי במוקד הלוגיסטי עפ"י שיקול דעתה
ובתנאי שהספק יקבל התראה מוקדמת של  7ימי עבודה.
 .134בשעות בהן לא מתקיימת פעילות של הצוות הלוגיסטי בלוד
הטיפול בתקלות/פניות יופעל ויבוצע במוקד השירות לציבור אצל הספק במקרים מוגדרים מראש:
 .134.1במקרים של תקלות משביתות (תקלה משביתה  -מוגדרת כתקלה שפוגעת בתפקוד השוטף של הרכבות ו/או
בשירות לנוסע/לעובד ויכולה לגרום/גרמה להשבתת מערכות/פעילות) ועל פי התרחישים המופיעים במערכת.
 .134.2בשעות הפעילות בהן אין פעילות של מומחה לוגיסטי ברכבת ,תכלול ניהול הפעילות במוקד לציבור המשך טיפול
בתקלה כולל הפעלת ספקי שירות של הרכבת ו/או המשך טיפול מול הרפרנט הרכבתי.
 .135הרשאות לבעלי תפקידים במוקד הלוגיסטי
 .135.1למנהל/ת המוקד הלוגיסטי מטעם הרכבת  -יינתנו הרשאות למערכת  CTIשל המוקד לציבור בהרשאה מלאה
לנתוני דוחות זמן אמת ,דוחות היסטוריים ,מערכת הקלטת שיחות ,מערכת ניהול ידע ( כולל אפשרות של עדכון
מרחוק) וכל מערכת הקיימת בעמדת הניהול.
 .135.2לצוות המומחים הלוגיסטי במוקד הלוגיסטי בלוד ( )BOתינתן האפשרות לגישה ישירה למערכת ההקלטות של
הספק לשם האזנת שיחות בזמן אמת ובמועד מאוחר יותר כולל הרשאה הורדת הקבצים במידת הצורך.

תיאור תפקיד הנציג הלוגיסטי
 .136תיאור תפקיד נציג בצוות המומחים במוקד הלוגיסטי
מתן מענה לטיפול בפניות ותלונות מורכבות ופשוטות המתקבלות בכל ערוצי ההתקשרות :טלפוני וכתוב ,ללקוחות
הרכבת בתחומים שונים ומגוונים תוך עמידה ובלוחות זמנים מוגדרים.
 .137נציגי צוות המומחים במוקד הלוגיסטי יעמדו בתנאים:
 12 .137.1שנות לימוד ,יתרון לבעלי תעודת בגרות.
 .137.2אוריינטציה שירותית/תודעת שירות מפותחת.
 .137.3ניסיון בעבודה במוקדים.
 .137.4כושר הבעה גבוה מאוד בע"פ ובכתב.
 .137.5יכולת חקירה וירידה לפרטים.
 .137.6יכולת עבודה תחת לחץ והגדלת ראש.
 .137.7ניסיון בטיפול בפניות מורכבות המצריכות ניהול מול ממשקים רבים.
 .137.8ניסיון בעבודה בתנאי לחץ וסביבה משתנה.
 .137.9ניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת.
 .137.10ניסיון של יותר מ  6חודשים כנציג במוקד שירות (*או נתון לשיקול דעת נציג אגף לוגיסטיקה)
 .137.11נציגי צוות המומחים ידרשו להתחייבות לתקופת עבודה של שנה לפחות בתפקיד.
 .138רווחת צוות המומחים הלוגיסטי במוקד הלוגיסטי (משרדי הרכבת):
 .138.1מנהל /ת צוות מומחים לוגיסטי מטעם הרכבת תוכל להעניק מענק מצוינות לנציג ,בגין אירוע יוצא דופן שביצע
הנציג ,מעת לעת ועפ"י שיקול דעתה .המענק בגובה  ₪ 200יוענק לנציג ע"י הספק המעסיק וישולם ע"י הרכבת
בחשבונית החודשית.
 .139תסריט שיחה במוקד הלוגיסטי
" .139.1ברוכים הבאים למוקד הלוגיסטי של רכבת ישראל ,שלום בשעות אלה ניתן לפתוח קריאות שירות דרך
האפליקציה בלבד ,במקרים דחופים אחרים יש להמתין למענה לנציג .בין השעות  08:00-17:00ניתן לפתוח
קריאות דרך האפליקציה בלבד ,במקרים דחופים אחרים ניתן לפנות למשרד בטלפון " 08-6533754
 .139.2ככל ויידרש ובהתאם לדרישת הרכבת באירועים מיוחדים ,תינתן האופציה לבצע הקלטה בנתב באופן עצמאי
מרחוק או ע"ב סיוע של מנהל המוקד הלוגיסטי מטעם הספק.

נוהל עבודה
.140

נוהל עבודה שוטף בצוות המומחים הלוגיסטי -קריאות לטיפול לוגיסטיקה
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בכל קריאה שמתקבלת מתבצעים מס' שלבי טיפול:
 .140.1לוודא שהקריאה מסווגת נכון ,הן מבחינת נושא תקלה (בינוי ואחזקה ,מעליות ,מזגנים וכו') והן מבחינת קבלן
(לפי אזורי חלוקה לכל קבלן .לדוגמא :קבלן  XXXיקבל קריאות של תחנות צפון  XXXיקבל קריאות של תחנות
דרום).
 .140.2להעביר את הקריאה לקבלן ב( SMS-אם יש) ,במייל ,בטל' ובמערכת ה  CRMלקבלנים הרלוונטיים (במערכת
זו הקבלנים מעדכנים סיום טיפול בקריאות).
 .140.3ישנם קבלנים שלא מקבלים את הקריאות במייל ו/או לא ב SMSאלא רק טלפונית ,בעיקר מדובר במוקד מסודר
שיש לאותה חברה /יש ליצור עימם קשר ,למסור את כל פרטי הקריאה (תחנה ,תקלה ,שם וטל' מדווח) ולשלוח
מייל לכתובת המעודכנת במערכת (אם יש)לאותו קבלן.
 .140.4במידה ונדרש יש לתעד במערכת כיצד הועברה הקריאה לקבלן ("נשלח  SMSומייל"" /נשלח מייל"" /נמסרו
פרטי קריאה לנציגה  )"xxxxבצירוף תאריך ושעה.
 .141נוהל עבודה שוטף בצוות המומחים הלוגיסטי -קריאות משביתות
בכל קריאה שמתקבלת מתבצעים מס' שלבי טיפול:
 .141.1יש לשלוח  SMSומייל עפ"י הנהלים.SMS +
 .141.2להתקשר לקבלן ,לוודא שקיבל את הקריאה
 .141.3לבצע מעקב רציף בהתאם לצורך שיוגדר
 .141.4לעדכן את מנהלת המוקד הלוגיסטי ו/או מי מטעמה על אירועים חריגים.
 .141.5לעדכן רפרנט/מנהל לוגיסטי בגין פתיחת הקריאה המשביתה.
 .142הגורמים שמדווחים על סיום טיפול בתקלה
 .142.1קבלנים מעדכנים טלפונית /במייל /במערכת ה .CRM
 .142.2רפרנט מדווח על סיום תקלה באמצעות מערכת ה . WEB-
 .142.3מדווח מתקשר למוקד הלוגיסטי או למשרד לעדכן שהגיעו לתקן.
 .142.4במידה וזמן סגירת הקריאה וזמן הטיפול בקריאה שונים ,יש לעדכן את שעת הטיפול הנכונה.
 .142.5כפי שהוזכר לעיל ,צריך לדאוג לסגור קודם כל קריאות משביתות.

 .143סוגי התקלות לדוגמא
 .143.1בינוי ואחזקה -שבר דלתות ,תקלות של מנעולים ,שירותים סתומים ,כיורים סתומים וכו'.
 .143.2אחזקת משאבות (מדובר במשאבות מים גדולות).
 .143.3שאיבת ביוביות (מדובר בשפכים סניטרים (ביוב) או שומנים ומינרלים (דלקים) -הצפה ביובית ,ביובית מלאה
לפני הצפה.
 .143.4מעליות.
 .143.5פינוי אשפה.
 .143.6בעיות מיזוג.
 .143.7הזמנת מוניות בחירום.
 .143.8גינון  /עשבייה.
 .143.9תריסי גלילה בתחנות /שערים חשמליים.
 .143.10הדברות ולכידת נחשים.
 .143.11תיקון מתקני תמי .4
 .143.12תקלות במכשירי מכשירי חשמל -מקררים ,מיקרוגלים ופקסים.
 .143.13תקלות כריזה.
 .143.14דרגנועים.
 .143.15קולרים.
 .143.16תקלת טלפונים.
 .143.17כיבוי אש מטלטלים.
 .143.18גילוי אש וכיבוי בגז.
 .143.19שילוט אלקטרוני.
 .143.20מעלוני נכים /הרמה.
 .143.21תקלות חשמל ושעונים.
 .143.22מנעולי מאסטר.
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 .143.23מכונות צילום.
 .143.24קרח.
 .143.25קריאות בנושא ניקיון.
 .143.26שירותי מוניות.
 .143.27ביגוד עובדים.
 .143.28וכל נושא אחר שתבחר הרכבת להוסיף בהמשך.
 .144במהלך שעות הפעילות -צוות המומחים במוקד הלוגיסטי ,ממשיך לטפל בהעברת הקריאות לקבלנים.
 .144.1מחוץ לשעות הפעילות של המוקד הלוגיסטי ,צוות השירות והמידע במוקד לשירות הציבור ,ממשיך לטפל
בקריאות בהתאם לתסריטים.
 .145באמצעות האפליקציה
פתיחת קריאות לוגיסטיות תעשה באמצעות האפליקציה בכל שעות הפעילות.
 .146באמצעות הטלפון
 .146.1פתיחת קריאות מחוץ לשעות הפעילות של צוות המומחים הלוגיסטי ו/או במקרה של השבתת האפליקציה.
 .146.2בשעות הפעילות של צוות המומחים במוקד הלוגיסטי בלוד הצוות ימשיך לטפל בקריאות.
 .146.3מחוץ לשעות הפעילות צוות השירות והמידע במוקד השירות לציבור ,יטפל בקריאות משביתות בלבד.
 .147באמצעות הפורטל
ראה סעיף "באמצעות האפליקציה".
 .148מענה לשיחות בנושאים לוגיסטיים במוקד השירות לציבור מחייב מתן מענה ע״י נציג אשר עבר הכשרה ייעודית
והוסמך לטיפול בקריאות ואושר ע"י נציג אגף לוגיסטיקה של הרכבת (מנהלת המוקד ו/או מי מטעמה)
 .148.1נציג השירות יפתח קריאה במערכת  CRMאשר תעבור לטיפול צוות המומחים הלוגיסטי בלוד.
 .148.2את הפנייה יו כל העובד להעביר לטיפול בתחום באפליקציה ,טלפון ודרך קישור באתר האינטרנט (הפורטל
הארגוני) וכל מדיה נוספת עתידית של הרכבת והכל לפי הנוהל שיועבר לספק.
 .148.3לאחר שצוות השירות והמידע במוקד השירות לציבור קלט את הפניה ,מרביתן המוחלט של הפניות יטופל ע"י
צוות המומחים הלוגיסטי.
 SLA .149למוקד הלוגיסטי יימדד לאורך כל שעות היום ,סופ"ש וחג (למעט יום כיפור כשהמוקד סגור) החרגות של
המוקד לשירות הציבור לא יחולו על המוקד הלוגיסטי.

גיוס והדרכה
 .150גיוס עובדים
 .150.1הספק יהיה אחראי לגיוס עובדי המוקד לרבות הדרכה והטמעת המערכות במרכז השירות.
 .150.2גיוס עובדי צוות מומחים לוגיסטי למוקד הלוגיסטי -יבוצע בתיאום מנהלת המוקד הלוגיסטי מטעם הרכבת
ולאחר ראיון עבודה.
 .150.3הספק יציג את שיטת הגיוס והמיון לאור תנאי הסף לקליטה כ"א לאישור מראש של המנהל מטעם הרכבת.
 .150.4כל עובד של הספק המשתמש במערכות הרכבת– אם לצרכי תחזוקה ו/או כנציג/מנהל שירות – יעברו בדיקות
ביטחוניות ע"י גורמי הרכבת האמונים על כך בהתאם לדרישות הרכבת.
 .150.5כל עובד של הספק יחתום בנוכחות מנהל/ת המוקד מטעם הרכבת על כתב שמירת סודיות והתחייבות מטעמו,
וכן על טפסים שונים הנדרשים על ידי הרכבת כגון :חשיפת עבר פלילי ,ויתור על סודיות רפואית ועוד.
 .150.6חתימת העובדים על הטפסים המפורטים בסעיף הקודם ,הינה תנאי לעבודה במוקדי השירות.
 .150.7למען הסר ספק ,כל עובד באשר הוא יוכל לעבוד במוקדי השירות לרכבת רק לאחר שהועברו הטפסים הנדרשים,
חתומים ומלאים כהלכה ושאושרו ע"י אגף ביטחון/ביטחון מידע.
 .150.8קליטת/החלפת דרגים ניהוליים תחייב הודעה מראש ואישור הרכבת בטרם קבלת בעל התפקיד החדש .הרכבת
שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לראיין מראש מועמדים ולאשרם .הספק מתחייב שלא להעביר לתפקיד
אחר עובד בדרג ניהולי בטרם נבחר ואושר מחליף ע"י הרכבת והמחליף עבר חפיפה מלאה.
 .150.9הספק יבצע מיונים בשיטת מרכזי הערכה או גיוס מתוך כוח האדם שנמצא ברשותו ואיכותם מתועדת.
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 .150.10הרכבת תבקר גיוס הנציגים על ידי הספק על פי שיקול דעתה .נציג הרכבת יהיה נוכח במרכזי הערכה.
 .150.11הרכבת תהיה רשאית לעיין בתיקי עובדים על פי דרישתה ולצורך בקרה ומעקב.
 .151הדרכה ,והנעת עובדים
 .151.1כל ההדרכות יאושרו מראש מול מנהל ההסכם מטעם הרכבת.
 .151.2שעות ההדרכה ישולמו ע"י הרכבת בהתאם לאישור.
 .151.3ההדרכות יבוצעו ע"י הספק (התשלום יבוצע רק בעבור שעות ההדרכה של הנציגים).
 .151.4הספק יציין את עלות שעת הדרכה בנספח התמורה.
 .151.5הספק יציג את הסילבוס ומערכי השיעור לאישור הרכבת .הסילבוס יכלול את כל החומר המקצועי ,השירותי
ותפעול מערכות אותן התכוון הספק לבצע ,לרבות הדרכה על נגישות המערכות ותפעול פעולות בהקשר ההנגשה.
 .151.6על הספק לבנות מערך הדרכה שנתי הכולל הכשרה ראשונית לנציגים חדשים ,הדרכות בנושאים שונים ,הכשרות
ספציפיות לשירותים חדשים ,גרסאות תוכנה ומערכות חדשות וריענון ידע לנציגים ,לרבות נושאי הנגשת
מערכות.
 .151.7הספק ימנה גורם אחראי על פעילויות בקרה ומעקב שוטפות בנושא זה הכולל האזנות.
 .151.8הספק יעביר לרכבת פירוט על אופן ביצוע ההדרכה ,הגורם מעביר ההדרכה ואוכלוסיית המודרכים.
 .151.9פיתוח הקורסים ,ציוד ההדרכה ,עזרים תומכים בהכשרות ,פיתוח ההדרכה וצוות ההדרכה ,יהיו באחריות
הספק ועל חשבונו בהתאם לתוכנית ההדרכה ויהוו חלק בלתי נפרד מההקמה והפעילות השוטפת.
 .151.10במידת הצורך ובהתאם לדרישות הרכבת ,ההדרכות יכללו שילוב של גורמים מטעם הרכבת.
 .151.11הספק מחויב לעדכן מראש את מועדי ותכני ההשתלמויות וההכשרות שיערוך על מנת לאפשר למנהל מטעם
הרכבת לאשר את התכנים (לרבות בנושא מקצועיות ושירותיות) ולבקר את ביצועם.
 .151.12כל תכני ההדרכה יאושרו על ידי מנהלי הפעילות מטעם הרכבת.

 .152תכנית הנעת עובדים
הספק יציג תכנית להנעת עובדים (שאינה כרוכה בתשלום נוסף של הרכבת) שתכלול:
 .152.1פעילויות לגיבוש צוות העובדים.
 .152.2מערכת מתגמלת בשכר.
 .152.3מערכת פרסים מתמרצים.
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חלק ה' :פעילויות נוספות
 .153גיוס נציגים לפעילויות שירות שאינן מבוצעות מתוך מוקד השירות ומנוהלות הן מבחינת שעות העבודה והן מבחינת
תוכן העבודה על ידי גורמים ברכבת ישראל .הכשרה בסיסית תינתן ע"י הספק (בדומה להכשרת נציגי מידע\שירות
לקוחות)

אחר

ערוץ
פעילות

 .1נציגי
סושיאל

פייסבוק,
טוויטר,
אינסטגרם
ועוד

 .2נציגי
OCC

מערכת
הודעות

PUSH

שעות עבודה ביום *
ימים ראשון עד חמישי:

סה"כ מס' נציגים
3

מהשעה 07:00:
ועד שעה19:00:

ימים ראשון עד שבת:

4

א' -ה' :מהשעה 06:00
עד 00:00
שישי14:00 – 06:00 :
שבת :צאת השבת עד
00:00

* לרכבת ישראל קיימת הזכות להוסיף או להוריד את מספר הנציגים ,תכולת העבודה ושעות הפעילות
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חלק ו׳  -אירועי חירום
מידע כללי והגדרות
 .154רכבת ישראל הינה "מפעל חיוני" כהגדרתו בחוק ,על כן עלייה להיערך להפעלה שתתמוך במצבי חירום במדינת ישראל
לרבות ״מצב חירום״ או הכרזה על מצב מל״ח״.
 .154.1הספק מתחייב לספק את כל שירותי המוקד השירות לציבור גם בשעות חירום לאומי.
 .154.2מובהר למען הסר ספק כי במצבים בהם נדרש לקיים את הפעילות במצב חירום לאומי (מלחמה וכו׳) יעמיד
הספק מוקד שירות לציבור ממוגן כנדרש בהנחיות פקע״ר לפעילות במפעלים חיוניים.
 .154.3כמות העמדות הממוגנות לא יפחתו מ  25עמדות והם יוכלו להיות מאוישות  24שעות ביממה.
 .154.4כל העמדות הממוגנות יעמדו בדרישות של העמדות הרגילות ויתחברו לכל המערכות לרבות הקלטות שיחה
והקלטות מסך ,תחת כל הנחיות אבטחת המידע.
 .154.5במקרה של צמצום כוח אדם במוקד בעקבות גיוס מילואים ,יוכל הספק להכשיר נציגים חדשים ,זמניים
למוקד ,בהכשרה מקוצרת -בכפוף לשיתוף ואישור הרכבת.
 .154.6ההנחיה למעבר לאחד ממצבי החירום שיפורטו להלן תינתן ע"י נציג הרכבת בלבד.
 .154.7באחריות הספק לשמר יכולת וורסטילית בכל זמן נתון של תגבור כמות הנציגים גם ע"ב נציגים קיימים
ו/או שינוי/הארכת שעות הפעילות בהתאם להנחיה מופרטת בהמשך.
.155

הפעלה באירועי חירום ובאירועים מיוחדים
 .155.1אירועים מדיניים ביטחוניים ,לדוגמא:
 .155.1.1אירוע אסון המוני -אירוע הגורם לפגיעה חמורה בביטחון הציבור או ברכוש ,המתייחס
לציבור גדול או שטח גדול ,או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור לרבות אסון טבע ,מפגע
סביבתי ,אירוע חומרים מסוכנים ,תאונה או פעילות חבלנית עוינת.
 .155.1.2אירוע ביטחוני\חבלני\סייבר -כל אירוע שיש בו איום על הנוסעים ,רכבת או תשתיות או
פגיעה בהם בפועל על ידי ארגון טרור או גורם עוין.
 .155.2אירועים רכבתיים ,לדוגמא:
 .155.2.1כל אירוע החורג משגרת הפעילות הסדירה של תנועת הרכבות ו\או שיש בו סיכון לחיי
הנוסעים וביטחונם ו\או העלול לגרום נזק לרכבת ,למתקנים ,למערכות ולתשתיות
הרכבת ותפקודם.
 .155.2.2מזג אוויר קיצוני.
 .155.2.3שביתה.
 .155.2.4תקלה ברכבת (אירועים אלו שכיחים יחסית).
 .155.2.5אירוע תאונה-כל אירוע חירום הנגרם כתוצאה מטעות אנוש או כשל מערכות שלא
במזיד.
 .155.3בעת אירוע חריג (מצב חרום לאומי ,מצב חרום מקומי ,אירוע חריג פנים ארגוני ועוד) על הספק להיות מוכן
למעבר מידי של מוקד השירות לציבור לפעילות בהיקף גבוה יותר מהמקובל בתוכנית העבודה .ההוראה
למעבר תינתן על ידי המנהל מטעם הרכבת.
 .155.4מערכת קבלת פניות אוטומטית של מוקד השירות לציבור (לרבות ה  )IVRתוכל לטפל בחירום ב  600פניות
בו זמנית בסה"כ (מוקד טלפוני ,נתב ורב ערוציות).
" .155.5צוות גיבוי בחירום" בכל מקרה של אירוע חירום כהגדרתו ברכבת ,המשבש משמעותית את פעילות
הרכבת ,יערך הספק בהתאם להנחיות הרכבת וע״פ נוהל עבודה וכמפורט להלן:
 .155.6בכפוף להחלטת הרכבת ,חייב מנהל המוקד לתגבר את מוקד המידע ,בנציגים הזמינים להקפצה בו זמנית
ממוקדים אחרים.
 .155.7הספק ידאג ל  15%נציגי חירום ביחס למצבת כ״א שפעילה במוקד מסך מצבת כ״א ,אך לא פחות מ10-
נציגים ,זאת לאחר עדכון ואישור מנהל מוקד השירות מטעם הרכבת ,מעבר למשמרת המתוכננת באותם
הימים .את משמרות הנציגים הנוספים יש לתכנן בשיתוף עם המנהל מטעם הרכבת וזאת במידה והאירוע
הינו מתמשך.
 .155.8נציגי החירום יופעלו במענה טלפוני ,אלא אם נציג הרכבת ידרוש תמהיל אחר בהתאם לנסיבות.
 .155.9הספק נדרש ליכולת הפעלת כלל נציגי החירום בכל רגע נתון  ,במהלך שעות פעילות המוקד לציבור ואם
יידרש אף מעבר (כך שעליו להיערך עם צוות גדול יותר בכדי לעמוד בדרישת האיוש ברגע נתון).
 .155.10יובהר כי כמות הנציגים בצוות נתונה לשיקול הספק ,כל עוד כמות זו מאפשרת הקפצה של  10נציגים לכל
הפחות ,בו-זמנית בכל זמן נתון.
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 .155.11נציגי החירום יוקפצו ע"י מנהל/ת הפעילות מטעם הרכבת ויכנסו למענה תוך  10דקות מרגע ההתראה ע"י
נציג הרכבת.
 .155.12ההתראה לספק תדווח ע"י מנהל הפעילות מטעם הרכבת באמצעות הודעה כתובה למנהל המוקד ו/או
ממלא מקום מטעם הספק.
 .155.13כל נציגי החירום במוקד השירות לציבור והגיבוי הלוגיסטי יוכלו לעבוד מרחוק ולהתחבר למוקד לכל
המערכות איתן עובדים במוקד השירות לציבור.
 .155.14נציגי צוות זה יכולים להיות נציגים ממוקדים אחרים למעט נציגים לסקיל הלוגיסטי.
 .155.15יובהר כי  10הנציגים שיעלו למשמרת ברכבת ,בעת שהוקפצו לגיבוי ,יעבדו בשעות אלו רק עבור מוקד
לציבור של הרכבת.
 .155.16שמירת הכשירות של צוות הגיבוי תהיה ע"פ תכנית הכשרה ייעודית .לא יהיה תשלום נוסף עבור הכשרת
צוות זה (פרט לתשלום הייעודי עבור הצוות ,כמפורט בנספח התמורה למסמכי המכרז).
 .155.17בעת מצב חירום כהגדרתו במפרט זה יאפשרו מערכות הספק הכפלת יכולות המערכת לטיפול ב100 -
שיחות און ליין ובעוד 150שיחות ממתינות בו זמנית בנתב ,סה"כ  250שיחות בו זמנית.
 .155.18במידה והאירוע מוכרז בשעות שבהם מוקד השירות לציבור אינו פעיל ,מוקד השירות לציבור יהיה זמין
לשיחות עם  5נציגי שירות ראשונים תוך  45דקות.
 .155.19במידה והאירוע מתרחש בשעות עבודת מוקד השירות לציבור ועומד לגלוש מעבר לשעות העבודה ,הרכבת
תעדכן את הספק אשר יידרש להמשיך ולהפעיל את מוקד השירות לציבור .
 .155.20הספק יערך לאפשרות של איוש עמדות מקבלת ההודעה על מצב החירום ,של עד כ 50 -עמדות מידע ,ע"י
נציגים ומנהל משמרת במשך  7שעות ברציפות לאחר אירוע החירום.

הנחיות פעילות לספק
.156

בהכרזת "פעילות במצב חירום" ינקוט הספק בצעדים הבאים:
 .156.1הפעלת נוהל ניתוב חירום בנתב המרכזייה.
 .156.2שינוי מוסיקה והסרת השירותים העצמיים בנתב.
 .156.3העלאה מידית של הודעות  IVRרלוונטיות במערכת .על הספק לספק למנהל מוקד השירות לציבור מערכת
להעלאת הקלטות ל IVR-ולהחזיק גם בהודעות מוקלטות מראש למקרים שכיחים.
 .156.4העברה מידית של מערכת ניהול הפניות של הנציגים למסך מצב חירום עם כותרת "מצב חירום".
 .156.5הרכבת תעביר מידע כתוב ומפת שינויים (ככל ויתאפשר) אודות השינויים והביטולים בתנועת הרכבות,
אותם יש להעביר לכלל הנציגים המשובצים למענה (כולל מנהלים ואחמ"שים).
 .156.6נוסח הודעות שימסרו ע"י הנציגים לפונים שנמסרו על ידי הרכבת מראש ו/או בזמן אמת.
 .156.7רכבת ישראל תדאג להעביר למוקד השירות לציבור את פרטי האירוע לרבות כל נתון אחר שנדרש כולל
נוסח המידע שניתן למסור לפונים טלפונית.
 .156.8נוהל הפעלת חירום יתואם עם הספק על פי עקרונות צרכי ונוהלי הרכבת .הנוהל המפורט שיסוכם ייכתב
ויימסר על ידי הרכבת לספק והספק יערך לביצועו בחירום כנדרש.
 .156.9הרכבת תהיה אחראית מבחינה מקצועית להדרכת האחמ״שים ,מנהלי המשמרת בכל הנוגע להפעלת
המוקד לציבור במצב חירום והספק ידאג להדרכת כל הנציגים בהתאם .תשלום עבור הדרכה -באחריות
הספק.
 .156.10הספק יקבל מבעוד מועד את ההנחיות התדריכים והמסכים במערכת ה  CRMומערכת הידע של מוקד
השירות לציבור ,הנדרשים למצב החירום בתאום עם הרכבת ,יעדכנם ויכניסם לפעולה עם ההודעה על
הפעלת מצב חירום.

 SLAבחירום ושיטת הפעלה
.157

 SLAבעת חירום -מוקד שירות לציבור
 .157.1עד שעה וחצי מדיווח האירוע ,תוגדל כמות הנציגים במוקד השירות לציבור (כולל נציגי החירום) לצורך
מענה על השיחות ברמת מענה  SLAשל  80%מהשיחות יענו תוך  150שניות SLA .זה יחושב וידווח למנהל
המוקד לציבור מטעם הרכבת חישוב ה  SLAהכולל של החודש.
 .157.2מרגע שיגדיר מנהל מוקד השירות לציבור מטעם הרכבת כי האירוע מסתיים ,רמת ה  SLAתחזור לרמה
המקורית מהאינטרוול השעתי הבא.
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 .157.3רק במקרים חריגים ביותר ,בהם לא עמד הספק ב  SLAלמרות שהעמיד את כמות הנציגים הנדרשת,
ובתנאי שהפעיל את צוות החירום המלא ,הרכבת תשקול החרגה של שעות אירוע החירום מחישוב התשלום
החודשי.
 .157.4שעה וחצי ראשונות של האירוע יוחרגו מחישוב ה  , SLAלמעט שיחות לקו הלוגיסטי.
 .158עדכון פלטפורמות שונות אל מול הלקוח
 .158.1האחריות למענה בכל פלטפורמות השירות השונות בעת אירוע חירום הינה של מוקד השירות לציבור.
 .158.2בעת אירוע ידרשו מנהלי מוקד השירות לציבור מטעם הספק להעלות הודעה ב  IVRשל הרכבת ,באתר,
באפליקציה ובכל אמצעי נוסף שיידרש ולשמש גיבוי למנהלי התוכן מאגף השיווק במקרה הצורך בכל הנוגע
להודעות באמצעים הדיגיטיליים.
 .158.3הניסוח יועבר למנהלים ע"י מנהל הפעילות מטעם הרכבת.
 .158.4על המנהלים להיות מקצועיים בתחום ולעבור הכשרה לשימוש במערכות.
 .158.5ההודעות יעלו בכל האמצעים לא יאוחר מ  7דקות מעת העברת נוסחן הסופי.
 .159הפעלת מוקד השירות לציבור במצב "אירוע מיוחד" מתכנן מראש
אירועים צפויים/מתוכננים :אירוע מתוכנן שבעצם מהותו עלול לגרום לדעת מנהלי הרכבת או גורם בפועל לעלייה
משמעותית בכמות הפניות למוקד (שינוי בקוויים ,שינוי בנהלים ,עבודות תחזוקה ,נפילת אתר אינטרנט ,פעולה שיווקית
חריגה ,מוצרים חדשים ,פתיחה/סגירת קו ארוכה ,תגבור רכבות באירועים מיוחדים – אירועים רב משתתפים וכיוצ"ב).
 .160שיטת הפעלה – מוקד שירות לציבור
 .160.1מנהל/ת הפעילות מטעם רכבת ישראל יעדכן מראש ,בהתרעה מוקדמת בדואר אלקטרוני של לפחות  5ימים
מראש ,לצורך הערכות מוקד השירות לציבור.
 .160.2במקרים חריגים תינתן הודעה מוקדמת להערכות  3ימים טרם האירוע.
 .160.3באחריות הספק לתגבר את כוח אדם על בסיס עובדי מוקד השירות לציבור ו/או נציגי החירום בהתאם
להנחיית מנהל מוקד השירות לציבור מטעם הרכבת ,לרבות מענה מידע ושירות ובכלל זאת פייסבוק ,מענה
בצ'אט  SMS/WhatsApp/וכיוצ"ב.
 .160.4באחריות הספק היערכות לפתיחה מוקדמת ו/או סגירה מאוחרת עפ"י דרישת הרכבת.
 .160.5על הספק לעמוד ביעדי ה  SLAהקבועים במפרט זה (אותם היעדים של עבודה בשגרה).
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חלק ז׳ – ניהול המידע
 .161ניהול המידע
 .161.1המוקד הייעודי ינהל מידע מסוגים שונים הכולל בין היתר מידע עבור נציגי המידע והשירות ,מידע עבור צוות
מומחים ,צוות הדיגיטל ,מידע עבור מענה לוגיסטי ועוד .
 .161.2על הספק לספק מערכת לניהול ידע ,ולעדכן אותה בכל המידע שיועבר לו ע"י רכבת ישראל ,הנדרש לצורך
הידע המקצועי של הנציגים בתורים השונים ושתנוהל עפ"י הרשאות בהתאם לסקילים של הנציגים.
 .161.3על הספק לספק את כל הכלים הנדרשים לנתינת תשובות בנושאים משלימים מעבר ללו"ז ותעריפים.
 .161.4על הספק יהיה לעבוד בתחום של לו"ז ותעריפים באמצעות מערכת תכנון נסיעות מרכזית בלבד וזאת לצורך
מניעת אפשרות של סתירות בתשובות ממקורות מידע שונים.
 .161.5נתוני לוחות הזמנים הרכבתיים ( ) RJPAמחוברים ל CRM-של רכבת ישראל.
 .161.6הספק יחזיק על השרתים שלו גיבוי של ה ,RJPAאשר יתעדכן באופן אוטומטי מהמערכות של רכבת ישראל
וישמש את נציגי מוקד השירות לציבור ,במקרה של תקלה במסד הנתונים הרכבתי.
 .161.7מערכת תכנון נסיעות מרכזית תאפשר לרכבת לנהל מידע עדכני לגבי לו"ז מתוכנן (עונתי) ,מעודכן (יומי)
ובפועל (לפי מערכת לניהול התנועה) ,הרכבת תאפשר להתחבר אל מערכת תכנון נסיעות מרכזית בweb -
 servicesואף תספק לה  ,SDKלשימוש פנימי עבור לקוחות הרכבת (הפונים).
 .161.8כל הזכויות של מערכת תכנון נסיעות מרכזית יישארו בידי הרכבת והספק מתחייב להחזיר לרכבת את עותקי
התוכנה של מערכת תכנון נסיעות מרכזית לאחר סיום ההתקשרות.
.162

עדכון מידע כללי
 .162.1הרכבת תעביר מידע באופן שוטף למוקד הייעודי.
 .162.2כל המידע בנושאים לוגיסטיים יועבר ע״י מנהל המוקד הלוגיסטי.
 .162.3האחריות על הטמעת המידע במוקד ,הינה על מנהל המוקד מטעם המציע.
 .162.4כל מידע שיגיע ,אלא אם הוגדר אחרת בטבלת העדכון ,יעודכן במערכת באותו יום.
 .162.5כחלק מפעילות השוטפת במוקד השירות לציבור ,באחריות הספק לבצע עדכון נציגים בצורת תדריך לפני כל
כניסה למשמרת – בתדריך יכלול עדכונים ,חדשות ונהלי עבודה בכל תחום שהוא בהתאם למידע המתקבל
והקיים.
 .162.6ככל שיידרש על ידי הרכבת ,באחריות הספק לספק מערכת עדכונים מקוונת אינטראקטיבית באמצעות
מערכות המחשוב של הספק באמצעותו יוכלו עובדי המוקד להתעדכן בעדכונים יומיים שוטפים.
 .162.7בהמשך לסעיף קודם ,מערכת זו תעמיד אפשרות לקיים מבדקים לנציגים לפני כניסה למשמרת לדוג' ,בדמות
"קרא וחתום".
 .162.8העדיפות במתן המידע לציבור תהיה לפי המידע האחרון שהועבר ע"י הרכבת.
 .162.9עם פיתוח טכנולוגיות חדשות וכניסתם ברכבת בתחום לוחות הזמנים ,הרכבת תבחן אופציות נוספות
להעברת מידע עדכני ובזמן אמת לידי הספק (הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי) ,והספק מצידו יהא מחויב בכל
עת להשתמש בעזרים אלו לשיפור השירות לנוסע.

.163

שיטות להעברת המידע לספק
 .163.1העברת מידע תבוצע באופן שוטף על ידי מנהלת הפעילות מטעם רכבת ישראל אל מנהל המוקד ו/או למי
מטעמו כפי שייקבע ע״י המציע.
 .163.2המידע שיגיע ירשם ,יתועד במערכת המידע במיידי ויוטמע בהתאם ל  SLAשנקבע.

.164

סוגי אמצעי העברת מידע
 .164.1הודעה בטלפון -ירשם ויתועד במערכת ההקלטה ויתועד במערכת המידע.
 .164.2הודעה ב  -SMSירשם ביומן האירועים של האחמ"ש ויתועד במערכת המידע.
 .164.3הודעה בדוא"ל -ירשם ביומן האירועים של האחמ"ש ,ישמר בדוא"ל בתיקייה מיוחדת ,ויתועד במערכת
המידע.
 .164.4העברת מידע דרך מערכת ה  -RJPAבשקיפות לנציגים במוקד שירות לציבור בכל עת ,המידע באחריות
הרכבת.
 .164.5לפירוט בנושא לוח זמני רכבות ראה נספח מצורף.
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חלק ח׳ – לוחות זמנים להקמת המוקד ובדיקות קבלה
.165

הקמת אתר המוקד הייעודי ,והפעלת שני מוקדי השירות
 .165.1לוח זמנים להקמה -הספק מתחייב להפעיל את מלוא מערך השירותים בהתאם להזמנה זאת תוך  90ימים
קלנדריים לכל היותר ,מיום חתימה על החוזה ,בהתאם להחלטת הרכבת.
 .165.2מבחני הקבלה הנקובים בסעיף זה בתחום הטכנולוגי יחלו תוך  45יום קלנדריים מחתימת החוזה.
 .165.3מבחני הקבלה של כוח האדם והמנהלים האמורים לאייש את המוקד יחלו תוך  55יום ויסתיימו תוך  70יום
קלנדריים מקבלת ההזמנה.
 .165.4סבב התיקונים שידרשו ע"י הרכבת מהספק יסתיימו תוך  90יום קלנדריים מקבלת ההזמנה ע"י הרכבת.
 .165.5לרכבת שמורה הזכות לשנות לוח זמנים זה ,בתיאום עם המציע.

.166

מבחן קבלת שירותים
 .166.1בחינות קבלה יכללו אופן נתינת שירותים (אמצעים וכלים) ובדיקות כל המערכות המתוארות ומפורטות
במכרז זה ובנספחיו ,וכן מערכות ממוחשבות שיוכנו ע"י הספק ,תשתיות (חומרה ותקשורת) העומדות לרשות
הספק לנתינת השירות הנדון וחיבור אינטרנט לצורך התחברות לשרת מערכת מרכזית לתכנון רכבות.
 .166.2מבחן הקבלה למערכת המידע יבחן את יכולת המערכת לספק לנציג השירות את כל המידע הדרוש לנציג על
מנת לספק לפונה מידע מלא ,אמין ובזמן תגובה סביר (על פי הקריטריונים להלן).
 .166.3מבחן הקבלה למערכת הטכנולוגית יבחן את המענה התפעולי והתהליכי של המערכות ,התאמת המערכת
והשרידות של מערכות הספק לדרישות הרכבת.
 .166.4מבחן הקבלה יערך ע"י צוות מקצועי מטעם הרכבת תוך  5ימי עבודה ממועד הודעת הספק כי המערכת מוכנה
לבחינה ולא יאוחר מלוח הזמנים שיקבע ע"י הרכבת.
 .166.5משך הבחינה ייקבע בהתאם לנדרש ע"י הרכבת .במידה ויתגלו ליקויים ימסור עליהם המנהל מטעם הרכבת
לספק .הספק יתקן את הליקויים תוך  48שעות ויודיע על מוכנות המערכת לבחינה חוזרת.
 .166.6הבחינה החוזרת תיערך ע"י הרכבת ,וחוזר חלילה ,עד לאישורו של המנהל מטעם הרכבת כי המערכת עמדה
במבחן הקבלה.
 .166.7הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לבצע בחינות קבלה כל עוד ביצועי המערכת אינם עומדים באחד או יותר
מהקריטריונים שיפורטו בהמשך.
 .166.8אין בביצוע בחינות הקבלה  -יהיה מספרן אשר יהיה  -בכדי לגרוע מהתחייבות הספק להפעיל את המוקד
במועד כנקוב בחוזה זה.
 .166.9במידה והספק לא יעמוד בדרישות הרכבת לאחר  3בחינות חוזרות רשאית הרכבת לפסול את הצעתו ולפנות
למציע הבא במדרג ההצעות.

.167

מבחן קבלה למערכת המידע – כללי
 .167.1מבחן הקבלה יערך במבנה המוקד הייעודי ובמתקני הרכבת (לבכירים בצוות המומחים ,תיאום נסיעות,
כרטיס חכם ולוגיסטיקה) .הספק יארגן עמדה מאוישת ועמדת נציג ,שדרכו יעביר המנהל מטעם הרכבת
(להלן "הפונה") ,שאילתות לנציג .מערך זה יאפשר דימוי חיוג למוקד השירות לציבור וקבלת שירות.
 .167.2הנציג ,מקבל הפניה ,יצטרך להחליט אם יש בידיו את כל הנתונים בכדי להפיק תשובה .במידה ואין -יתחקר
את הפונה.
 .167.3לאחר שהנציג החליט כי בידיו כל הנתונים ייתן מענה לפניה כמפורט להלן.
 .167.4המנהל מטעם הרכבת יפנה במהלך הבחינה פניות במספר ותכולה כפי שימצא לנכון.

.168

מבחן קבלה להתאמת הטכנולוגיה לדרישות – כללי
.168.1

.168.2
.168.3
.168.4

.168.5

מבחן הקבלה יערך במבנה המוקד הייעודי .הספק יארגן עמדה מאוישת ועמדת נציג ,שדרכו יבדוק נציג
הרכבת את התאמת המערכת הטכנולוגית לעמוד בדרישות ומפרטי הרכבת כפי שמפורטים במסמכי המכרז.
מערך זה יאפשר דימוי חיוג למוקד ודימוי תהליך הפניה לקבלת שירות (בדיקת תהליך מקצה לקצה) לרבות
תיעוד הפניה במערכת ה .CRM
לאחר שהנציג החליט כי בידיו כל הנתונים ייתן מענה לפניה כמפורט להלן.
המנהל מטעם הרכבת יפנה במהלך הבחינה פניות במספר ותכולה כפי שימצא לנכון.
נציג הרכבת יבדוק את שרידות המערכת ואת יכולתה לתת מענה בשורה של התניות שיכללו :נפילת מתח
חיצוני ,הפסקת פעילות מעבד ראשי במרכזיה ,נפילת ציר ראשי אחד של ספק התקשורת ,נפילת אחד או
יותר מרכיבי ה  CCכמו  ,CTI , CRMמנהלת הידע ו .IVR
בדיקות יכולות המערכות ומערכות הבקרה יבדקו בעמדת האחמ"ש במוקד הייעודי.
49

.169

בחינת קבלה לנציגים בצוות מידע ושירות ובצוות הגיבוי הלוגיסטי
 .169.1המידע המתקבל מהנציג הוא נכון (עפ"י קבצים שקיבל הספק טרם הבחינה במהלך הפיתוח של המערכת).
 .169.2המידע מקיף את כל הפרטים כפי שנקבעו להלן:
 .169.2.1במידה והציג הפונה פניה המכילה מספיק נתונים לקבלת התשובה מהנציג-יקבל הפונה תשובה
מהנציג שתתחיל להימסר תוך  10שניות ,מהרגע שהפונה סיים את הצגת הפניה.
 .169.2.2על הנציג לצפות כי הפונה יבקש מידע נוסף לאחר קבלת התשובה.
 .169.2.3הנציג ישאל בשנית  5שניות מגמר תשובתו והפונה מצפה כי הנציג יחל לענות על השאלה הנוספת
לאחר  10שניות מרגע שהפונה סיים למסור את שאלתו הנוספת.
 .169.2.4במידה והציג הפונה שאילתה שאינה מכילה מספיק נתונים לקבלת מידע מהנציג -יקבל הפונה
מהנציג בקשה להשלמת פרטים שתישאל תוך  5שניות מהרגע שהפונה סיים את הצגת השאילתה.
התשובה תינתן בדיבור רצוף ולא איטי .הפונה ישלים את הנתונים ואז תיחשב השאילתה כבעלת
נתונים מספקים לתשובה.

.170

.171

בחינת קבלה לנציגים בצוותי המומחים ובדיגיטל  -הנציג ידמה שיחת שירות טלפונית/דיגיטלית
 .170.1המידע המתקבל מהנציג הוא נכון (עפ"י קבצים שקיבל הספק טרם הבחינה במהלך הפיתוח של המערכת).
 .170.2המידע מקיף את כל הפרטים כפי שנקבעו במסגרת מתן המענה.
 .170.3במידה והציג הפונה פניה המכילה מספיק נתונים לקבלת התשובה מהנציג  -יקבל הפונה תשובה מהנציג
שתתחיל להימסר תוך  10שניות ,מהרגע שהפונה סיים את הצגת הפניה.
 .170.4על הנציג לצפות כי הפונה יבקש מידע נוסף לאחר קבלת התשובה .הנציג ישאל בשנית  5שניות מגמר תשובתו
והפונה מצפה כי הנציג יחל לענות על השאלה הנוספת לאחר  10שניות מרגע שהפונה סיים למסור את שאלתו
הנוספת.
בדיקות מוכנות התשתית הטכנולוגית
.171.1
.171.2
.171.3
.171.4

.172

נציג הרכבת יסקור את התאמת המערכות בפועל לנדרש להלן.
המערכות יבדקו שיכולתם תואמת את הגדרות הדרישה והצהרות הספק במענה.
יבדקו בפועל נוהלי התחזוקה ורמות השירות המגובות בחוזים עם ספקי שירות מורשים בלבד של המערכות
בהם משתמש הספק.
יבוצעו בדיקות תהליכיו "מקצה אל קצה" ותמיכת המערכות הטכנולוגיות בתהליכים אילו ,כנדרש על ידי
הרכבת.

בדיקת ביצועים
 .172.1זמן תגובה של מערכת ניהול הידע  1שנייה לטרנזקציה.
 .172.2בדיקת שרידות.
 .172.3נציג הרכבת יסקור את התאמת הדרישות בפועל לנדרש להלן.
 .172.4המערכות יבדקו שיכולתם תואמת את הגדרות הדרישה והצהרות הספק במענה.
 .172.5יבדקו יכולות הגיבוי ,ההתאוששות והמענה לתקלות כפי שהציע הספק בהתאם לדרישות של המערכות בהם
משתמש הספק.
 .172.6יבוצעו בדיקות של המענה במקרה של נפילת מתח ,שרתי המידע ,מערכת ה  ,CTIמערכת ה  ,IVRמערכת ה
 ,CRMמערכת ניהול הידע ,מערכות על בסיס ( WEBפניות עובדים ואתר האינטרנט) ציר גישה של צירי ה
 PRIו\או עורקי ה .SIP
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חלק ט׳ -טכנולוגיה ומערכות
הספק יוודא את תקינות ורציפות הפעילות של המערכות הטכנולוגיות במוקד .הספק יטפל בכל תקלה ,על מנת וודא כי פעילות
המוקד ורמות השירות אינן נפגעות.
הגדרת תקלות טכניות ו SLA-טיפול
הספק יטפל בתקלות טכניות בהתאם להגדרות "תקלה רגילה""/תקלה משביתה" ובהתאם להנחיות מנהלת
.173
הפעילות מטעם רכבת ישראל:
" .173.1תקלה רגילה :תקלה שאינה מונעת את המשך העבודה הסדירה במוקד ואינה פוגעת ברמות השירות להם מחויב
הספק .במקרה של תקלה רגילה ,הספק מתחייב לתיקון עד  48שעות מרגע הדיווח.
" .173.2תקלה משביתה" :תקלה דחופה אשר אינה מאפשרת המשך עבודה בכלל המוקד ומתן מענה ללקוחות (כגון :תקלת
טלפונים ,תקלה בכלל המערכות ועוד) .במקרה של תקלה משביתה ,הספק מתחייב לתיקון עד  45דקות.
.174

טכנולוגיה ותשתיות שירות לציבור
 .174.1חלק מהמערכות הטכנולוגיות של רכבת ישראל מיועדות לנהל ולשלוט בתנועת הרכבות.
 .174.2חלק מהמידע משוגר למערכות ב  .WEBמידע זה יועמד לרשות המוקד.
 .174.3במסגרת ההתקשרות תתאפשר לספק גישה למערכות מידע רכבתיות נוספות.
 .174.4במסגרת מגבלות אבטחת מידע ,נציגי המוקד ידרשו למלא טפסים אבטחת מידע על סוגיו השונים בכפוף
להנחיית ממונה אבטחת מידע ברכבת ישראל ו /או מי מטעמו.
 .174.5לכל הנציגים תהיה גישה לאינטרנט חיצוני ככל שיידרש .נציג הרכבת יוכל לדרוש הגבלת גישה לאתרים
מסויימים .העלות באחריות הספק.
 .174.6לכל הנציגים שיידרש במסגרת עבודתם ,תהיה גישה למערכת אופיס .העלות באחריות הספק.
 .174.7כל המערכות שנדרש הספק לספק בפרק זה ,הינן כלולות במחיר ולא יגבה עליהן תשלום נוסף.
 .174.8מערכת ה  – CRMמערכת ה  CRMמסוג  Microsoft Dynamicsבענן ,שמתופעלת ע"י הרכבת ,כמפורט
בנספח .CRM
 .174.9מערכת  CRMתתוחזק ותפותח ע"י רכבת ישראל .הספק ירכוש רישיונות מרכבת ישראל ואת היוזרים
ויעדכן בה נתונים מרמת מנהל המוקד ועד הנציגים .על הספק לעמוד בכל דרישות השימוש במערכת כפי
שיידרש ע"י הרכבת.

.175

מערכת ה –  Contact Centerשל הספק -במוקד שירות לציבור
 .175.1הספק יספק את המערכת כחלק מהשירות וללא עלות נוספת.
 .175.2כלל המערכות המפורטות בסעיף זה יאפשרו התממשקות למערכות השונות איתן עובדת הרכבת ,כגון ,CRM
 twenty7וכדומה ומערכות דומות נוספות בעתיד ,ככל שתדרוש הרכבת ,וזאת ללא תשלום נוסף ותוך עמידה
בכל דרישות הטכנולוגיה ואבטחת המידע ובלוחות הזמנים שיקבעו בצורה משותפת.
 .175.3הספק יעמיד לרשות הרכבת גישה למערכת ה  CCובמסגרתה גם שירות של הודעות בדחיפה לפי כללים
עסקיים שיקבעו (זמני המתנה וכדומה).
 .175.4לרכבת תהיה גישה מלאה למערכות ה  ,Contact Centerכולל גישה למספרי הטלפון של הלקוחות ,שליחת
 SMSלאחר כניסת שיחה ע"י הרכבת עצמה ,מערכת ההקלטות ועוד.
 .175.5מובהר כי במהלך ההתקשרות ,הספק יהא אחראי לתחזוקת המערכת ותשלום בגין הרישיונות עבור עצמו
(הספק) ועובדיו קרי ,באחריות הספק ועל חשבונו הבלעדי לרכוש רישיונות לשימוש במערכות הCRM-
ומערכות שליחת המסרונים לכלל הנציגים ,המנהלים ובעלי התפקידים השונים ככל שיידרש בעתיד,
המועסקים במוקד.
 .175.6מובהר כי בכל מהלך ההתקשרות הספק יהיה אחראי גם כן על תחזוקת מערכת ה  webוהוספת משתמשים
ככל שיידרש.

.176

תיאור הדרישות ממערכת מוקד ( – (CCבמוקד שירות לציבור
 .176.1על הספק להציג בפני הרכבת את מבנה מערך המחשוב והתקשורת שלו ,כולל אבטחת מידע וקישור לרשתות
חיצוניות .הספק מתחייב לאפשר לנציגי אבטחת מידע של הרכבת ביקורים חיצוניים הכוללים הצגה של
שינויים במבנה הרשת ומערך המחשוב.
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 .176.2על הספק יהיה לפרט את תיאור מערכות מרכז השירות הנוספות המשמשות אותו ,כגון :מערכות שליטה
ובקרה ,מערכות ניהול משמרת ,מערכת  WFMלניהול כוח אדם ,מערכת דיווח והפקת דו"חות.
 .176.3הספק מתחייב להוסיף בכל עת בתקופת החוזה על חשבונו המלא ,עורקי  PRIנוספים על פי הצורך ועל פי
דרישות נציגי הרכבת ,במידה ויוכח שעורקי ה PRI -הקיימים במתג הספק שמשמש את מוקד הציבור של
הרכבת אינם מספיקים .הספק יבצע את הנ"ל תוך  10ימים מיום פניית הרכבת בכתב ובתנאי שחברת
התקשורת מסוגלת לעמוד בדרישה זו.
 .176.4בנוסף לאמור בחוזה ובנספחיו ,הספק מתחייב למלא אחר כל הדרישות המפורטות להלן ,בכל הנדרש לצורכי
התקשורת בכלל ולקווי התקשורת בפרט.
.177

טלפוניה
 .177.1מערכת הטלפוניה והמערכות הנלוות (כמו  CTIו )IVR -כולל מערכות לרישום שיחות און-ליין ודוחות
היסטוריה על השיחות במערכת ,אשר תשרת את הספק הנבחר ,תהיה בדגם הטכנולוגי המתקדם מסוגה
ותכלול את הגרסאות ההנדסיות האחרונות והמעודכנות ביותר.
 .177.2למערכת תהינה יכולות ( VOIPאו מערכת מבוססת  SIPאו יכולות להתממשק למערכות .)VOIP
 .177.3הספק מתחייב להתקין ולהפעיל במוקדי השירות לרכבת ללא תשלום נוסף ,כל מהדורה או גרסת תכנה
אחרונה שתשווק מסחרית ,למערכות הקיימות.
 .177.4אחריות הספק היא על כל מרכיבי המערכת ללא יוצא מן הכלל.
 .177.5לרכבת תהיה גישה מלאה למערכות הטלפוניה ,כולל גישה למספרי הטלפון של הלקוחות ,שליחת SMS
לאחר כניסת שיחה ע"י הרכבת עצמה ועוד.

.178

דרישות טכניות -מרכזת
 .178.1מרכזת הספק תהיה לא פחות ממרכזיה ספרתית בשיטת מיתוג  T.D.Mעם אפשרות שילוב טכנולוגיית מיתוג
 ) IP ENABLE) IPו\או מרכזיה על בסיס  VOIP/SIPשל יצרן מוביל בעולם.
 .178.2למערכת המוקד ( )CCהכוללת מרכזיה ,נתב CTI ,ומערכת הקלטה ,לא תהיה נקודת כשל בודדת בכל עת
לרבות גיבוי למערכת החשמל.
 .178.3המרכזת בגיבוי מלא HOT STANDBY -תכלול לפחות את הרכיבים הבאים שיוקצו לשימוש בלעדי עבור
מוקד רכבת ישראל:
 .178.4צירי  - PRI\SIPהספקת  4צירי ( PRI\SIPעורקים לקישור) של בזק או ספק שירותים נוסף על פי הגדרת
הרכבת.
 .178.5בפעילות רגילה יעמיד כמות קווי טלפון שיאפשרו  5שיחות ממתינות לכל עמדה (לפי כמות מקסימאלית של
עמדות שפעלה בחודש האחרון) .אפשרות להרחבה מיידית ולא יאוחר מ  7ימי עבודה ע״פ דרישת הרכבת.
 .178.6בפעילות בחירום (כפי שיוגדר ע"י הרכבת) יעמיד הספק כמות קווי טלפון שיאפשרו  10שיחות ממתינות לכל
עמדה (לפי כמות מקסימאלית של עמדות שפעלה בחודש האחרון).
 .178.7עורקים אנלוגיים 8 -קווים לקישור הבזק או ספק שירותים נוסף על פי הגדרת הרכבת.
 .178.8עמדות נציג ועמדות מנהלים שיאפשרו לעמוד ברמת השירות שנקבעה.
 .178.9שיחות ועידה ויעוץ -שיחות ועידה משולשות בו זמנית.
 .178.10יכולת הצטרפות לשיחה ,התייעצות והעברת שיחה -לשיחות בעמדות נציגי השירות ,ע"י הבכירים ומנהלי
התחום וכן בין התורים השונים במערכת.
 .178.11זיהוי  IDלקוח -יכולת זיהוי מספרי הטלפון של המחייגים ויצירת רשימות נטישה אוטומטית והקפצת מסך
 CRMבשיחה נכנסת.
 .178.12מעגלי  ACDאינטגראליים.
 .178.13מערכות ראש -לכל הנציגים ,הבכירים ,ראשי הצוותים והאחמש"ים הפעילים ,לעמדות הגיבוי וחדרי
ההדרכה.
 .178.14שיחות ועידה-בכל העמדות שיעמדו לטובת מוקדי שירות הרכבת ,ניתן יהיה לבצע שיחת ועידה משולשת.

.179

מערכת CTI
 .179.1המערכת תאפשר העברת נתונים וקישור בין מערכת הטלפוניה לנתב השיחות הממוחשב והפעלת שירותים
אינטראקטיביים ללקוחות רכבת ישראל .רכיב ה  CTIיהיה אינטגרטיבי למרכזת (אינטגרציה מלאה
למרכזת).
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.179.2

.179.3
.179.4
.179.5

המערכת תשמש כמקשרת בין מערכת הטלפוניה לבין מערכות המידע השונות ותשמש כבסיס לביצוע
שירותים אוטומטיים על ידי הפונים (כולל למערכת ה  ,CRMמערכת רב ערוציות ,מערכת ההקלטה ומערכת
ה .(IVR
המערכת תפקח על כל מהלך הפניות הנכנסות והיוצאות במוקדי שירות הרכבת כולל מידע על ניתוב
השיחה ,זמן ההמתנה ונתונים מלאים על מאפייני הפניה.
המערכת תנטר גם שיחות יוצאות אשר לא נענו ,לרבות רישום שלהן הכולל חותמת תאריך ושעה.
המערכת תאפשר קישור למערכת הקלטות של מוקדי השירות ותספק את נתוני השיחה המלאים ( Business
 )Dataלצורך אחזור שיחות מוקלטות המקושרות לפנייה.

 .180הקפצת מסך
עם כניסת פניה לנציג שירות יוקפץ מסך פרטי הלקוח במערכת התפעולית המתאימה נדרשת התממשקות עם המערכות
ה  CRMהייעודיות של רכבת ישראל.
.181

סיום שיחה
 .181.1בסיום שיחה יעבור הנציג אוטומטית לאחד הסטאטוסים שיוגדרו לו ,מצב זמין אוטומטי או אחד ממצבי
הלא זמין וההפסקות ומצב  Wrap-upכלומר זמן ניירת.
 .181.2במקרה ומוגדר "זמין אוטומטי" ,המערכת תאפשר פרק זמן של מספר שניות שיוגדר פרמטרית ,בו לא יכנסו
לנציג שיחות ופניות אחרות ולנציג תהיה האפשרות לשנות את סטאטוס העמדה.
 .181.3המערכת תאפשר ביצוע תשאול אוטומטי או אנושי על שביעות הרצון של הלקוח מיד לאחר קבלת המענה
ע"י נציג טלפוני/מענה באמצעות משלוח מסרון (עפ״י חוקיות שתוגדר ע"י הרכבת ,לדוגמא משלוח סקר לכל
שיחה עשירית וכד') או הפעלת סקר טלפוני ב IVRבסיום שיחה ,בהתאם לדרישת הרכבת.

.182

לוגיסטי
 .182.1מערכת ניהול ועדכון קריאות ע"ב  WEBלשירות לוגיסטי (פורטל לוגיסטי)– בחתך תצוגה אישי
לקבלנים/רפרנטים מקצועיים/תחנות /מתחמים (הפורטל ספקים מבוסס מערכת .) CRM
 .182.2המערכת תאפשר צפיית נתונים וביצוע עדכונים ע"ב שם משתמש וסיסמה שיוגדרו במשרד הלוגיסטי בלוד
בלבד.
 .182.3המערכת תתממשק למערכת ה . CRM
 .182.4המערכת תציג סטאטוס קריאות פתוחות/סגורות לכלל האוכלוסייה בחלוקה לתחנות/מתחמים/קבלנים.
 .182.5המערכת תאפשר לקבלנים לעדכן סטאטוס טיפול בתקלות ע״ב רשימה מוגדרת מראש שתועבר ע"י הרכבת
תוך הצגת הסטאטוס במערכת ה .CRM
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חלק י׳ -נתב והקלטות
.183

הגדרות נתב
 .183.1המציע יפעיל מערכת המוסרת ללקוחות מידע קולי/כתוב אוטומטי בערוצים השונים (אתר ,מידע קולי ב
 SMS ,IVRוכו') ללא עלות נוספת.
 .183.2המציע יקים את הנתב כשהוא כולל את השירותים הבאים:
 .183.2.1שירותים עצמאיים
VHT .183.2.2
 .183.2.3קבלת  SMSעם קישור לטפסים דיגיטליים ,צ'אט או  WhatsAppבשלוחות( :שירות לקוחות,
תיאום נסיעה ,אבדות).
 .183.2.4שליחת הודעות פוש ללקוחות באירועים חריגים
 .183.2.5שליחת מידע על זמני רכבות ( 3הצעות קרובות לבקשת הלקוח) ב  SMSלסלולרי
 .183.2.6הקראת זמן המתנה בתור
 .183.2.7הקראת מיקום בתור
 .183.2.8אפשרות בחירה של הלקוח לשמיעת הודעות תנועה
 .183.2.9אפשרות חזרה לתפריט הראשי לאחר בחירת תור מסוים
.183.2.10אפשרות לשמיעה חוזרת של התפריט
.183.2.11קישור בין הנתב למערכת  ,CRMכך שהמערכת תזהה את הלקוח לפי מספר הטלפון ותקפיץ את
תיק הלקוח שלו (שירות לקוחות ,תיאום ואבדות).
.183.2.12אפשרות לשיחה חוזרת גם כשהמענה סגור (למשל בשירות הלקוחות) ,כולל בחירת השעה בה
הלקוח מעוניין בשיחה חוזרת.
.183.2.13איתור שיחות ננטשות בזמן אמת על מנת ליצור קשר עם הלקוח (שירות לקוחות ,תיאום ואבדות),
או שליחת הודעה לנוטשים כדי להציע להם שנציג יחזור אליהם.

עלות השיחות הנכנסות הנענות אוטומטיות תיקבע במו"מ עם הספק ,ולא תעלה על  50%מעלות שיחה נכנסת.
.184
 .185לרכבת שמורה הזכות לפתח מערכת שכזו בעצמה ולדרוש מהספק להפעילה ,ללא שום תשלום עבור הספק ,לא על
המערכת ,לא על חיבורה ולא על השיחות הנכנסות.
לרכבת שמורה הזכות להפעיל על פי שיקול דעתה יישומים נוספים לרבות :ניהול מועדון לקוחות ,טלמרקטינג,
.186
תמיכה טכנית ,גביה ,ביצוע בקרה וביצוע שיחות יזומות (במסגרת מועדון לקוחות של רכבת ישראל) ואחרים לפי שיקול
דעתה.
במידה ותחליט הרכבת לקיים פעולות אלו ,המחיר יהיה אותו המחיר לשיחה טלפונית/כתובה בהתאם לאופי
.187
השירות ,לפי התמחור הנקבע במכרז זה ובנספח התמורה .במידה ושירות זה שונה מהותית או כמותית ,לרכבת שמורה
הזכות הבלעדית לנהל משא ומתן על מחירי השיחות.
 .188הרכבת תהיה רשאית להרחיב את השירותים הנדרשים בתיאום מראש עם הספק.
.189

מערכת ניתוב שיחות ומענה קולי ( - (VP – IVRמוקד שירות לציבור
 .189.1הספק יעמיד לרשות הרכבת נתב שיחות דרכו ינותבו שיחות של הלקוחות והעובדים בנושאים שונים
וסקילים שונים וברמות שונות ,ע"פ דרישת הרכבת.
 .189.2נתב השיחות יאפשר בהתאם לבחירת הלקוח בניתוב ,העברת שיחות חירום ומנהלתיות לגופים השונים בתוך
רכבת ישראל ,לדוגמא למוקד הביטחון וכד'.
 .189.3השיחות שיועברו לנציגי המוקד יהיו שיחות כאמור במפרט.
 .189.4פירוט נוסח ההקלטות במערכת ניתוב שיחות יועברו לספק.
 .189.5מערכת הנתב תאפשר שמירה של לא פחות מ  5נוסחים שונים של כרזות/נוסחי הקלטה לאירועים שונים
ואפשרות הקלטה של הודעות מרחוק לכל סקיל בנפרד עצמאית על ידי הרכבת בתיאום עם הספק.
 .189.6הקמת מערכת לניתוב שיחות ,ההקלטות (אולפן) והשינויים מעת לעת יהיו על חשבון הספק ואחריותו
הבלעדית.
 .189.7הספק יפרט את מבנה הנתב המוצע על פי פירוט הפונקציונאליות המובא להלן.

.190

שירותים אוטומטיים ב IVR/VP
 .190.1הספק יעמיד מערכת למידע קולי לטובת לקוחות הרכבת.
 .190.2המערכת תאפשר ללקוח לקבל הקראת לוחות זמנים ונתיבי רכבות בשגרה ובחירום.
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 .190.3באחריות הרכבת להעמיד לספק את המידע הנדרש להקמת שירות זה.
 .190.4הספק ישלוט במידע בשגרה ובחירום ויתאפשר לו להפסיק במידי מידע לא רלוונטי ,לשנות מידע בחירום על
ידי הפסקת המידע הרגיל שאינו רלוונטי ושידור מידע חדש תוך  20דקות.
.191

ניתוב והקלטות
 .191.1הספק יבצע הקלטת פתיח אישי לכל הנציגים במוקד השירות לציבור בכלל התורים ,הן בעבודה במוקד והן
בעבודה מהבית.
 .191.2הספק יעמיד לרשות רכבת ישראל אפשרות להקלטות בזמן אמת של כל השיחות במוקד השירות לציבור
לרבות השיחות הפנימיות במוקד.
 .191.3הקלטת השיחות ישמרו ויאפשרו אחזורן לתקופה של  7שנים לפחות ,הקלטות מסכים לתקופה של שנה אחת
לפחות.
 .191.4המערכת תאפשר בשגרה  5שיחות ממתינות לכל עמדה (לפי כמות מקסימאלית של עמדות שפעלה בחודש
האחרון.
 .191.5בפעילות בחירום (כפי שיוגדר ע"י הרכבת ) המערכת תאפשר  10שיחות ממתינות לכל עמדה (לפי כמות
מקסימאלית של עמדות שפעלה בחודש האחרון ).
 .191.6הספק יכול להצי ע כי בעת משברים ,ולאחר ביצוע האמור לעיל ,יספק שירות נוסף על ידי מערכות מוקד
האחרות לטפל בשיחות הממתינות.
 .191.7בזמן המתנה למענה אנושי ,ימתין הלקוח במערכת וישמע ג'ינגל  /מיידעים.
 .191.8המערכת תאפשר הקראת הודעות דחופות במקרה הצורך לפני העברת השיחה לנציג שירות.
 .191.9המערכת תנתב את השיחות לנציגי השירות המתאימים בהתאם לבחירת השפה ודרישות הלקוח.
 .191.10המערכת תאפשר לפונה לחזור לתפריט הראשי בכל שלב ע"י הקשה על מקש ספציפי כדוגמת  #או *.

.192

המערכת במוקדי שירות הרכבת תענה לפחות על הדרישות הבאות:
 .192.1ניתוב אוטומטי של שיחות נכנסות עפ"י פרמטרים קבועים.
 .192.2ניתוב עפ"י דרישות לקוח בהתאם ל"הקשות".
 .192.3במוקד השירות לציבור השמעת מידע אינטראקטיבי ללקוח בשפות שונות ,בהתאם לשפה שבחר בתחילת
הנתב (הודעות שוטפות ,יזומות ,תחנות חדשות וכד').
 .192.4הודעות הנחיה במוקד השירות לציבור לפחות  3שפות שונות (עברית ,אנגלית ,רוסית) ,אופציה להרחבה ב-
 100אחוז (בחירת סוג השפה שתתווסף תהיה על פי שיקול דעתה של רכבת ישראל בלבד ,הוספת שפה נוספת
תבוצע עד  14ימי העבודה מיום הפניה בכתב מנציג הרכבת).
 .192.5השמעת ג'ינגלים והודעות  P.Rשל רכבת ישראל בנתב ובזמן ההמתנה למענה ע"י נציג.
 .192.6אפשרות שינוי הודעות ,הקלטות ותפריטים מעת לעת ללא תשלום נוסף בשיתוף נציג רכבת ישראל.
 .192.7טיפול בלא פחות מ  120שיחות בהמתנה בו זמנית (לא כולל סעיף טיפול בשיחות ממתינות בחירום) ו\או ב
 5פורטים לעמדה בשגרה ו  10פורטים לעמדה בחירום.

CALL BACK / Virtual Hold Technology VHT .193
 .193.1על המערכת במוקד השירות לציבור להיות בעלת יכולות להפעלת מודול  CALL BACK / VHTהכולל שמירת
מיקום בתור ,איסוף מספר טלפון של המתקשר לצורך חזרה עפ"י חלונות זמן קבועים מראש/זמינות המוקד.
 .193.2הפעלה או מניעת שירות זה יקבעו פרמטרית עפ"י סוג השירות ,התור לנציגים או הענף במענה הקולי ,עפ"י מאפייני
הלקוח ,עומס במוקד בזמן ההמתנה או צפי ההמתנה בהחלטה בזמן אמת ע"י מנהל/ת מוקד השירות לציבור.
 .193.3לרכבת שמורה הזכות לדרוש שירותי  VHTלכל תור במוקד השירות לציבור לצורך שמירת התור ללקוח ,מבלי
להמתין על קו הטלפון.
 .193.4במידה ותחליט הרכבת להשתמש בשירות זה ,תשלם הרכבת עבור השיחה היוצאת ללקוח (לפי עלות השיחה הנכנסת
שנקבעה במכרז זה) ללא עלויות תקשורת נוספות וללא תשלום על השיחה הנכנסת של הלקוח (בה בחר בשירות).
 SLA .193.5לשירות יקבע עם השקתו ,ע״י הרכבת.
 .193.6על המערכת להיות בעלת יכולות להפעלת מודול  Call Backהכולל שמירת מיקום בתור ,איסוף מספר טלפון של
המתקשר לצורך חזרה עפ"י חלונות זמן קבועים מראש/זמינות מוקד השירות לציבור.
 .193.7הפעלה או מניעת שירות זה יקבעו פרמטרית עפ"י סוג השירות ,התור לנציגים או הענף במענה הקולי ,עפ"י מאפייני
הלקוח ,עומס במוקד השירות לציבור בזמן ההמתנה או צפי ההמתנה בהחלטה בזמן אמת ע"י מנהל המוקד לציבור.
 .193.8המערכת תספק דוחות לתוצאות חיוג (הצלחות וכישלונות).
 .193.9המערכת תידרש לתמוך במימוש ( call proxyשירות אופציונאלי) הכולל איסוף פרטי המתקשר תוך שמירת מקומו
בתור.
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המערכת תספק דוחות לתוצאות חיוג (הצלחות וכישלונות).
.193.10
במידה ותחליט הרכבת להפעיל שירות זה ,השירות יופעל ללא עלות נוספת (מלבד עלות השיחות היוצאות
.193.11
ללקוח) ,כחלק משירותי המוקד השירות לציבור.
.194

הקלטות ("אולפן") עבור מוקד שירות לציבור
 .194.1הספק יבצע את  150ההקלטות הראשונות באולפן מקצועי )בכל השפות המתבקשות) ,ללא תשלום נוסף
עפ"י דרישות רכבת ישראל.
 .194.2הספק יבצע את ההקלטות ע"י אותו הקריין ויפעל לכך שהקריין יהיה זמין להקלטות נוספות שיידרשו למשך
שנתיים לפחות.
 .194.3אפשרות להשמעת לפחות  2הודעות שונות ללקוחות ממתינים בשילוב השמעת מוסיקה בין ההודעות.
 .194.4מוזיקת ההמתנה ללקוחות ,תיבחר על ידי רכבת ישראל.
 .194.5אפשרות להקלטת הודעות מרחוק.
 .194.6יכולת מנהל המשמרת להקליט מיידית תוך כדי אירוע הודעה ולהציף אותה בניתוב כהודעה ראשונה ללקוח
("הודעת חירום") בנוסף להודעה נסתרת הקיימת במערכת.

.195

מערכת הקלטת שיחות הנציגים -במוקד הייעודי תיאור היכולות הנדרשות:
 .195.1ספק יעמיד מערכת להקלטת שיחות ומסכים מסוג Total Recording
 .195.2שתקושר לכל מכשירי הקצה במוקד.
 .195.3המערכת תאפשר גישה ישירה להקלטות השיחה שבוצעו בשנה קלנדרית אחורה
 .195.4המערכת הנדרשת תשולב באינטגרציה מלאה עם מערכת התקשורת והמחשוב ותשרת את רכבת ישראל
לצרכיה.
 .195.5המערכת נדרשת להקלטת שיחות ומסכים ,אחסון ושחזור ההקלטות .לנציג הרכבת תינתן האפשרות
להאזנה קבועה עפ"י דרישה ו/או האזנה אקראית לשיחות מוקלטות.
 .195.6למערכת יהיה רכיב שיאפשר לראש הצוות אפשרות לנהל את המשוב מול הנציג ולתעד את המשוב במערכת
ההקלטה לרבות ניהול טופס במשוב של הנציג וציוניו.
 .195.7המערכת תאפשר הקלטות של שיחות שונות המתבצעות במוקדי השירות לרכבת וביניהן:
 .195.7.1הקלטת שיחות נכנסות.
 .195.7.2הקלטת שיחות נכנסות בשילוב שיחות ועידה ,התייעצות ,העברה למנהל וכדומה.
 .195.7.3שיחות יוצאות ו\או שיחות המועברות לנציגי הרכבת ע"י חי"פ מתאים.
 .195.7.4הקלטת שיחות פנימיות בין נציגי מוקד השירות ושיחות התייעצות או התערבות מנהל
 .195.7.5בשיחה בין הנציג ללקוח.

.196

מטרות ההקלטה
 .196.1הקלטה מלאה ( -)Total recordingהקלטת כל השיחות לצרכי יכולת אחזור פניות לקוח לשם ביצוע
בדיקות ,של תלונות ,אחזור מול תקלות ובדיקת חשבונות הספק.
 .196.2הספק נדרש לספק מערכת להקלטת שיחות המשולבת באינטגרציה מלאה עם מערכות הטלפוניה ומסכי
הנציגים עבור רכבת ישראל.
 .196.3המערכת נדרשת לבצע הקלטת כל שיחות טלפון ( )Total Recordingוכן הקלטת שיחות בשילוב מסכי
התפעול של נציגי השירות ( ,)All Recordingכפי שיקבע ע"י מנהל מטעם הרכבת.
 .196.4הרכבת תבצע בקרות באמצעות האזנות  ,ON LINEכולל האזנה ליד נציג השירות באתר הספק והאזנות
לשיחות מוקלטות בהתאם לשיקול דעת רכבת.
 .196.5כמו-כן ,נדרש הספק לאפשר ביצוע האזנות  ON LINEוהאזנות לשיחות המוקלטות מרחוק ע"י גורמי רכבת
אשר יוגדרו מראש .המערכת תאפשר כניסה מרוחקת על ידי נציג הרכבת למערך השיחות ממשרדי הרכבת
ללא צורך להגיע אל האתר .
 .196.6הספק יספק ממשק בין מערכת ההקלטה למערכת ה CRMכך שכל השיחות המוקלטות ישמרו בתיקי
הלקוחות ,כך שיוזן קישור להקלטה בתוך הפניה שתועדה באירוע ב .CRM
 .196.7לרכבת תהיה במתקניה ובמתקני הספק ,גישה ישירה למערכת ההקלטות ולשיחות המוקלטות בה.

.197

הקלטה ל QA
 .197.1הקלטה אקראית לצרכי בקרת תפעול.
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.197.2
.197.3
.197.4
.197.5

הקלטה לצורך ביצוע הקשבות ראשי צוותים וביצוע משוב לנציגים.
הקלטה אקראית לצרכי הדרכה ,נציגים חדשים וניתוח התהליכים והתסריטים.
הקלטה לצורך בדיקת רמת השירות ומקצועיות הנציגים לצורך אבטחת איכות המענה וקביעת שיעור
הקנס\פרס בנושא איכות.
ההקלטות ישמרו ויעמדו בכל עת לדרישת הרכבת.

.198

אופן ביצוע הקלטת השיחות
 .198.1הקלטה של כל השיחות במוקד השירות לציבור ,של נציגי השירות ומנהליהם כולל כל עורקי כניסת השיחות
ושיחות פנימיות במוקד.
 .198.2הקלטת שיחה תכלול את כל מרכיבי השיחה ממצב מענה לשיחה ועד ניתוקה.
 .198.3הקלטת שיחה לא תפגע ולא תגרע מאיכות השיחה המתנהלת עם נציג שירות.
 .198.4הקלטות יתויגו ויתויקו במערכת לתקופה של שנה במצב של  Onlineלצורך אחזור מיידי בעת דרישת
הרכבת .לאחר שנה יועברו לארכיון למשך  7שנים.

.199

המערכת תאפשר השמעת הקלטות קוליות במספר אופנים:
 .199.1אחזור ההקלטות
 .199.1.1השמעת הקלטות בעמדת מנהל במוקדי השירות לצורך בקרה.
 .199.1.2השמעת הקלטות לשלוחות מרוחקות לצורך בקרת נציג הרכבת.
 .199.1.3העברת הקלטות לקבצים ( WAVלדוגמא) לצורך העברתן לנציגי הרכבת.
 .199.1.4המערכת תאפשר אחזור מיידי עפ"י דרישת נציג הרכבת.
 .199.1.5המערכת תהיה חסומה לשינויים ,מחיקות ועריכת שיחות שהוקלטו.
 .199.1.6בעת אחזור הקלטה ניתן יהיה לבצע פעולות כגון" :הרצה" קדימה" ,הרצה" אחורה ,עצירה,
הקפאה וכדומה.
 .199.1.7אחזור הקלטה יתבצע ע"י מספר פרמטרים :מס' פנייה ב
 .199.1.8תאריך ,שעה ,שם נציג ,אורך שיחה וסוג שיחה ומספר טלפון של המתקשר (נכנס/יוצא).

.200

בקרה למערכת הקלטות
 .200.1מערכת ההקלטות תנוהל כחלק ממערכת המוקד הכוללת ,כולל אפשרויות השליטה והבקרה ע"י מנהל
המוקד .במערכת יוגדרו הרשאות ברמות שונות לאחזקה ,תפעול ואחזור.
 .200.2המערכת תכלול את הרכיבים המתאימים להתראות על תקלות ובעיות בפעילות מלאה:
 .200.2.1המערכת תכלול את הרכיבים המתאימים להתראות על תקלות ובעיות בפעילות מלאה:
 .200.2.2המערכת תספק התראות על ירידה מתחת ל  10%שטח דיסק פנוי להקלטות.
 .200.2.3התראות על תקלות הקלטה או אי הקלטה של עמדת נציג או עורק מסוים.
 .200.2.4התראה על תקלה או חסימה של ממשקים למתג.CTI ,
 .200.2.5התראה על פגיעה ברמת האבטחה או חדירת גורמים בלתי מורשים למערכת.
 .200.2.6דו"חות תנועה ,ערוצי הקלטה ,סטטיסטיקה ותחזוקה.

.201

שליטה ובקרה (שו"ב) גיבוי ושרידות -זמינות גיבוי ושרידות
 .201.1מערכת קריטית -המערכת המוגדרת כקריטית חייבת להיות זמינה לעבודה במשך  24שעות ביממה 7 ,ימים
בשבוע  365ימים בשנה.
 .201.2זמינות מלאה  -קונפיגורציות המערכת יוגדרו כך שניתן יהיה להשיג ברמת המרכזייה זמינות ברמת שירות
של  999.99%מהזמן (" 5תשיעיות") .שאר המערכות יהיו ברמת זמינות של  4"( 99.99תשיעיות").
 .201.3גיבוי נפילת מתח -מערכת גיבוי מרכזית אשר תפעיל את המערכת כולה במקרה של נפילת מתח למשך של
לפחות  10שעות בעומס מרבי .המערכת תכיל שילוב של גנראטור שימוש במערכות אל פסק (.)UPS
 .201.4שרידות -כל רכיב (שרת או מתג) במערכת (מרכזיה ,CTI ,נתב ,מענה קולי ,מערכת ניהול הידע ,מערכת ה
 CRMוכל רכיב אחר הנדרש במערכת) יכלול לפחות  2מערכות מחשב ,תשתיות חדר התקשורת ,השרתים,
המתגים ,מערכות אחסון המידע ,ומחשבי המערכת יהיו כוללים מעבדים כפולים ,ספקי כוח כפולים ולפחות
כרטיסי רשת כפולים ,מערך דיסקים מגובה וכדומה.
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.202

זיהוי אוטומטי של תקלות בעורקי רשת כללי -נועד ֹל:
 .202.1להוציא באופן אוטומטי שיחות דרך עורק אלטרנטיבי.
 .202.2להתריע על תקלות.
 .202.3המרכזת במערכת תזהה אוטומטי את חזרת המצב לקדמותו ,לאחר פתרון התקלה ולהחזיר את תנועת
השיחות החדשות לעורק המקורי.
 .202.4יש להתייחס לאופן זיהוי תקלות על עורקי ה  SIPאו צירי ה  )E-1) PRIבהתאם לפרוטוקול המתאים.
 .202.5המערכת תזהה שינויים משמעותיים בתעבורה או באורך השיחות באמצעות יישום.LAR -
 .202.6המערכת תתריע על תקלות ,תנעל ערוצים תקולים ותעביר את התעבורה לעורק אלטרנטיבי.
התאוששות המערכת כללי
 .203.1המערכת תכלול מנגנונים אוטומטים לבדיקה עצמית ולשיקום עצמי ברמת המרכזת וברמת הנתב (מענה
קולי).
 .203.2המערכת נדרשת למנוע מצבים שתקלה במשאב מסוים תשפיע על ביצועי כלל המערכת.
 .203.3רכיבי השרידות יכללו תהליך החלפה מלא בין הרכיבים.
 .203.4נדרש סנכרון מלא של בסיסי הנתונים של המערכת בזמן התאוששות.
 .203.5רישום השלוחות והקווים למערכת לאחר התאוששות יהיה מהיר ובלתי מורגש למשתמש.

.204

גיבוי ושחזור כללי
 .204.1המערכת תכלול שרתי גיבויים הכוללים את השינויים היומיומיים כולל מערכת ההפעלה ובסיסי נתונים.
מנהל המערכת יבצע גיבוי של כלל המערכת מבלי להיחשף לסיכונים של שיבושים בפעולות המתג.
 .204.2המערכת תותקן על גבי שרת ייעודי שיחובר ב  VLANנפרד בין כל המערכות.
 .204.3השרת יכלול לפחות שני דיסקים בגיבוי חם ביניהם.
 .204.4גיבוי הזנה -ההזנה למערכת תבוצע על ידי צירי/עורקי גיבוי ממספר ספקים (מפ"א) היוצאים ממתגים
ציבוריים שונים ("מרכזיות ציבוריות") וזאת למקרה של תקלה משביתה במתג ציבורי או בצירי הגישה
לאזור.

.203

 .205אתר חליפי מוקד שירות לציבור
עקב חשיבות של מוקד השירות לציבור כחלק ממערך המשק החיוני של מדינת ישראל ,על המציע לספק יכולות DRP
הכוללות יכולות העמדה לרשות הרכבת אתר חליפי או אתר מוגן לחירום לצורך הבטחת המשכיות עסקית של מוקד
השירות לציבור (פעילות מלאה של מוקד השירות לציבור גם בשעות חירום).

.206

בדיקות קבלה כללי
 .206.1הרכבת תבצע בדיקות קבלה למיתקן שיסופק על מנת לוודא כי כל המערכות שעומדות לצרכי הרכבת עומדות
בדישות מפרט זה.
 .206.2עקב חשיבות של מוקד השירות לציבור כחלק ממערך מל"ח של מדינת ישראל יושם דגש על יכולות הספק
בתחום השרידות ,ההתאוששות והגיבוי לצורך הבטחת המשכיות עסקית ( )BCPשל המוקד לציבור.
 .206.3הרכבת תבצע בדיקת קבלה מחמירה למערכות הגיבוי ויכולות השרידות של המערכת.
 .206.4הרכבת תבצע מעת לעת בדיקות להבטחת עמידת הספק בדרישות אילו.

.207

מערכת תכנון הנסיעות המרכזית  WEBשל הרכבת
 .207.1לרכבת ישראל מערכת לתכנון נסיעות מרכזית ,המערכת שקופה לנציג השירות בעמדתו ומאפשרת לו לחפש
ולמצוא מידע במהירות הדרושה.
 .207.2מנגנון חיפוש הרכבות זמין גם ב.CRM

.208

תיאור המערכת
 .208.1המערכת מכילה נתונים (כגון לוח זמנים מתוכנן ותעריפים) מהמערכות התפעוליות ברכבת ותאפשר ביצוע
חיפושים על פי שאילתות ממערכות פונות באמצעות הפעלת לוגיקה מסחרית.
 .208.2המערכת מאפשרת למערכות הפונות לגשת אליה על פי קריטריונים שהוגדרו מראש ולקבל תשובה במבנה
אחיד במכנה משותף רחב ביותר .המערכת תאפשר להן לשלוף מתוכה רק את הנתונים הרלוונטיים
לשאילתה ,ולהציגם בפורמט המתאים לממשק המשתמש של אותה המערכת.
 .208.3לצורך שמירה על אחידות המענה לגורמים פנימיים וחיצוניים של הרכבת ,מפעילה הרכבת מערכת לתכנון
נסיעות מרכזית.
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.208.4
.208.5
.208.6
.208.7
.208.8

המערכת מרכזת נתונים ממערכות המידע התפעוליות ברכבת ומאפשרת הפצתם למערכות השונות .המידע
מופץ אל המערכות בפורמט אחיד המאפשר למערכת המקבלת להמשיך ולבצע עיבודים נוספים על המידע
בהתאם לצרכים הייחודיים שלה.
המטרה העיקרית של המערכת היא שמירה על אחידות המידע המסופק למערכות המידע לציבור.
המערכת תציג רק נתוני לוח זמנים נוכחי ועתידי במידה וקיים ,בכל מקרה לא יוצגו נתוני לוח זמנים
היסטוריים (שקודמים ליום החיפוש).
המערכת מכילה גם נתוני תעריפים .המערכות הפונות יקבלו את קובץ התעריפים המלא (בתדירות שתיקבע
או בכל עדכון) שיכיל את כל אפשרויות התעריפים הנהוגות ברכבת.
השרת ישב בחוות השרתים של הרכבת.
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חלק יא׳ – מערכת הCRM-
 .209חיבור למערכת ה –  CRMשל הרכבת – כללי
 .209.1המערכת הינה מסוג  Microsoft Dynamics CRMבענן המותקנת במתקני הרכבת ,מנוהלת ומתוחזקת על ידה.
 .209.2לרכבת שמורה הזכות לבצע מעבר ממערכות שלה למערכות של הספק ,בתיאום עם הספק ,גם במהלך ההתקשרות,
קרי בתחילת ההתקשרות לעבוד על מערכת  CRMשל הרכבת שמופעלת ע"י הספק ובהמשך לעבוד על מערכת CRM
שתנוהל ותתוחזק על ידי הספק לעבור למודל הפעלה שמבוצע ע"י הרכבת ,ולהיפך.
 .209.3הרכבת תאפשר לספק חיבור למערכת  CRMשבבעלותה אשר תותקן במתקני הספק ותישאר בבעלותה של הרכבת.
 .209.4הספק ירכוש את רישיונות המערכת עבור עובדיו ,על חשבונו.
 .209.5המערכת תותקן על מחשבי הנציגים בעמדות מוקדי השירות.
 .209.6על הספק לעמוד בכל דרישות אבטחת המידע והטכנולוגיה כדי להתחבר למערכת זו.

 .210עבודה על מערכת  - CRMכללי
 .210.1הספק יידרש לתפעל את מערכת ה  CRMשל הרכבת.
 .210.2הספק יידרש על חשבונו ללמוד ולהכיר את המערכת הקיימת  AS ISמבזק און ליין שהינו הספק הקיים ולפי פרק
הזמן הנדרש שהוגדר בתנאי המכרז.
 .210.3הספק ירכוש מהרכבת רישיונות ויוזרים עבור שימושים פנימיים במערכת ה  CRMאשר יותקנו במתקני הרכבת.
הרכבת תקזז את עלויות הרישוי ,גב אל גב ,בהתאם לניצול בפועל ,חודש בחודשו.
 .210.4הספק יאפשר לבעלי הרישיונות במערכת מטעם הרכבת ,עבודה מרחוק במשרדי הרכבת ,גישה לכלל הנתונים
והמסכים הנדרשים ,בחיבור התואם את כל דרישות אבטחת המידע .חיבור זה יאפשר עבודה מהירה ויכלול את כל
הפונקציות המפורטות כנדרש.
 .210.5מובהר כי במהלך ההתקשרות ותשלום בגין הרישיונות עבור הספק ועובדיו והכל כמפורט בנספח הטכני .למען הסר
ספק ,באחריות הספק ועל חשבונו הבלעדי לרכוש רישיונות לשימוש במערכת  CRMלכלל הנציגים ,המנהלים ובעלי
התפקידים השונים ככל שיידרש בעתיד ,המועסקים במוקדי השירות.
 .211שיטת הפעילות  -כללי
 .211.1הרכבת אחראית לספק מערכת  CRMתהליכית לטובת ניהול כל הפניות.
 .211.2כל הפניות ינוהלו ,יתועדו וירוכזו על גבי תוכנה לניהול פניות  CRMלרבות אפליקציית  Helpdeskשתסופק על ידי
הרכבת.
 .211.3המערכת תותקן על גבי כל העמדות במוקדי השירות.
 .212המערכת תאפשר כניסה חיצונית למוקדי השירות באמצעות ה  WEBעל ידי הבכירים ,מנהלים מטעם הרכבת
ולספקים\שותפים והן ע"י נציגים שאושרה להם עבודה מרחוק/מהבית.
.213

ממשקים
 .213.1.1באחריות הספק ובעלות שלו לייצר ממשקים "בצד" של המערכות שלו למערכת ה  ,CRMוהכל ע"פ
הדרישות הטכנולוגיות ואבטחת מידע.
 .213.1.2הספק נדרש לייצר חיבור בין מערכת ה  CRMלכל המערכות הכלולות ב  Contact Centerכפי שמפורטות
למעלה ,לרבות מערכת הטלפוניה שברשותו אשר יאפשר העברת נתונים בצורה אוטומטית ,על חשבונו ,ולפי
הוראות אבטחת המידע שתינתן הרכבת.
 .213.1.3ממשקים נוספים שקיימים למערכת ה : CRM
 – RJPA − .213.1.3.1.1.1מערכת לניהול לוחות זמנים ותעריפים.
 – SBO − .213.1.3.1.1.2מערכת ניהול לקוחות כרטוס חכם.
 − .213.1.3.1.1.3אתר – דפים שונים להצגה ב .IFRAME
 .213.1.3.1.1.4מייל- EXCHANGE − SMS – CELLACT −
 .213.1.3.1.1.5ממשק למודול  PMב . SAP
. WEB− .213.1.3.1.2
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 .214זיהוי לקוח בצוותים (מלבד צוות מידע ולוחות זמנים) – שירות לציבור
 .214.1זיהוי הלקוח יתבסס על מספר הטלפון הנייד של הלקוח.
 .214.2מספר הטלפון הנייד של הלקוח יזוהה אוטומטית בהתקשרות ויוכל גם להיות מוקלד על ידי הלקוח ב  IVRבהתאם
למבנה העץ.
 .214.3עם כניסת שיחה ל  ,CONTACT CENTERתתבצע פניה לשירות  CRMלצורך זיהוי לקוח עם מספר הטלפון הנייד
ממנו בוצעה השיחה.
 .214.4עבור לקוח שזוהה יפתח ה CRM-את תיק הלקוח בו תתועד הפניה.
 .214.5במקרה שלקוח לא זוהה מערכת ה  CRMתפתח תיק לקוח חדש לצורך תיעוד הפניה.

 .215הקפצת מסך  Contact Centerשירות לציבור
 .215.1ה  CONTACT CENTERיקפיץ מסך  CRMרלוונטי על בסיס נתונים שנאספו בהתקשרות.
 .215.2מסך ברירת המחדל הוא מסך הטיפול בפניית מידע.
 .215.3תהיה אפשרות לנהל איזה מסך מוקפץ עבור איזה ניתוב בממשק ניהול המוגן על ידי הרשאות .בחירת הניתוב ב
IVRבהתאם למבנה העץ.
 .215.4עבור לקוח שזוהה ,המסך שהוקפץ יתייחס ללקוח שזוהה ללא צורך בזיהוי נוסף על ידי הנציג.
 .216הקרנת לוח זמנים  : RJPAשירות לציבור
 .216.1ל  RJPAיועבר מערך שדות לחיפוש:
תחנת מוצא ,תחנת יעד ,זמן יציאה מבוקש ,זמן הגעה מבוקש.
 .216.2ניתן יהיה לבצע חיפוש חלקי ,לדוגמא כל רכבת היוצאת מנהריה.
 RJPA .216.3יחזיר תצוגה רלוונטית שתוצג ב  IFRAMEבמסך המבקש.
 .217ממשק לאתר שירות ציבור
 .217.1המערכת תאפשר הצגת דפים מהאתר משולבים במסכי המערכת ).(IFRAME
 .218ממשק למייל לשירות לציבור
 .218.1המערכת תכלול קישור ל  ,EXCHANGEדואר ויומן.
 .218.2מייל ינוהל כמסמך בהתאמה למנגנון ניהול מסמכים.
 .218.3ניתן יהיה לחולל ולשלוח מייל מתוך מסכי המערכת.
 .218.4מייל שחולל במערכת יהיה מקושר לנוסע/פניה/משימה שהייתה פעילה בזמן החילול.
 .218.5גוף המייל יכלול פרטי נוסע/פניה/משימה במנגנון .MAIL MERGE
 .218.6מייל יישלח לכתובת הרשומה ברשומת הנוסע (לקוח).
 .218.7המערכת תקלוט מיילים שהתקבלו כמשימות בתורי עבודה ייעודיים ,כאשר כל מייל מקושר למשימה בודדת.
 .219מייל שזוהה (על פי הכתובת הרשומה ברשומת הנוסע) ,יקושר לנוסע  -SMS .המערכת תתממשק למערכת
 CELLACTאו מערכת חלופית שוות ערך.
 .219.1המערכת תאפשר משלוח הודעות  SMSעל בסיס מנגנון חוקים (רולים) שיוגדרו להודעות ואירועים.
 .220משמעויות להפעלת המערכת במוקדי השירות  -כללי
 .220.1הפעלת המערכת של הרכבת בעמדות הנציגים תחייב פעילות על פי הנחיות של הרכבת ובקרה של מחלקת אבטחת
מידע של הרכבת.
 .220.2הממשקים עם מערכות הרכבת (מערכת ה  Centerומערכת ניהול המידע )Call
יהיו מופרדים לוגית מכלל פעילות המוקד ומוגנים על ידי . Firewall
 .220.3הנחיות מחלקת אבטחת מידע מצורפות בהמשך.
 .220.4דרישות אבטחת המידע שבאחריות הספק להתקנת מערכת זאת מפורטים בנספח לאבטחת מידע בפרק המוספים.
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 .221אלטרנטיבה וגיבוי למערכת הרכבת  -מוקד שירות לציבור
ככל ומסיבות כלשהן ,מערכת הרכבת לא תצליח לקבל מידע עדכני ברמה יומית ממערכות תפעוליות ו/או ממערכת CTC
של ניהול התנועה (בזמן אמת) ,אזי הספק יערך בשלב הראשון לתת מידע לציבור לפי הקלטים הקיימים במערכת:
 .221.1קובץ לוח זמנים -טבלאות לו"ז .לוח זמנים זה מתעדכן מעת לעת.
 .221.2קובץ תעריפי נסיעה.
" .221.3חוזר נוסעים" של תעריפי נסיעה (עדכון אחרון).
 .221.4קבצי  WORDשל התעריפים.
 .221.5יימסר מידע על שינוי מחיר -במידה וחל בקטע הנסיעה.
 .221.6המבוקש -בגין מקום שמור ,רכבת ישירה או כל מאפיין אחר של נסיעה באותו קטע.
 .221.7הספק יקבל מטעם הרכבת את קובץ תעריפי הנסיעה ע"ג מדיה מגנטית/אלקטרונית (דוא"ל) ו/או במסמך כתוב.
מוקד השירות לציבור יהיה ערוך למתן כל האינפורמציה הכלולה במסמכים שהועברו אליו.

 .222איכות המידע בקבצים
 .222.1הקבצים עשויים להשתנות מעת לעת הן בתוכן והן בגודל.
 .222.2קובץ מעודכן ומלא יועבר לספק כחמישה ( )5ימי עבודה לפני כניסתו לתוקף.
 .222.3לגבי כל קובץ יצוין תאריך כניסתו לתוקף ,וכאופציה -תקופת תוקפו.
 .222.4הקובץ יכיל את כל המידע הבסיסי אודות השירותים הניתנים בתחנות הרכבת השונות ,כפי שמופיע באתר הרכבת
באינטרנט וזאת לאחר תיאום ועל-פי הנחיות המנהל.
 .222.5כל חומר אינפורמטיבי ,הן לגבי לו"ז ותעריפים והן בכל תחום ונושא אחר יועבר מראש לספק באמצעות מדיה
אלקטרונית (דוא"ל) ו/או במסמך כתוב.
 .223הבעלות על המידע
 .223.1המידע יאורגן במערכת ניהול המידע באחריות מנהל המוקד ,לאחר אישור של מנהל המוקד מטעם רכבת ישראל,
או מי שהוכשר לכך מטעמו (גם עובדי הספק).
 .223.2המידע יהיה בבעלות הרכבת בכל עת והרכבת תהייה רשאית לאחזר אותו ולאחסן אותו במערכות הרכבת.
 .223.3המידע במערכת המידע של מוקדי השירות ישמר בנוסף בכלי המידע של הרכבת.
 .224בקרה  -עמדת מפקח במשרד מנהלת הפעילות מטעם הרכבת.
 .224.1באחריות המציע להתקין עמדת מפקח וצפייה בדו"חות המערכת כולל חומרה ותוכנה ,במשרד מנהל המוקד מטעם
רכבת ישראל הקיים באתר המוקד הייעודי .כאמור ,למנהל המוקד מטעם רכבת ישראל תהיה גישה לכלל מערכות
הניהול במוקד ,באופן ישיר כפי שקיים למנהל המוקד מטעם הספק ולעמדת ניהול המוקד.
 .224.2הספק יספק למנהל/ת הפעילות מטעם הרכבת:
 .224.2.1סיסמאות משתמש אישי לכלל המערכות.
 .224.2.2טלפון קווי
עמדת מחשב מלאה וחיבור לאינטרנט
.224.2.2.1
 .225דו"חות  -אספקת הדו"חות לרכבת על ידי הספק
 .225.1באחריות המציע להפיק דו"חות מכלל מערכות מוקדי השירות בהתאם להגדרות מנהל המוקד מטעם רכבת ישראל.
 .225.2את כל דו"חות המערכת ניתן יהיה להפיק ו\או להציג על צגי עמדות נציגי השירות והאחמ"ש ו/או עמדות תפעול
ו/או עמדות הניהול והפיקוח של הרכבת במתקני הספק או במתקני הרכבת אצל כל בעל תפקיד כפי שהרכבת תבחר
(לדוג' מנהל מוקד מטעם רכבת ישראל ,מנהל ההסכם ,מנהל מוקד לוגיסטי ,צוות פניות ציבור וכיו"ב).
 .225.3תהיה אפשרות להעביר את הדוחות להדפסה במדפסת ו/או אפשרות
לאחסן את הדו"חות כנתונים גולמיים ,או כדו"חות מעובדים ע"ג מדיה מגנטית ו/או אפשרות להעביר את המידע
והדו"חות במצב  ON LINEלמערכות חיצוניות של הספק או של רכבת ,בהתאם להרשאות שיקבעו ע"י מנהל
הפעילות מטעם הרכבת או מי מטעמו.
 .225.4הספק יאפשר למנהלת הפעילות מטעם רכבת ישראל צפייה בדו"חות  , On-lineבמבנה שיוגדר להלן ,על גבי מסך
המחשב שממוקם במשרדו של המנהל מטעם הרכבת ו/או מי מטעמו .
 .225.5לרכבת תהיה גישה ישירה להפקת דו"חות הן מעמדות התפעול והן גישה מרחוק מעמדות ייעודיות של רכבת ישראל,
אשר יוגדרו מראש ע"י הרכבת.
 .225.6הספק יעביר לרכבת דו"חות ביצוע מוקד במבנה שיוגדר להלן:
 .225.6.1דו"ח ביצוע יומי יועבר בתחילתו של כל יום ולא יאוחר משעה  9בבוקר לגבי הנתונים של יום קודם.
62

 .225.6.2דו״ח ביצוע שבועי יועבר מדי יום ראשון ולא יאוחר מהשעה  12בצהריים לגבי הנתונים של השבוע הקודם.
 .225.6.3דו"ח ביצוע חודשי יועבר למנהל/ת מטעם הרכבת עד תום שלושה ימי העבודה הראשונים בכל חודש -לגבי
נתוני החודש הקודם.
 .225.6.4הספק יעביר "דו״חות לחשבונית" בהתאם לנדרש לצורך חיוב החודשי.

 .226מוניטור  /מסכי REAL TIME
 .226.1הספק יציב מסכי מוניטור  Real Timeבשטח מוקד השירות לציבור כך שכל הנציגים יוכלו לראותם מעמדת העבודה
וכן מוניטור בעמדת האחמ"ש ובמשרד מנהל/ת המוקד השירות לציבור מטעם הרכבת .ככל הניתן ,תהיה גישה לנתונים
במתקני רכבת ישראל או בטלפונים סלולריים.
 .226.2במוניטור יוצגו לפחות הנתונים הבאים ,מצטבר מתחילת היום/המשמרת ,בהתאם לדרישת הרכבת לכל סקיל בנפרד
.
 .227מוניטור מסכם צוותי/מוקדי :כללי
 .227.1סה"כ נציגים ברגע זה לפי סטטוס :פנויים  /בשיחה  /אורך שיחה /לא זמין (הפסקות)  /מנהלתית (ניירת וכד').
 .227.2סה"כ שיחות נכנסות.
 .227.3כמות נענות  +אחוז נענות.
 .227.4סה"כ ננטשות  +אחוז ננטשות.
 .227.5רמת מענה = אחוז השיחות שנענו תוך  30שניות וגם אחוז השיחות שנענו תוך  40שניות.
 .227.6כמות ממתינים ברגע זה.
 .227.7זמן המתנה ממוצע של הממתינים כרגע.
 .227.8זמן המתנה מקסימלי ברגע זה.
 .227.9זמן המתנה ממוצע מתחילת המשמרת /היום.
 .228מוניטור עפ"י סקילים :כללי
 .228.1כל סקיל בשורה נפרדת.
 .228.2סה"כ שיחות ממתינות ברגע זה  +זמן המתנה מקסימלי של הממתינים כרגע.
 .228.3סה״כ שיחות שנענו.
 .228.4סה״כ שיחות שננטשו.
 .228.5אורך שיחה.
 .228.6סה"כ שיחות.
 .228.7כמות נציגים לפי סטטוס :פנויים  /בשיחה  /בהפסקה  /מנהלתית.
 .228.8אחוז מענה בהתאם לסקיל.
 .228.9אחוז נטישה.
 .229מוניטור נציגים :כללי
 .229.1שורה  /קובייה עבור כל נציג.
 .229.2סטטוס נוכחי של כל נציג +זמן בסטטוס נוכחי (כולל פירוט סוג הסטטוס של לא זמין/הפסקות וכן שיחת ועידה או
התייעצות פנימית).
 .229.3סה"כ שיחות נענות מתחילת המשמרת  /היום.
 .229.4אורך שיחה ממוצע.

 .230דרישת יכולות המוניטור :כללי
 .230.1נדרש לאפשר לרכבת להגדיר את עיצוב המוניטור.
 .230.2יש לאפשר הגדרת טווחי ספים לכל מדד וכן צביעה באדום בעת נתון שחורג מהסף שהוגדר.
 .230.3יש לאפשר צפייה בכל המוניטורים מכל מכשיר (מחשב  /סלולר) בעת הכנסת משתמש.

 .231דיווחים ועדכונים בזמן אמת
 .231.1באחריות הספק לייצר עדכוני זמן אמת עבור נציגי הרכבת עפ"י צורך כפי שיוגדר ע"י הרכבת לכל אחד מהסקילים.
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 .231.2העדכון יועבר באמצעות משלוח מייל לנציגי הרכבת ו/או באמצעות הודעות  SMSאו כל פתרון אחר שיציע הספק
ויהיה מקובל על הרכבת.
 .231.3סוגי העדכונים הנדרשים בזמן אמת עקב חריגה ביעדים :
 .231.3.1זמן המתנה  +כמות ממתינים כאשר רמת השירות במוקד יורדת מ  75%מהשיחות נענות תוך  30שניות.
העדכון ישלח כל חצי שעה ויופסק כאשר המוקד יחזור ל  80%מהשיחות נענו תוך  30שניות.
 .231.3.2כמות פניות פתוחות שחורגות ב  SLAישלח פעם ביום.
 .231.3.3התראה על חריגה בכמות הפניות עפ"י ערוץ התקשרות בזמן אמת.
 .231.3.4כל סוג אחר של מידע כפי שיידרש ע"י הרכבת.
 .232מבנה הדו"חות  -כללי
מערכת הדו"חות והדיווח תכלול אפשרות להפיק ,לחולל ולהדפיס שלושה סוגי דו"חות:
 .232.1דוח מפורט ברמת רשומה.
 .232.2דו"חות בטבלאות סטטיסטיים.
 .232.3דו"חות גראפיים בפורמט חזותי.

 .233מקור הדוחות כללי
 .233.1דוחות ממערכת ה  Call Centerהמבוססים ביצועי שיחות ומדיה -המנוהלת במוקד ,לרבות דוחות מתוך מערכת
הרב ערוציות לבדיקת ביצועי בתקשורת הכתובה במוקדים.
 .233.2דוחות ממערכת ה  CRMאו ממערכת פניות הלקוחות של הספק או של הרכבת בה יוזנו ויטופלו פניות הלקוחות.
מודגש כי אילו פניות שאינם מידע כללי שאינן מוזנות במערכת ניהול פניות אלא פניות הדורשות טיפול או תלונות
לקוחות המחייבות תיעוד.
 .234מפרט דו"ח ביצוע כללי
דו"ח ממערכת ה  Call Centerיפרט המידע הבא ו/או כל מידע אחר שידרש ע"י הרכבת:
 .234.1מספר שיחות נכנסות.
 .234.2מספר שיחות נענות.
 .234.3מספר שיחות ננטשות.
 .234.4משך זמן ממוצע ומקסימאלי של שיחות ננטשות.
 .234.5משך זמן ממוצע ומקסימאלי של שיחה בתור.
 .234.6משך זמן ממוצע ומקסימאלי של שיחה עם נציג.
 .234.7משך שיחה כולל בממוצע.
 .234.8זמן ביצוע ה.LOGIN -
 .234.9מספר שיחות נכנסות שהגיעו לנציג שירות.
 .234.9.1מספר שיחות שנטשו (הגיעו לתור וניתקו).
 .234.9.2משך זמן ממוצע ומקסימאלי של שיחות שנטשו.
 .234.9.3מספר ואחוז שיחות שנענו עד  0330שניות.
 .234.9.4מספר ואחוז שיחות שנענו עד  40שניות.
 .234.9.5מספר ואחוז שיחות שנענו עד  120שניות.
 .235הדו"ח ממערכת ה  CRMיפרט המידע הבא ו/או כל מידע אחר שידרש ע"י הרכבת :כללי
 .235.1מספר פניות שנפתחו.
 .235.2מספר פניות שטופלו ונסגרו על ידי הנציג.
 .235.3מספר פניות שהועברו לטיפול באסקלציה – לטיפול מנהל.
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 .235.4משך זמן ממוצע ומקסימאלי של טיפול בפניות.
 .235.5משך זמן ממוצע ומקסימאלי של המענה לפנייה ( SLAלמועד הטיפול הראשוני מהרגע שהפנייה הגיעה למוקד).
 .235.6משך זמן ממוצע ומקסימאלי של המענה לפנייה ( SLAלמועד הטיפול הראשוני מהרגע שהפנייה נשלחה לאסקלציה
ועד גמר הטיפול בה).
 .235.7פירוט שיחות לפי שפה ונתב.

 .236אופן הטיפול בדוחות כללי
 .236.1דו"חות ביצוע יונפקו בצורה נפרדת לכלל הנציגים במטרה להציג ביצוע קבוצתי ,וכל נציג בנפרד במטרה להציג ביצוע
אישי.
 .236.2דו"ח ביצוע חודשי יכלול בנוסף לכל הנדרש גם את מספר העמדות שאוישו בכל שעה בה אוישה עמדה כלשהי על פני
כל שעות בכל חודש.
 .236.3דוחות הביצוע יופקו בתדירות:
 .236.3.1יומית  -עד השעה  10בבוקר עבור יום העבודה הקודם.
 .236.3.2שבועית (כל יום ראשון עד השעה  12:00עבור השבוע הקודם).
 .236.3.3חודשית – עד  05לחודש עבור סיכום החודש הקלנדרי הקודם.
 .236.4הספק יעביר כל יום דו״ח  CRMמפורט של כל הפניות שטופלו ביום הקודם על ידי הבכיר ו\או אחמ"ש ו\או ראש
הצוות על פי ההנחיות שיקבעו מראש ,בסוף החודש יועבר דוח מרכז של הפעילות הנ"ל.
 .236.5הדו"חות יוצגו ב CRMאונליין לאורך כל שעות הפעילות.
 .236.6הרכבת רשאית לדרוש והספק יהיה חייב לספק כל סוג של דיווח נוסף שהרכבת תדרוש ,וזה תוך  7ימי עבודה ממועד
הגשת הבקשה לדו״ח ע"י המנהל מטעם הרכבת למרכז העבודה מטעם הספק וללא תוספת לתמורה.

נספחים
 .237נספח אבטחת מידע למערכת ה  - CRMכללי
 .237.1כלל העובדים מטעם הספק שתינתן להם גישה לשרתי המערכת ולמידע שעליהם יוחתמו על הסכמי שמירת
סודיות.
 .237.2גורמי הספק יבטיחו כי אפשרות הגישה למידע תהיה נתונה רק למי שהורשו לכך בהתאם לצרכים בלבד.
 .237.3הספק יתחייב כי לא יעביר לצד שלישי כלשהו מידע השייך לרכבת ישראל או שקיבל במסגרת ההתקשרות מול
הרכבת .כמו כן ,שימוש במידע שאליו נחשף ,לכל מטרה אחרת שלא קשורה ישירות למטרת השירות אסור
בהחלט.
 .237.4הספק ישמור על מידע שהתקבל מהרכבת או שצבר בעצמו עקב מתן השירות ,רק לפרק הזמן הנדרש לביצוע
תפקידו .עם סיום ההתקשרות ימחק הספק כל המידע שהגיע אליו במסגרת השירות.
 .237.5דרישות החוק והתקן  -המערכת מחויבת וגם תהליכי העבודה בה מחויבים לענות על דרישות החוקים ,התקנות,
הצווים והתקנים הרשומים להלן:
 .237.5.1חוק הגנת הפרטיות התשמ״א – .1981
.237.5.2

תקנות הגנת הפרטיות התשמ״א – . 1981

.237.5.3

חוק הגנת הפרטיות (תיקון) התשמ"ה – .1985

.237.5.4

תקנות הגנת הפרטיות התשמ״ו – .1986

.237.5.5

תקנת הגנת הפרטיות התשמ״ז – 1986

.237.5.6

חוק הגנת הפרטיות התשנ״ג – 1993

 .237.5.7דרישות אבטחת המידע של מכון התקנים הישראלי ת״י –  1995וכל חוק ,תקנה או צו שיפורסמו
עד שלב מבדקי המערכת.
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 .237.6הספק יאפשר ביצוע ביקורות אבטחת מידע לבדיקת הקשחת המערכת ,מנגנוני האבטחה ,תהליכי הניהול
והבקרה המבוצעים במערכת ,והשייכים לשירות הרלוונטי .הביקורות יבוצעו בתאום מראש ולפחות בתדירות
של פעם בשנה וחצי.
 .237.7הספק ידווח לרכבת לגבי מקרה של זיהוי פגיעה בסודיות ,אמינות או זמינות המידע של הרכבת ,בדגש על דליפת
מידע או חשש לדליפת מידע לגורם לא מורשה .דיווח זה יבוצע לא יאוחר מ 3 -ימים מעת זיהוי הספק.
 .238הנחיות בנושא בקרה לוגית בערוץ הייצור :כללי
 .238.1המערכת תותקן בתוך כותלי הספק .לא תאופשר גישה אל המערכת בממשקים חיצוניים מרשתות חיצוניות,
לרבות רשת האינטרנט ,ללא אישור של גורמים מוסמכים ברכבת ישראל.
 .238.2נדרשת בקרת תעבורה תקשורתית בכלל השירותים המסופקים.
 .238.3תווך התקשורת בין משתמשי המערכת לשרתי המערכת יהיה מוצפן עם פרוטוקול הצפנה תקני ותעודה
דיגיטלית.
 .238.4ייושם תהליך הזדהות של המשתמשים מול המערכת.
 .238.5הרשאות הגישה והפעילות על כלל המידע במערכת ,יאופשרו לגורמים הנדרשים לכך ,בהתאם לצרכים בלבד.
 .238.6נדרש פתרון  Anti-Malwareלזיהוי ,טיפול ודיווח של כניסת קודים זדוניים לשרתי המערכת.
 .238.7נדרש פתרון לזיהוי מניעה ודיווח לגבי ניסיונות תקיפה על השירותים המסופקים בכל סגמנט מבוקר .נדרשת
הגנה בנושאים הבאים :תקיפות  DoSו –  ,DDoSניסיונות ניצול חשיפות ותקיפות על מערכות הפעלה,
אפליקציות ,רכיבי תקשורת ואבטחת מידע.
 .238.8נדרש שירות הגנה על האפליקציה הWeb -ית :בקרת גישה לאתרים ברמת בקשת  / HTTP / URLתוכן ,בקרת
תהליכים אפליקטיביים ,מיסוך של מידע (שרתי  ,WEBהודעות שגיאה של אפליקציות או אתרים ,מידע רגיש).
 .238.9נדרשים שירותי הקשחה של מערכות ההפעלה ,השירותים ובסיסי במערכת ,לרבות ניהול של .Security
Patches
 .238.10נדרש חיווי וניטור של כלל התעבורה ברכיבי המערכת ובתשתיות הנלוות.
 .238.11הלוגים ישמשו לזיהוי ומניעה של אירועי אבטחת מידע ,כגון :ניסיונות שימוש חריג בהרשאות ,ניסיונות לביצוע
פגיעה בשירותים ,חשיפת  /שינוי מידע רגיש ,התחזות ,עקיפת מנגנוני הזדהות .כלל החיוויים יועברו לרכבת
באם תבקש זאת.
 .238.12כלל הממשקים החיצוניים אל ומהמערכת יכילו מנגנוני הזדהות והצפנת תווך תקשורת.
 .238.13הנחיות נושא בקרה לוגית בערוץ הניהול:
 .238.14כלל ממשקי הניהול של המערכת ,השרתים ,רכיבי התקשורת ואבטחת המידע הרלוונטיים היו מוצפנים.
 .238.15נדרשת בקרת גישה לממשקי הניהול של כלל הרכיבים במערכת והתשתיות הנלוות .ייושמו בקרה תקשורתית,
תהליכי הזדהות ,מדיניות הרשאות וחיוויים המיישמים בקרה לגבי גישה לצורכי ניהול ותפעול ,אל רכיבים
המכילים מידע של הרכבת ואל תשעיות נלוות ,לגורמים הנדרשים לכך ,בהתאם לצרכים בלבד.
 .238.16יש למנוע כל יכולת לבצע ניהול של המערכת או התשתיות הנלוות לה מכיוון רשת האינטרנט ,ללא אישור של
גורמים מוסמכים ברכבת ישראל.
 .238.17נדרשים שירותי ניהול תעודות דיגיטליות.
 .239הטמעת המערכת :כללי
 .239.1המציע יבצע תכנון ראשוני  High Level Designאשר יאושר על ידי הרכבת ,הן בהיבטי אבטחת מידע.
 .239.2לפני ההטמעה בפועל ,המציע יבצע תכנון  Detailed Designאשר יאושר על ידי הרכבת ,הן בהיבטי אבטחת
מידע.
 .239.3תהליך מסירת המערכת לרכבת יכלול גם בדיקות בהיבטי אבטחת מידע.
 .239.4ליקויי אבטחת מידע שימצאו במערכות  /רכיבים המסופקים על די המציע ,יתוקנו על ידיו.
 .239.5הנחיות עבור פתרון שבו מערכת ה–  CRMשל הרכבת מוטעמת אצל הספק ,כולל מערכת אראמיס/בוסונובה
( Webחיווי לו"ז רכבות זמן אמת -אופציונאלי ועתידי).
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