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 .1מנהלה
מונחים והגדרות

1.1

לכל המונחים תהיה המשמעות המופיעה בהסכם אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.
#

מונח

הגדרה מפורטת

.1

תהליך
WORKFLOW
(תהליך)

סדרה של פעולות והקשרים ביניהן הנדרשים על מנת להגיע לתוצאה מסויימת.
התהליך יכלול את הגורמים המשתתפים ,הפעולות הנדרשות לביצוע על ידי כל
אחד מהגורמים ,הגדרת חוקים הקובעים מהן התוצאות האפשריות של ביצוע
כל פעולה.

.2

הקמה של תהליך

כל השלבים הנדרשים מקצה לקצה (החל מקבלת הדרישות ע"י הרכבת ועד
לתהליך עובד) .ההקמה של כל תהליך תכלול לפחות את השלבים הבאים :אפיון
ועיצוב/ניתוח התהליך ע"פ דרישות שיתקבלו מהרכבת ,פיתוח התהליך ,בדיקות,
הטמעה והדרכה על התהליך.

.3

אבני דרך לביצוע

מתאר את אבני הדרך לביצוע משלב החתימה על החוזה בין רכבת ישראל לספק
הזוכה דרך אישור מוכנות המערכת לתחילת הפעלה של כל תהליך ועד לתום שנת
האחריות .אבני הדרך לביצוע מפורטות במכרז ומחייבות את הספק.

.4

המזמינה

רכבת ישראל בע"מ.

.5

המכרז /מסמכי
המכרז

כל המסמכים שלהלן :הבקשה להצעות על נספחיה לרבות ההסכם ,מענה
לשאלות ההבהרה שנשלחו על ידי הרכבת וכל הודעה שפורסמה למציעים מטעם
רכבת ישראל לגבי מכרז זה.

.6

הסכם

החוזה ,לרבות נספחיו ,שייחתם בין הרכבת למציע הזוכה ,והמצורף למכרז.

.7

ספק

המציע הזוכה במכרז פומבי מספר 1199

.8

מטלה

הזמנה חתומה ע"י נציג מורשה מטעם הרכבת לרכישת שירותים לפי מכרז זה.
לכל מטלה ייקבע לוח זמנים בהתאם לנפח העבודה הכלול בה.

.9

תעודת השלמה

תעודה חתומה על ידי רכבת ישראל ,המאשרת השלמת ביצוע כל הפעולות על ידי
הספק ביחס למטלה נתונה.

.10

המערכת

"מערכת למיכון תהליכים" הכוללת את כל המכלולים המשתתפים בה – מוצר
 ,COTSממשקים לשרתי המזמינה ולמערכות משיקות ,מכלול - SDK/API
המרכיבים את הפתרון המוצע ובהתאם לדרישות מכרז זה.

.11

מוצר COTS

מוצר המדף מסחרי בטכנולוגיית Business Process Management/Business
 Process Automationהמוצע כתשתית להקמת המערכת ,אשר עונה על דרישות
החובה המפורטות בפרק אא סעיף  2.5להלן

.12

שירותים/עבודות

כל העבודות והשירותים המקצועיים מכל מין וסוג שהוא (לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל תכנון ,פיתוח ,אינטגרציה ,ההקמה ,הטמעה ,אחריות,
הדרכה ,תיעוד ,התחזוקה ,ההתאמות) אשר דרושים על מנת למלא התחייבויותיו
של הספק במכרז לרבות ההסכם.
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#
.13

מונח

הגדרה מפורטת

תקופת התקשרות תקופת ההתקשרות בין הרכבת לבין המציע הזוכה על פי מכרז זה ,לרבות
תקופות אופציה.

.14

הצעה

הצעת המציע למכרז זה על כל נספחיה.

.15

קבלן משנה

כל ספק משנה ,אשר שירותיו מוצעים כחלק מהפתרון הכולל המוצע על ידי
המציע במכרז זה והם אינם של המציע ,הפעלת קבלן משנה במסגרת חוזה זה

.16

טופס ההצעה
הכספית

הצעת המציע הזוכה בטופס ההצעה הכספית –נספח  A2.1למסמכי המכרז.

.17

שירותי אחריות/
אחריות

אחריות של הספק הזוכה על תקינות התוכנה והיישומים ,לרבות עדכוני תוכנה,
שדרוגים ותיקוני באגים.

.18

בדיקות מסירה

בדיקות שיבוצעו על ידי הספק הזוכה בפיקוח ואישור הרכבת במהלך ובתום
ביצוע הפרויקט ומטרתן לוודא עבודה תקינה של המערכות הנמסרות.

.19

בדיקות קבלה

בדיקות קבלה שיתבצעו למערכת על ידי הרכבת ,במהלך ובתום ביצוע הפרויקט,
לאחר אישור תקינות תוצאות בדיקות המסירה ,ומטרתן לבדוק את תפקודה
והתאמתה של המערכת לדרישות הרכבת ,כמפורט במכרז זה.

.20

בדיקת תהליכים
בסביבת האמת
על אוכלוסיה
מצומצת

שלב בדיקת התהליכים בשיתוף משתמשי קצה לאחר גמר פיתוח ואינטגרציה
ולאחר בדיקות קבלה .מטרתו של שלב זה היא לוודא שהתהליך עובד כראוי גם
בסביבת האמת לפני העלייה לאוויר.

.21

קריאת שירות

פנייה למוקד השירות של המציע הזוכה לדיווח על תקלה כל שהיא במערכת ו/או
לקבלת תמיכה טכנית

מצריכה קבלת אישור מראש ובכתב של המתאם מטעם המזמינה.
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1.2

כללי
תכולת הפרויקט כוללת בין השאר את כל הנדרש להקמה ,אספקה ותחזוקה של המערכת ובכלל זה אפיון,
תכנון ,עיצוב ,הקמה ,הטמעה ,אינטגרציה ,אספקה ,הדרכה ,ביצוע בדיקות ,עליה לאוויר,אחריות
ותחזוקה ,שינויים ושיפורים ועדכוני גרסאות.
המערכת המבוקשת מבוססת על מוצר מדף ( )COTSבטכנולוגיית Business Process
 Management/Business Process Automationשיסופק ע"י המציע הזוכה כשירות בענן (.)SAAS
המציע הזוכה במכרז יישא באחריות מלאה משלב התכנון והאפיון ועד הפעלה של המערכת בייצור באופן
יציב כולל תחזוקה שוטפת ועדכון גרסאות.
על הספק לנקוט בכל הצעדים והאמצעים ההנדסיים והאחרים הנדרשים על מנת להקים את המערכת
בהתאם להוראות מכרז זה לרבות ההסכם.
מובהר בזאת ,כי ההתקשרות הינה עם המציע הזוכה בלבד וכי אין באפשרות המציע הזוכה לבצע כל חלק
של המטלות באמצעות קבלני משנה ,אלא אם מוגדר במסמכי המכרז מפורשות כי המציע רשאי לבצע
שירות כלשהו על ידי קבלן משנה של המציע ,ובלבד כי קבלן המשנה עומד בדרישות המכרז לאספקת
אותו השירות ,ובלבד שניתן אישור מראש ובכתב מהמזמינה לגבי ביצוע השירותים באמצעות קבלן
המשנה ,והאישור כאמור הינו הן לגבי מהות העבודה והן לגבי זהות קבלן המשנה וזאת מבלי לגרוע
מאחריותו הכוללת של המציע הזוכה למתן כלל השירותים.
המזמינה רשאית להוציא למציע הזוכה מספר מטלות במקביל והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל
הזוכה להיערך לכך בהתאם לדרישות המזמינה.

1.3

מפרט זה מכיל

מס"ד

פרק

נושא

תיאור

.1

2

יישום

בפרק זה יפורטו הדרישות מהמערכת ,הספק נדרש להשלים
התכנון כך שהמערכת תענה על הדרישות הפונקציונאליות תוך
שימוש מיטבי בתכונות מוצר המדף המוצע.

.2

3

טכנולוגיה

מתאר את הדרישות הטכנולוגיות מהמערכת

.3

4

מימוש

מתאר את אופן המימוש של והנחיות לפיתוח הפתרון
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 .2יישום
2.1

יעדים
בהתאם למפורט במכרז "להקמה ,אספקה ,התקנה ,אחריות ותחזוקה של "מערכת למיכון תהליכים",
נדרשת הקמתה של מערכת חדשה עבור המזמינה ,זאת על בסיס מוצר מדף ( )COTSבטכנולוגיית ה-
 Business Process Management/Business Process Automationשיסופק ע"י המציע הזוכה כשירות
בענן (.)SAAS
ההקמה תכלול בין השאר מיפוי הדרישות ותהליכי העבודה ,אפיון פונקציונלי וטכנולוגי  ,בניה של
התשתית והתהליכים השונים ,התאמות ופיתוחים על בסיס המוצר הקיים (מבוסס  )SDKובניית
ממשקים ,ליווי בתחום ה ,UI, UX-ובהתאם למסמך הנחיות העיצוב הנוהג ברכבת על ידי הזוכה במכרז,
והכל בהתאם להוראות המכרז.
באמצעות המכרז ייבחר ספק זוכה לצורך אספקת המערכת והשירותים בהתאם לנדרש ,וכן שירותים
מקצועיים.
השירותים המקצועיים הנדרשים הם בין השאר:
א .אפיון למימוש הפתרון בהתאם להחלטת המזמינה ,כולל ליווי בתחום ה ,UI, UX-ובהתאם למסמך
הנחיות העיצוב הנוהג אצל המזמינה .גיבוש תפישת פתרון.
ב .אפיון טכנולוגי מפורט ,SOW,הקמת המערכת כולל יישום ופיתוח ,ביצוע כלל הבדיקות הנדרשות עד
להעלאה ליצור.
ג .אספקת סביבת בדיקות נגישה דומה במבנה לסביבת הייצור וכן תחזוקה לסביבה זו שתאפשר למזמינה
לבצע בדיקות מסירה וקבלה לגרסאות הכוללות שינויים ותקלות לפני העברה לייצור ממשרדי
המזמינה.
ד .הקמת המערכת בהתאם לנדרש במכרז
ה .שירותי אחריות ותחזוקה למערכת
ו .שירותי הדרכה
ז .בהתאם לדרישת המזמינה ,אספקת סביבת פיתוח מתאימה למוצר לרבות רישוי עבורה ,וכן תחזוקה
לסביבת פיתוח זו לצורך פיתוח עצמי של המזמינה.
המערכת תשרת סוגי משתמשים שונים
א .פונה (משתמש בסיסי)/משתמש קצה  -משתמש אשר פותח בקשות במערכת
ב .מאשר  -משתמש אשר הינו חלק מסבב האישורים של תהליך כלשהו
ג .מנהל תהליך – משתמש אשר מוגדר כאחראי על תהליכים מסויימים ואינו תמיד חלק מסבב האישורים
של התהליך
ד .מנהלן (אדמיניסטרטור) /מנהל מערכת  -משתמש בעל הרשאות גבוהות בהתאם לאפיון ושיקול דעת
המזמין .למנהלן יהיו ההרשאות הגבוהות ביותר אשר יאפשרו לו לבצע כל דבר במערכת.
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במהלך שלב ההקמה על הספק להקים ולהעלות לאוויר  11תהליכים המצוינים בטבלה להלן .הדרישות
הפונקציונליות של התהליכים השונים מפורטות בנספח . D
#

תחום

התהליך

1

אשרור או שינוי פרטי משרה

משאבי אנוש

2

הסטת תקן פנוי

משאבי אנוש

3

ניוד עובד

משאבי אנוש

4

הזמנת עיתונות יומית

הדרכה

5

התקנה/העתקה/שינוי תכונה של טלפון קווי

תקשורת

6

הזמנת כיבוד

לוגיסטיקה

7

הזמנת זר פרחים לעובד חדש

לוגיסטיקה

8

הזמנת זר מתוק (לעובד חולה)

לוגיסטיקה

9

הזמנת סל שירותי אבל

לוגיסטיקה

10

הזמנת שי פרידה

לוגיסטיקה

11

הזמנת לינה לעובד

לוגיסטיקה

*

תהליכים עתידיים בהתאם לדרישת המזמין

טרם נקבע

לאחר הקמת  11התהליכים שלעיל הרכבת צופה הקמה של תהליכים נוספים מול הספק ברמת מורכבות
שונה אשר תוגדר על פי הפרמטרים להלן:
רמת מורכבות התהליך

כמות מסכים בתהליך

כמות פעולות אפשריות בתהליך

פשוט

עד 7

עד 10

בינוני

8-25

11-40

מורכב

 26ומעלה

 41ומעלה



מסך – תצוגה למשתמש לביצוע פעולה



פעולה אפשרית בתהליך – סכימת כל הפעולות האפשריות שמניעות את התהליך .כגון אישור ,דחיה ,בקשת
הבהרות.

דוגמא –תהליך מסך למבקש עם פעולה אפשרית אחת :הגשת הבקשה ,לאחר מכן יש מסך לתחנה הבאה עם
הפעולות האפשריות :אישור בקשת המשתמש ,אי אישור הבקשה ,בקשת הבהרות ומסך נוסף למאשר שאחריו
עם הפעולות האפשריות :אישור בקשת המשתמש ,אי אישור הבקשה  -תהליך זה ייחשב לתהליך עם  3מסכים ו-
 6פעולות אפשריות בתהליך .במקרה זה התשלום לספק יהא בהתאם להצעתו במכרז בגין תהליך פשוט.
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מובהר ומודגש כי במצב בו אין תאימות בדרגת המורכבות של שני הפרמטרים הקביעה בנוגע למורכבות
התהליך החדש תיקבע על פי הפרמטר הגבוה מבין השניים ,לדוגמא :תהליך בו ישנם  3מסכים ו12-
פעולות אפשריות יסווג כתהליך ברמה בינונית.

2.2

לקוח /מומחה יישום /משתמש עיקרי
הלקוח
הלקוח –כלל יחידות הרכבת ובפרט יחידת או"ש והנדסת ייצור  -ברכבת ישראל
מומחה היישום
מומחה היישום מטעם הלקוח הוא  ,מנהל פרויקט,מטעם מנהל אגף מחשוב ,רכבת ישראל.
משתמש עיקרי
השירותים אשר יסופקו ע"י המערכת מיועדים עבור כלל משתמשי רכבת ישראל.

2.3

דרישות מהמערכת
בפרק זה יפורטו הדרישות מהמערכת ,הספק נדרש להשלים התכנון כך שהמערכת תענה על הדרישות
הפונקציונאליות תוך שימוש מיטבי בתכונות מוצר המדף המסחרי ( )COTSהמוצע על ידו ופתרונות
קיימים שמציע המציע  -לצמצום עלויות וסיכוני הפיתוח וכן ליהנות משדרוגים תמידיים להארכת חיי
המוצר.
תיאור הדרישות בפרק זה הינו תיאור כללי של הפתרון לצורך הגשת ההצעות במכרז.
קונספט הפתרון ,התהליכים וזרימת המסכים ,תכולת המסכים עצמם ,הפקדים והרכיבים וכל הנדרש
יקבעו סופית בשלב האיפיון המפורט אשר יבוצע על ידי הספק הזוכה ובכפוף לאישור הרכבת.
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2.4

תיאור כללי של המערכת ומכלוליה
המערכת תהיה מבוססת על מוצר מדף מסחרי ( )COTSהעונה על תנאי החובה הנדרשים בסעיף 2.5.1
להלן .שגיאה מקור הפניה לא נמצא .בנוסף ,על המערכת לענות על כלל הדרישות המפורטות בסעיפים
 2.5.2ו2.5.3-שגיאה מקור הפניה לא נמצא ו שגיאה מקור הפניה לא נמצא להלן.
התקנת המערכת תתאפשר על גבי ענן ציבורי במודל ) ,ׁ SAAS (Software As A Serviceבהתאם
לפירוט הנדרש בפרק  3להלן.
על גבי המערכת יספק הספק בשלב ראשון  11תהליכים אשר מופיעים כרשימת דרישות בנספח .D
מוצר ה COTS-יידרש להתממשק למערכות הארגוניות והחיצוניות של המזמינה כמפורט להלן.
המציע יבצע את כלל המוטל עליו בהתאם לדרישות לעיל ולהלן ואולם ,ובין היתר לאור העובדה כי נתונים
אלו משתנים ו/או לא ידועים למזמינה ערב פרסום המכרז -אפיון מפורט כולל חלוקת המסכים ,הרכיבים
השונים ,התנהגות המסכים והמעבר ביניהם ,הפעולות במסכים ,הפקדים ,שדות החובה ,התנהגות לוגית
וחוויית המשתמש ,קביעת הזרימה המדויקת של המסכים ואפשרויות החזרה השונות יקבעו בשלב
האיפיון המפורט ,לאחר בחירת הספק הזוכה.

2.5

דרישות לאורך כל חיי ההתקשרות
על המערכת המוצעת על ידי המציע לעמוד בדרישות החובה הבאות:
מסד

פירוט

.1

המערכת המוצעת מאפשרת בניית טפסים /מסכים ,לרבות הגדרת שדות ופקדים ,על
ידי משתמשי המערכת המורשים לכך

.2

המערכת המוצעת מאפשרת הגדרת חוקים עסקיים לתהליכים השונים והרצת
התהליכים על ידי משתמשי המערכת המורשים לכך

.3

המערכת המוצעת מאפשרת את ניהול הישויות ( )Entitiesהשונות במערכת לרבות
ניהול ההרשאות וניהול תצורת המערכתעל ידי משתמשי המערכת המורשים לכך

.4

המערכת המוצעת כוללת שולחן עבודה פורטל משתמשים המאפשר להציג לכל משתמש
את המשימות והתהליכים הרלוונטיים אליו

.5

המערכת מאפשרת להגדיר זמני יעד לכל תהליך ולכל שלב בתהליך על ידי משתמשי
המערכת המורשים לכך
המערכת כוללת מנגנון המאפשר מדידת זמני התהליכים המתבצעים במערכת

.6

המערכת כוללת מנגנון לבניה והגדרת תצוגות /דשבורדים לניטור תהליכים בזמן אמת

.7

המערכת שומרת את ההיסטוריה של כל הפעולות שבוצעו בתהליכים השונים ומאפשרת
איתור ותחקור של רשומות על פי הצורך באמצעות הפקת דוחות ,דשבורדים
המערכת תאפשר יצוא רשומות מהתהליכים השונים לקובץ אקסל.CSV/

.8

המערכת עובדת בתצורה -WEBית (באמצעות דפדפן) ללא צורך בהתקנה של Client
בתחנות העבודה של המשתמשים .המערכת תומכת בדפדפנים Internet Explorer,
 Chromeבגרסתם המעודכנת וקדימה עם תמיכה של לפחות  2גרסאות אחורה .
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.9

המערכת תומכת בעבודה על מערכות הפעלה  Windows 7ומעלה

.10

המערכת מותאמת לשימוש במכשירי ( Mobileטלפונים סלולריים ,טאבלטים וכו')
באמצעות אתר רספונסיבי על גבי הדפדפנים  Chromeו Safari-לפחות ,ותיושם תחת
הנחיות אבטחת מידע וסייבר של רכבת ישראל.

.11

המערכת תומכת בהזדהות של שני סוגי משתמשים:
 .1הזדהות מבוססת  – Active Directoryלמשתמשים שמנוהלים בActive -
Directory
 .2הזדהות באמצעות מנגנון של המערכת  -למשתמשים שאינם מנוהלים ב-
Active Directory
מנגנון ההרשאות יתבסס על ה AD-הארגוני ו/או על מנגנון הרשאות במערכת ,ע"פ
החלטת הרכבת.

.12

SDK/API
המערכת כוללת  SDK/APIאשר מאפשר את הרחבת השירות של מוצר המדף ()COTS
וישמש לתמיכה ויכולות פיתוח לוגיקות תהליכים שאינם ניתנים ליישום במערכת
).OOB (Out Of Box
 SDK/APIכולל קבצי הסבר ,מדריכים וכל הנדרש לפיתוח המערכת.

דרישות כלליות:
הדרישה
.1

כללי

.1.1

עבודה בSSL/TLS-

.1.2

אופן ההזדהות למערכת

.1.3

סיסמאות

הערות

תיאור
א.

כל התקשורת במערכת תהיה מוצפנת בפרוטוקול
.SSL/TLS

א.

משתמשים שקיימים ב Active Directory-יזדהו

ב.

ג.

באמצעות פרטי .Active Directory
משתמשים שאינם קיימים ב,Active Directory-
יעברו הזדהות מול מנגנון ההזדהות הפנימי של
המערכת.
כניסה ממחשבים במשרדי הארגון תתבצע ככניסה
שקטה ( )ssoוכניסה ממחשבים מחוץ למשרדי הארגון
תתבצע ע"י הזנת שם משתמש ומנגנון One ( OTP
.)Time Password

א.

הגדרת מדיניות סיסמא במערכת
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.1.4

Logout

ב.

המערכת תנתק ( )Log outאת המשתמש לאחר שלא
ביצע פעולה במשך יותר מפרק זמן של מספר דקות
כפי שיוגדר בפרמטר ()timeout

.1.5

לוקליזציה ותמיכה
בשפות

ג.

המערכת תתמוך בצורה מלאה בשפות עברית,

.1.6

ניטור והתראות

.2

מודולים נדרשים

.2.1

בניית תהליכים

ואנגלית ותעבוד  LTRו – RTLבהתאם.
ד.

א.
ב.

כלל הפקדים ומסכי המערכת נדרשים להופיע בשפה
העברית והאנגלית .בנוסף ,ממשק המשתמש יתבסס
על מונחים בשפה המוכרת ומקובלת על המשתמשים.
ניטור המערכת על כל רכיביה.
ניטור ממשקים ומערכות מחוברות

א.

אפשרות להגדרת תזמון תהליך קבוע\חד פעמי–
לדוגמא ב 1-בכל חודש

ב.

אפשרות להגדרת התניות בזרימת התהליך ,לדוגמא
אישור של חופשה בת יום עד שבוע יועבר למנהל
מחלקה ,ואילו אישור של חופשה ארוכה משבוע
יועבר למנהל אגף.

ג.

אפשרות להחזרת תהליך לשולח/תחנה קודמת,
ואפשרות לשולח /תחנה קודמת לתקן את הפנייה
ולהעבירה מחדש ,כולל רישום הערות וחיווי
שהתהליך חזר למאשר פעם נוספת.

ד.

אפשרות לדחיית פנייה שהוזרמה בתהליך עם דרישה
לציון סיבת הדחיה (שדה הערות) לכל גורם שיש לו
אפשרות בתהליך לדחות את הבקשה.

ה.

אפשרות לפיצול תהליך למספר תהליכים (הפעלת
תהליך\מספר תהליכים מתוך תהליך אחר)

ו.

אפשרות לחיבור תהליך עם תהליך אחר

ז.

אפשרות לצרף מסמכים/קבצים כולל אפשרות
להתנות התקדמות תהליך בהוספתו

ח.

אפשרות להגדרת "משפחות" של תהליכים לדוגמא:
תהליכי משאבי אנוש ,תהליכי רכש ולוגיסטיקה וכו'.

ט.

אפשרות להגדרת ניתוב של תהליך ל'צוות עבודה'
הכולל מספר עובדים (תור עבודה משותף) ,מתוכו
יוקצה התהליך בהמשך לעובד מסוים בצוות (תור
אישי).

י.

אפשרות להגדרת גורם ממלא מקום לטיפול בבקשה
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יא .הגדרות ולידציה על התהליך ואפשרות להגדרת
הודעות שגיאה על פי תנאי הולידציה
יב .הגדרת אופן זרימת התהליכים השונים (תחנות,
הרשאות ,משימות , ,לוגיקות ,זמני יעד לכל פעולה
ומדידתם SLA ,וכו')
.2.2

בניית טפסים

יג.

 URLישיר לכל תהליך.

א.

ניהול כל רכיבי הטופס (שדות ,פקדים ,ישויות ,ערכי
בחירה וכו')

ב.

אפשרות ליישום סוגי שדות ופקדים שונים ,ביניהם:


הזנת מלל חופשי



בחירת ערך מרשימה



 Lookupלחיפוש ברשימת ערכים מובנית



עץ עם אפשרויות הרחבה ( )Expandוצמצום
()Collapse



בחירה מרובה של ערכים



שדה מחושב אוטומטית ע"פ נוסחא



התניה בין שדות



אפשרות להגדרת שדות חובה וסימון שלהם על
גבי הטופס



מילוי אוטומטי של ערך ע"י המערכת בהתאם
לערך שהוקלד בשדה אחר ע"י המשתמש



( Autocompleteהשלמה אוטומטית) של ערך
בשדה של רשימת ערכים מובנית

ג.



בחירה מתאריכון ( )Calendar



 IFRAMEלהצגת תוכן



צירוף קובץ כולל אפשרות לקביעת סוגי הקבצים
שניתן לצרף וגודל הקובץ המירבי – נדרשת
אפשרות לצרף קבצים מרובים לטופס



שמירה כPDF-

אפשרות לשימוש במקש  TABלמעבר בין שדות או
בין אפשרויות בטופס

ד.

אפשרות לשימוש במקש  Enterלביצוע הפעולה
שנבחרה
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ה.

הגדרות ולידציה על שדות ואפשרות להגדרת הודעות
שגיאה שיוצגו למשתמש על פי תנאי הולידציה

ו.

אפשרות לשמירה של טופס כ"טיוטה" לפני הזנקת
תהליך /העברתו לשלב הבא ,ע"י כל אחד
מהמשתתפים בתהליך (כולל המבקש) ,כך שבכניסה
הבאה ניתן יהיה להיכנס למערכת ולהמשיך לעבוד
על הטיוטה.

ז.

אפשרות לשילוב חתימה דיגיטלית על ידי כלים כגון
.Docusign

ח.

אפשרות לטעינה של רשומות מרובות לטופס מקובץ
אקסלCSV/

.2.3

שולחן
משתמשים

עבודה/פורטל א.

ב.

המערכת תכלול שולחן עבודה/פורטל משתמשים
אשר יהווה את שער הכניסה של המשתמשים
למערכת.
לכלל המשתמשים יוצגו


כל התהליכים שהמשתמש מורשה לפתוח עליהם
בקשה



כל הבקשות/טפסים שהמשתמש מילא



למשתמשים מאשרים יוצגו כל המשימות
שממתינות לטיפולם

ג.

למשתמשים בעלי הרשאת עריכה תהיה גישה לכל
התהליכים שיש להם הרשאה לערוך.

ד.

מתוך שולחן העבודה יתאפשר ביצוע הפעולות
כמפורט להלן ובהתאם להרשאות המשתמש:


פתיחת בקשה חדשה מתוך רשימת התהליכים



טיפול במשימה שהתקבלה .לאחר סיום הטיפול
במשימה היא תיעלם מרשימת המשימות
הממתינות לטיפול.



צפיה בנתוני זמן אמת ( )Dashboardsודוחות לפי
ההרשאות למשתמש ולתהליך.



צפיה בסטטוס המשימות והתהליכים השונים
ובשלבי התהליך השונים ,כולל אינדיקציה
לשלבים שהסתיימו ושלבים שטרם הסתיימו.
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איתור רשומה לפי מילות מפתח /שאילתת חיפוש
מובנית כגון לפי טווח תאריכים ,לפי שדות
נבחרים.חיפוש באמצעות כוכביות.



מיון וסינון הבקשות/משימות ע"פ מגוון
פרמטרים ,כגון תאריך הפנייה ,סטטוס ,נושא,
גורם פונה ועוד.

ה.

חיוויים  -בכל התהליכים הרלוונטיים יוצגו
למשתמש באופן ברור חיוויים לגבי סטטוס התהליך
ושלבי האישור והכל כפי שיקבע בשלב האיפיון
המפורט.

ו.

שגיאות  -הייתה שגיאה בתהליך – תוצג הודעת
שגיאה בהתאם והכל כפי שיקבע בשלב האיפיון
המפורט.

ז.

כל בקשה/שלב בתהליך ייפתחו ב /TAB-חלון נפרד
כך שניתן יהיה לעבוד על כמה בקשות/תהליכים
במקביל

.2.4

מערכת הניהול

יכולות נדרשות למנהלן במערכת הניהול:
 .1כללי
א.

מעקב  AUDIT TRAILמלא על עבודת משתמש

ב.

הגדרת לוגים על פעילויות המשתמשים במערכת
והצגת לוג פעילות של ריצת התהליך

ג.
ד.

הגדרת שעות העבודה בארגון
הגדרת דוחות שגיאות מערכת ואפשרות לטיפול
בהם
ניהול הגדרות הסביבות השונות ומשתני מערכת.
ניהול הוספה /עריכה/הסרה של רשיונות
אפשרויות נוספות כפי שיוגדרו בשלב האיפיון
המפורט.

ה.
ו.
ז.

 .2ניהול תהליכים
א .הקמה/עריכה/מחיקה של תהליכים
ב .מתן הרשאות לתהליכים לקבוצות/משתמשים.
ג.

ניהול פעולות על תהליכים פעילים()instance
במערכת  -אתחול ,הקפאה ,סגירה ,ביטול,
הסטת תהליכים ממתינים לטיפול מהגורם
המטפל המקורי אל גורם מטפל אחר ,וכו'
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 .3ניהול טפסים
א .הקמה/עריכה/מחיקה של טפסים
ב .מתן הרשאות לטפסים לקבוצות/משתמשים.
 .4ניהול משתמשים/קבוצות
א .אפשרות יצירת חשבונות ניהול \מתן הרשאות
משתמשים\קבוצות ומנהלי המערכת בהתאם
למדרג נדרש.
לדוגמא :אפשרות לקבוע לאילו משתמשים/קבוצות
תתאפשר גישה בכל סוג תהליך (לפי תפקיד  /רמת
עיסוק וכדומה).
ב .הגדרת משתמשים מסוימים כגורמים שיכולים
לפתוח בקשות בשם עובד אחר (,)Delegate
הספק יפרט את הפתרון.
.3

ניתוח הנתונים והתהליכים ()Analytics

.3.1

לוחות מחוונים זמן אמת א.
()Dashboards

המערכת תכלול תצוגות זמן אמת ()Dashboards
לניטור תהליכים כולל לפחות את התצוגות הבאות:


איתור צווארי בקבוק בזמן אמת– כמות בקשות
הממתינות לטיפול אצל כל אחד מהגורמים
המטפלים.



איתור בקשות לזירוז בזמן אמת -כמות בקשות
חורגות מ  SLAאצל כל אחד מהגורמים
המטפלים  -לפי פרמטרים שונים.



הערכת רמת שירות מצטברת – כמות בקשות
שעמדו ב SLA-מול אלה שלא עמדו.

.3.2

דוחות

ב.

המערכת תאפשר בניה והגדרה של תצוגות/
דשבורדים נוספים ע"י מנהל המערכת בהתאם לצרכי
הארגון

א.

המערכת תכלול לפחות את הדוחות שלהלן:


התפלגות בקשות לפי שם הבקשה ולפי לקוח
לתקופה מוגדרת (חודש ,רבעון ,שנה וכו').



זמני טיפול פרטניים וממוצעים לכל תהליך ולכל
תחנה לתקופה מוגדרת.
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ב.

המערכת תאפשר בניה והגדרה של דוחות נוספים ע"י
מנהל המערכת בהתאם לצרכי הארגון.

ג.

המערכת תאפשר לייצא דוחות במייל לגורמים
שיוגדרו בפורמט  PDFו/או  Excelו/או .Word
ניתן יהיה להגדיר תזמון שליחה אוטומטי של
הדוחות או לשלוח אותם באופן ידני

.3.3

התראות במיילים ו-
SMS

א.

המערכת תאפשר שליחת התראות למשתמשים
במייל ו/או בSMS-

ב.

התראות לאישור בקשה במייל יתבצעו באמצעות
ממשק לשרת .SMTP

ג.

המערכת תתממשק למערכת ה SMS-של הרכבת
לצורך משלוח הודעות  SMSלמשתמשים .הממשק
למערכת  SMSלהלן בסעיף  2.6.32.6.3להלן.

ד.

הודעות ה  SMSישלחו על חשבון ודרך מערכות
המזמינה.

תוצרי עיצוב
 2.5.3.1הספק הזוכה יכין את כלל תוצרי העיצוב הנדרשים להקמת המערכת .בין השאר ,תוצרים אלה יכללו:
א .עיצוב ותצוגה  -הספק יבנה את עיצוב המערכת ואת חוויית המשתמש על פי הנחיות המזמין והכל כפי
שיקבע בשלב האיפיון המפורט.
 2.6ממשקים
כללי
 2.6.1.1כחלק מהשימוש במערכת ידרשו ממשקים שונים בין המערכת לבין מערכות הרכבת המפורטים להלן
בסעיף .2.6.2
 2.6.1.2הממשקים יוקמו במקביל לפיתוח של תהליכים  2 + 1מרשימת התהליכים שבנספח .D
2.6.1.3
2.6.1.4
2.6.1.5
2.6.1.6

ככלל פירוט סופי של הממשקים והאפיון הטכני שלהם ,התזמונים להרצת הממשקים וטופולוגית
הממשקים הסופית ייקבעו בשלב האיפון המפורט מול הספק הזוכה.
כל הממשקים שלהלן יישמשו ביותר מתהליך אחד .הספק נדרש לייצר ממשקים שיתמכו בשימוש בהם
מכמה תהליכים שונים בו זמנית.
כל הממשקים יוקמו בכל סביבות המערכת (המצוינות בסעיף  2.7.1להלן) אלא אם כן יוגדר אחרת ע"י
הרכבת.
הממשקים אותם יידרש המציע להקים כלולים בהצעתו הכספית של המציע במסגרת המכרז ועליהם לא
תשולם כל תמורה נוספת לספק.
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2.6.1.7

ממשקים נוספים ,אם יידרשו בהמשך ,יבוצעו ע"פ מחירי שעת עבודה שיפורטו בהצעת הספק.

ממשקים מול SAP
א .ממשק נתוני עובדים – הממשק יכלול נתונים של העובדים שיידרשו כגון מספר עובד ,שם פרטי ושם
משפחה ,טלפון נייד ,כתובת מייל ארגונית ופרטית ,תפקיד ,שייכות לאגף ולחטיבה וכו'.
ב .ממשק נתוני מבנה ארגוני  -הממשק ישמש לצורך קבלת ההיררכיה של המבנה הארגוני ברכבת
והקשרים בין המשרות השונות במבנה הארגוני (היחידות הארגוניות והמנהלים שלהן) .הנתונים
המתקבלים מהממשק ישמשו בהגדרת הגורמים שישתתפו בתהליכים השונים.
ג .ממשק רשימת משרות במבנה הארגוני – הממשק ישמש לקבלת פרטי המשרות ברכבת ישראל כולל
פרטי המשרה כגון מס' משרה ,שם משרה ,רמת עיסוק מיקום ,יחידה ארגונית וכו'.
כל הממשקים הנ"ל יבוצעו באמצעות העברת קבצים עם הנתונים במבנים שונים (כגון  )XML, CSVמהSAP-
בכספות וטעינתם למערכת או ב Web service-או  Viewעל פי החלטת הרכבת וכפי שיוגדר באפיון המפורט ,לטובת
שימוש בתהליכים וטפסים שיוגדרו ע"י הרכבת.על פי החלטת הרכבת ,ייתכן וישונו הממשקים לפרוטוקולים
אחרים המקובלים בשוק בתיאום עם הספק .הרכבת מבצעת את הממשקים ל SAP-כיום באמצעות מוצר SAP
) Process integration (SAP PIשמשמש כמתווך בין ה SAP-לשאר מערכות הארגון.
ממשק לשליחת דואר אלקטרוני
א .המערכת תתממשק למערכות דואר אלקטרוני בפרוטוקלים מוכרים SMTP, POP3 :ועוד
ב .המערכת תתמוך בשליחת הודעות דוא"ל בפורמט HTML
ג .שליחת ההודעות תתבצע באמצעות שרת  Exchangeשל רכבת ישראל או באמצעות שירות אחר ע"פ דרישת
ד.
ה.
ו.
ז.

הרכבת.
המערכת תאפשר צירוף של קבצים ,תמונות וקישורים (לינקים) לטקסטים ולתמונות וקישור ישיר.
המערכת תאפשר לערוך ולעצב תבניות דואר בממשק האדמין.
המערכת תאפשר תצוגה מקדימה של ההודעות ולבצע שליחה שלהן כבדיקה לפני השליחה למשתמשים.
המערכת תשמור היסטוריית ההודעות הנשלחות כולל רשימת אי הצלחות שליחה (לפי משתמש וכד').

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ממשק למערכת הSMS-
המערכת תאפשר שליחה של  SMSלמשתמשים
המערכת תאפשר לערוך תבניות של ההודעות בממשק האדמין.
המערכת תשמור היסטוריית ההודעות הנשלחות כולל רשימת אי הצלחות שליחה (לפי משתמש וכד').
שליחת ההודעות למשתמשים תתבצע באמצעות ממשק  APIלמערכת  SMSעימה עובדת רכבת ישראל.
ההודעות יהיו על חשבון המזמינה.

ממשק לGoogle Maps-
א .הממשק יספק אפשרות לגישה מתוך הטפסים במערכת לבחירת ערכים מתוך  Google mapsושתילתם
בתוך הטופס.
ב .הממשק יאפשר בחירת כתובת מ Google maps -מתוך שדה כתובת בטופס ושמירתה בשדה בטופס.
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ג .האפשרות לצפייה/עדכון של הכתובת תתאפשר גם לשאר הגורמים בתהליך.
 2.7סביבות
המערכת תכלול לפחות  3סביבות – סביבת פיתוח ,סביבת בדיקות ( )QAוסביבת ייצור (.)Production
במידה והספק יציע בהצעתו סביבות נוספות מעבר ל 3-זה יתבטא בציון האיכותי כאמור במסמכי המכרז.
כל אחת מהסביבות שלהלן תכלול את כל הדרוש על מנת להפעיל אותה באופן עצמאי ללא תלות בסביבות
האחרות.
על הספק לכלול בהצעתו את כל המערכות והכלים הנדרשים להפעלת כל אחת מהסביבות.
 2.7.3.1ההקמה וההגדרה של הסביבות השונות תתבצע ע"י הספק על פי מה שיוגדר באפיון המפורט ,בליווי
ותיאום עם גורמי המזמינה.
 2.7.3.2הקמת המערכת והתהליכים תתבצע במשרדי הרכבת או אצל הספק לפי החלטת הרכבת בתיאום מול
הספק.
 2.7.3.3על פי צורך ,תעמיד המזמינה עד שתי עמדות עבודה בחצרי המזמינה לצורך ביצוע בדיקות ואינטגרציה
עם מערכות המזמינה.
 2.7.3.4על הספק הזוכה יהיה לתקן את כל הנדרש תיקון בהתאם לממצאי הבדיקות.
 2.7.3.5באחריות הספק להכין תכנית עבודה ,תהליכים וכלים אשר יאפשרו העברת הפתרון וכן נתונים בין
הסביבות השונות ,וזאת רק לאחר אישור המזמינה.
2.8

צוות הספק  -באחריות הספק וללא תוספת תשלום מעבר לאמור בטופס ההצעה הכספית
צוות הספק שאותו יעמיד הספק בפרויקט זה יכלול כמה גורמים בעלי ניסיון כדלקמן:

 2.8.1.1מנהל פרויקט בעל ניסיון של שלוש ( )3שנים בניהול פרויקטים וניתוח מערכות בטכנולוגיית Business
 Process Management/Business Process Automationולפחות שנה ( )1של נסיון עם מוצר
2.8.1.2

המדף המוצע כתשתית להקמת המערכת.
מתכנת/מפתח בעל ניסיון של שלוש ( )3שנות ניסיון כמתכנת ,ולפחות שנה ( )1של נסיון עם מוצר המדף
המוצע כתשתית להקמת המערכת.

2.8.1.3

איש  QAבעל ניסיון של שנה ( )1לפחות בביצוע בדיקות תוכנה.
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 .3טכנולוגיה
3.1

כללי
המערכת המוצעת כולה תותקן ,תופעל ותנוהל ע"י הספק בסביבת שירות ענן ציבורי.
מרכיבי המערכת יתבססו על תוכנת מדף ( )COTSבשירות  ,SAASשלא תחייב שינויי תוכנה מיוחדים
או התאמות נרחבות ,ומאושרת למכירה ושימוש בהתאם לתקני המחשוב והתקשורת בארץ.

 3.2דרישות מהמציע
המציע נדרש לפרט בהצעתו את ארכיטקטורת המערכת המוצעת ,רכיבי המערכת  -סביבת השירות,
תקשורת ,ממשקים למערכות החברה ,פריסה ,ניהול וניטור ועוד כפי שיידרש בפרק זה.
המציע נדרש לספק סביבת ניהול שלמה ואינטגרטיבית ויהיה אחראי על כלל תהליכי ההקמה ,תחזוקה,
טיפול בתקלות ,ניהול הפרויקט וכו'.
בטופס ההצעה הכספית ,על המציע לתמחר את הפתרון ,כל זאת על פי כלל הרכיבים שהוגדרו בפירוט
ארכיטקטורה.
במהלך מחזור החיים של הפרויקט הספק ינהל תצורה וגרסאות של המערכת בהתאם לנדרש.
א .ניהול תצורה  -הספק ינהל תהליך ניהול תצורה מסודר  -תהליך ניהול תצורה זה ישמש כדי להבטיח כי כל
השינויים מתועדים ,נשלטים כראוי על ידי הספק ומאפשרים התקנה מהירה של גרסאות ושינויים
ושיפורים.
ב .ניהול גרסאות  -הספק ינהל תהליך ניהול גרסאות .תהליך זה ישמש כדי להבטיח כי כל הגרסאות  -הן
במהלך הבדיקה והן לאחר יישום  -נשלטות כראוי על ידי הספק.
3.3

ארכיטקטורת הפתרון הטכני
תחנות הקצה בארגון

3.3.1.1

ברכבת מותקנים מחשבים נייחים וניידים המופעלים באמצעות מערכת ההפעלה ,Windows 7
 Windows 10עם  Officeבגרסאות .2016 – 2010

3.3.1.2

במחשבים שונים מותקנות תוכנות יישומיות שונות

3.3.1.3

הדפדפנים הקיימים בתחנות העבודה הם  Internet Explorer 11ו.Google Chrome-

ארכיטקטורה וקונפיגורציה
על המציע לפרט לגבי אופן ההקמה וניהול התהליכיים והמשתמשים ויכולות מוצר ה . COTS
בנוסף ,על המציע לפרט:
א .הארכיטקטורה של המערכת בסביבה המוצעת תוך פירוט כלל הרכיבים (חומרה ותוכנה) לצורך מתן מענה
לדרישות המזמינה ,ולהתחייב שהמערכת המוצעת אכן תיתן מענה לדרישות זמני התגובה ,בהתאם
לדרישות בסעיף 3.4.2להלן גם במהלך תקופות האחריות והתחזוקה של המערכת כמפורט להלן בסעיף 4.7
להלן
ב .קישורים בין מערכות ,ממשקים ,תהליכי גיבוי ושרידות ,סביבת ניהול וניטור ,קצבי התקשורת ,ניהול
תעבורה.
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ג .יכולת גידול מודולארית,כך שניתן יהיה להרחיב את המערכת או לקשרה למערכות תפעוליות של המזמינה,
וכן להתאימה לשינויים בעבודת הארגון ולדרישות עתידיות אחרות.
ד .שרידות – המערכת תוקם על תשתית אשר תתמוך בדרישות ביצועים ועמידה בעומסים בהתאם למפורט
בסעיף שגיאה מקור הפניה לא נמצא 3.4להלן .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.
ה .את הטכנולוגיה המוצעת  -מתקדמת ,אמינה ומוכחת בארץ ובעולם ,ונתמכת ע"י סטנדרטים בינלאומיים
ככל הניתן.
ו .את סף העומסים והביצועים אשר הקונפיגורציה נותנת להם מענה בהתאם לנדרש בפרק  2לעיל ובפרק 3
להלן.
ז .את אמצעי אבטחת המידע בשירות המוצע שיענו על כל הדרישות בפרק זה ובפרט על דרישות אבטחת
המידע וסייבר כפי שיפורטו בסעיף שגיאה מקור הפניה לא נמצא  3.7להלן.
ח .אופן ניהול הנתונים ואחסון המידע ( )STORAGEבמערכת.
ט .כל מידע נוסף הנדרש לדעתו לצורך מענה לסעיף זה.
 3.4ביצועים ועמידה בעומסים
שימוש במערכת
 3.4.1.1סעיף זה מרכז את כל הנתונים הכמותיים הנדרשים לצורך תכנון פלטפורמת המערכת והשרתים
הנדרשים במסגרת מכרז זה .המציע נדרש להתבסס על נתונים כגון :נפח תעבורה ,קצבי עבודה ורוחבי
פס נדרשים ,אופן אספקת השירותים וכדומה על מנת לעמוד בדרישות ביצועים ו SLA -כגון :זמינות
ומהירות תגובה .
 3.4.1.2על המציע להביא בחשבון ולהתאים הצעתו לצורך דרישות מכרז זה את השימוש במערכת להיקף משוער
כדלקמן:
א .מס' כניסות צפוי כ 1000 -בחודש.
ב .מספר משתמשים רשומים צפוי במהלך תקופת ההתקשרות – כ.6000 -
זמני תגובה מחייבים
 3.4.2.1בהתאם לשימוש המשוער במערכת המפורט לעיל  ,על הפתרון המוצע על ידי המציע לתמוך לפחות בכ –
 sessions 100פתוחים בו זמנית ,מהם לפחות  10מבצעים פעולה/טרנזקציה בו זמנית.
 3.4.2.2בהתאם ,המציע יפרט את זמני התגובה שלא יעלו על:
א .מסכי המערכת (ממשק משתמש) – עד  3שניות
ב .ממשק ניהול  -עד  3שניות
ג .חיפוש חופשי –– עד  3שניות
ד .חיפוש מתקדם  /פעולות יישום –עד  5שניות לדף ראשון
 3.4.2.3רמת הזמינות של השירות לא תרד מ99.5%-
 3.4.2.4על המציע לפרט את אופן התארגנותו לעמוד בזמני תגובה הנדרשים.

3.4.3.1
3.4.3.2

יכולת גידול /סקלביליות
על המציע לתכנן את המערכת שתתמוך בגידול פעילות באתר בהתאם לתיאור לעיל ,עומסים חריגים
וכדו'.
על המציע להציג יכולת תמיכה סקלביליות של השרות.
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3.5

דרישות עתידיות
על המציע להתאים את השירותים לגרסאות עתידיות של מערכת ההפעלה בתחנות העבודה ו/או גרסאות
חדשות של דפדפנים להן היא הותאמה מלכתחילה ו/או של מוצר התשתית בתוך פרק זמן מירבי של
שישה ( )6חודשים או אחר אשר יוסכם על ידי המזמין.

3.6

ניטור ,התרעות והתאוששות מתקלות ונפילות
יבוצע ניטור מלא על המערכת על כל רכיביה ובכלל זה ניטור הפעולות שבוצעו בתהליכים השונים
והממשקים .המציע יציין את יכולות הגיבוי של המערכת.
ניתן יהיה לבצע איתור תהליכים ,איתור תקלה ו /או ביצוע שינויים והתאמות בתהליכים.
ניהול וטיפול באירועים במערכת ותיעודם כולל ניהול לוגים ואפשרות יצוא כלל החיוויים למערכת
חיצונית בממשק סטנדרטי ,כגון – .syslog
המערכת תספק התראות על תקלות בזמן אמת ,באמצעות הודעת דוא"ל ,מסרון ,התראות מערכת או
באופן אחר.

3.7

אבטחת מידע וסייבר
רכבת ישראל הינה תשתית מדינה קריטית.
הספק נדרש לעבוד על פי "נוהל סייבר למערכות ענן" של רכבת ישראל המצורף כנספח .E
בנוסף על הספק לעמוד בדרישות "שימוש בשירותי ענן גרסה  "1.0המצורף כנספח .F
על הספק להביא בחשבון אפשרות דרישה לרישום מאגרי מידע מול הרשות להגנת הפרטיות וביצוע
בדיקות שנתיות והכל כאמור ב"נוהל סייבר למערכות ענן" של רכבת ישראל המצורף כנספח .E
הספק נדרש לעמוד בכללי אבטחת המידע ברכבת כמצוין בנספח אבטחת מידע המצורף כנספח .G

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

בין השאר,על המציע להתייחס לנושא אבטחת המידע במספר אספקטים כולל פריטי אבטחת המידע,
ניטור ,וכיוצא בזה ,וביחוד על ההנחיות הבאות:
כל פתרון מוצע יהיה כפוף לאישור המזמינה הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע.
הגנה על המערכת והמידע בה מפני חדירות והתקפות חיצוניות
הגנה על המערכת והמידע בה מפני התקפות פנים ארגוניות
שמירה על חיסיון מידע אשר אינו נחלת הכלל
אבטחת הקשר והתהליכים עם ממשקים חיצוניים
עמידה בתקנים מחייבים כגון  ,PCI – DSSנהלי הרשות להגנת הפרטיות ,רשות הסייבר וכדומה.
יובהר כי אבטחת המערכת באופן שוטף בהיבט של אמצעיים אבטחתיים נגד הפלתה ,העמסתה (עליה
בזמני תגובה) ,התקפות וירוסים ופגיעות אחרות הינה באחריות הספק הזוכה הן בהיבט שירותי החומרה
והן בהיבט התוכנה .הספק יתחייב להתקין במסגרת חוזה השירות באם ייחתם כל אמצעי הנדרש או
שיידרש לצורך הגנתם ללא כל תשלום נוסף מצד הרכבת .הספק חייב למנוע את אפשרויות שיבוש המידע
במערכת.
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 .4מימוש
 4.1כללי
המזמין מעוניין להקים "מערכת למיכון תהליכים" ולממשה בהתאם לאמור להלן.
הספק נדרש במימוש במכרז זה לבצע :סיכום הדרישות ,אפיון מפורט ,פיתוח ,הקמה ,אינטגרציה,
הדרכה ,ביצוע בדיקות ,עליה לאוויר ותחזוקה של "מערכת למיכון תהליכים" כפרויקט קצה לקצה
משלב התכנון ועד העליה לאוויר דרך אחריות ותחזוקה והכל כאמור לעיל ולהלן.
שלבי המימוש
 4.1.3.1פרק המימוש נחלק ל 8-נושאים עיקריים כדלהלן .פירוט תכולת השלבים מתואר בסעיפים הבאים,
הפירוט אינו לפי סדר כרונולוגי .תיאור השלבים לפי סדר ולוחות זמנים מתואר באבני דרך לביצוע סעיף
:4.2
#

סעיף

פירוט

תיאור

1

4.2

אבני דרך לביצוע

מתאר את אבני הדרך לביצוע משלב החתימה על החוזה בין רכבת
ישראל לספק הזוכה דרך אישור מוכנות המערכת לתחילת
הפעלה מסחרית מלאה שוטפת ועד לתום שנת האחריות.

2

4.3

הקמה

מתאר את שלב הקמת המערכת משלב הדרישות מהלקוח דרך
תכנון ,יישום ופיתוח של התהליכים ,אינטגרציה ,הקמת שירותי
שרתים ועד תחילת הבדיקות.

3

4.4

בדיקות

פרק זה מתאר את תהליך הבדיקות בשלבי התכנון ,האפיון,
היישום והפיתוח ,דרך בדיקות מסירה (ע"י ספק ובפיקוח רכבת
ישראל) ועד בדיקות הקבלה (ע"י רכבת ישראל בשיתוף הספק).

4

4.5

תיעוד

מתאר את דרישות התיעוד במערכת

5

4.6

הדרכה והטמעה

מתאר את דרישות ההדרכה והטמעת המערכת

6

4.7

אחריות ותחזוקה

מתאר את הפעולות שעל הספק לבצע בתקופות האחריות
והתחזוקה

7

4.8

רמת שירות ()SLA

הגדרת רמת השירות ואופן החישוב לאורך תקופת ההסכם.

8

4.9

שינויים ושיפורים

ביצוע עבודות נוספות לפי דרישה
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 4.2אבני דרך לביצוע
הספק יכין ויפרט תוכנית עבודה כוללת למימוש הפרויקט .תוכנית העבודה תכלול:
א .אבני הדרך לביצוע המבטאות את תכולת העבודה הנדרשת מהמציע ,משלב החתימה על החוזה ,דרך
תקופת התכנון והבדיקות ועד אספקה מלאה של המערכת והטמעה ותחזוקה שוטפת.
ב .על הספק לפרט את תכולת אבני הדרך של התוכנית ,משך כל אבן דרך וסך כל הזמנים עבור הקמת
המערכת .משך זמן הפרויקט מזמן חתימת החוזה ועד לאישור סיום מוצלח של בדיקות קבלה לא יחרוג
מהזמן הרשום בטבלת אבני דרך בהמשך .במידה וסך משך הזמן שהספק ציין עלה על סך משך הזמן
המצויין בטבלה אבני דרך יפרט הספק הסיבות לכך והצעדים שינקוט לצמצום הפער בלו"ז.
הנחיות כלליות
 4.2.2.1ביצוע העבודה ומעבר בין השלבים ,כמפורט במסמך ,יהיה בתיאום ואישור רכבת ישראל .הביצוע יכלול
בין השאר את השלבים הבאים:

4.2.2.2
4.2.2.3

4.2.3.1
4.2.3.2

א.

כתיבת אפיון מפורט למערכת עצמה ולכל אחד מהתהליכים ע"פ דרישות רכבת ישראל והגשתם
לאישור רכבת ישראל.

ב.

הקמה של סביבת המערכת

ג.

הקמה של כלל התהליכים.

ד.

הקמת כל הממשקים הרלוונטיים לתהליכים הנ"ל

ה.

ביצוע בדיקות מסירה וליווי צוות הפרויקט בביצוע בדיקות קבלה.

ו.

תיקון ,אם נדרש ,לאחר ביצוע בדיקות הקבלה

הטמעה והדרכה על התהליכים השונים על כל מרכיביהם
ז.
אחריות ביצוע של השלבים ועמידה באבני הדרך היא על הספק ובתיאום המזמין ,יחד עם זאת ,כל אחד
מהשלבים בכל אבן דרך יסתיים רק בקבלת מסמך אישור בכתב על ידי המזמין לפני המעבר לשלב הבא.
לכל שלב -מנהל הפרויקט מטעם הרכבת יכול לאשר\לא לאשר או לאשר בכפוף להשלמת תיקונים (שעל
הספק לתקן תוך  5ימי עבודה מקבלתם).
אבני דרך לביצוע  -פירוט ותוצרים
טבלת אבני הדרך לביצוע מבוססת על תהליך ניהול פרויקטים של רכבת ישראל.
הספק יציע לו"ז מפורט לפרויקט כך שמשכו לא יעלה על משך הזמן הרשום בטבלה שלהלן.
טבלת אבני הדרך לביצוע מורכבת מ 19-אבני דרך המפורטות בטבלה שלהלן
#

מצטבר לסיום
אבן דרך

תיאור אבן דרך

.0

MS1

מועד חתימת החוזה

.1

MS2

אישור תוכנית העבודה

T+6

.2

MS3

הגשת מסמך אפיון מפורט ועיצוב של המערכת

T+10

.3

MS4

אישור אפיון מפורט ועיצוב של המערכת

T+11

אבן דרך (שבועות)
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.4

MS5

הגשת מסמך אפיון מפורט של תהליכים 2 +1
 כולל מיפוי התהליכים ,עיצוב ,מסכיםוממשקים

T+14

.5

MS6

אישור אפיון מפורט של תהליכים 2 + 1

T+15

.6

MS7

סיום פיתוח של תהליכים 2 + 1

T+19

.7

MS8

סיום בדיקות קבלה של תהליכים  ,2 + 1כולל
בדיקת התהליכים בסביבת האמת על
אוכלוסיה מצומצת ע"פ הגדרת הרכבת

T+23

.8

MS9

עלייה לאוויר של תהליכים 2 + 1

T+24

.9

MS10

הגשת מסמך אפיון מפורט של תהליכים 4 + 3
 - 5 +כולל מיפוי התהליכים ,עיצוב ,מסכים
וממשקים

T+18

MS11 .10

אישור אפיון מפורט של תהליכים 5 + 4 + 3

T+19

MS12 .11

סיום פיתוח של תהליכים 5 + 4 + 3

T+23

MS13 .12

סיום בדיקות קבלה של תהליכים ,5 + 4 + 3
כולל בדיקת התהליכים בסביבת האמת על
אוכלוסיה מצומצת ע"פ הגדרת הרכבת

T+27

MS14 .13

עלייה לאוויר של תהליכים 5 + 4 + 3

T+29

MS15 .14

הגשת מסמך אפיון מפורט של תהליכים 11 – 6
 כולל מיפוי התהליכים ,עיצוב ,מסכיםוממשקים

T+23

MS16 .15

אישור אפיון מפורט של תהליכים 11 – 6

T+24

MS17 .16

סיום פיתוח של תהליכים 11 – 6

T+32

MS218 .17

סיום בדיקות קבלה של תהליכים  ,11 - 6כולל
בדיקת התהליכים בסביבת האמת על
אוכלוסיה מצומצת ע"פ הגדרת הרכבת

T+37

MS19 .18

עלייה לאוויר של תהליכים 11 – 6

T+38
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אבני דרך לביצוע – פירוט ותוצרים בהתאם לטבלה בסעיף  4.2.4לעיל.
#

קוד אבן דרך

תוצרים נדרשים לעמידה באבן הדרך

.1

MS2

אבן דרך זו היא אישור תוכנית העבודה
הספק נדרש להציג בפני רכבת ישראל ,באבן דרך זו:

.2

MS3

אבן דרך זו היא על האפיון המפורט ועיצוב של המערכת .
על מנת לעמוד באבן הדרך הספק יידרש להגיש מסמך אפיון מפורט
של מבנה סביבות המערכת ,ע"פ דרישות רכבת ישראל

.3

MS4

אבן דרך זן היא אישור האפיון המפורט ועיצוב של המערכת.
על מנת לעמוד באבן דרך זו על הספק לקבל אישור בכתב (מסמך)
ממנהל הפרויקט ברכבת ישראל על השלמת אבן הדרך

.4

MS5

אבן דרך זו היא על אפיון מפורט של תהליכים . 2 + 1

.5

MS6

.6

MS7

.7

MS8



מפרט דרישות למערכת מהמזמינה



פערי מידע טכני שחסרים לספק ולגורמים מטעמו



תכנית עבודה ,אבני דרך עיקריות ולו"ז התואם את לו"ז ההליך



פירוט כוח-האדם והמבנה הארגוני של הפרויקט אצל הספק

מטרת אבן דרך זו הנה לוודא ולאמת את הבנת הספק ונציגיו בדרישות
המכרז ,הבנת הדרישות הטכניות ,דרישות כל אחת מאבני הדרך
לביצוע במהלך ההקמה ולאחר מכן בתקופת האחריות והתחזוקה.
על מנת לעמוד באבן הדרך הספק יידרש לקבל אישור בכתב (מסמך)
ממנהל הפרויקט ברכבת ישראל על השלמת אבן הדרך

על מנת לעמוד באבן הדרך הספק יידרש להגיש מסמך אפיון מפורט
של התהליכים ע"פ דרישות רכבת ישראל
אבן דרך זו היא אישור האפיון המפורט של תהליכים .2 + 1
על מנת לעמוד באבן דרך זו על הספק לקבל אישור בכתב (מסמך)
ממנהל הפרויקט ברכבת ישראל על השלמת אבן הדרך
אבן דרך זו היא סיום פיתוח של תהליכים .2 + 1
לצורך כך הספק יידרש לבצע:





פיתוח והגדרה של התהליכים ע"פ האפיון המאושר
הקמת כל הממשקים הרלוונטיים לצורך הפעלת התהליכים הנ"ל
ביצוע בדיקות מסירה

על מנת לעמוד באבן דרך זו על הספק לקבל אישור בכתב (מסמך)
ממנהל הפרויקט ברכבת ישראל על השלמת אבן הדרך
אבן דרך זו כוללת בדיקות קבלה של תהליכים .2 + 1
הספק יידרש לבצע:


ליווי של צוות הפרויקט בביצוע בדיקות קבלה
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תיקון ,אם נדרש ,לאחר ביצוע בדיקות הקבלה
בדיקה של התהליכים בסביבת האמת על אוכלוסיה מצומצת ע"פ
הגדרת הרכבת
הדרכה על התהליכים לגורמים שיוגדרו ע"י הרכבת

על מנת לעמוד באבן דרך זו על הספק לקבל אישור בכתב (מסמך)
ממנהל הפרויקט ברכבת ישראל על השלמת אבן הדרך
אבן דרך זו היא על עליה לאוויר של תהליכים .2 + 1
על מנת לעמוד באבן דרך זו על הספק לקבל אישור בכתב (מסמך)
ממנהל הפרויקט ברכבת ישראל על השלמת אבן הדרך

.8

MS9

.9

MS10

אבן דרך זו היא על אפיון מפורט של תהליכים .5 + 4 + 3
על מנת לעמוד באבן הדרך הספק יידרש להגיש מסמך אפיון מפורט
של התהליכים ע"פ דרישות רכבת ישראל

.10

MS11

אבן דרך זו היא אישור האפיון המפורט של תהליכים .5 + 4 + 3

.11

MS12

.12

MS13

.13

MS14

אבן דרך זו היא על עליה לאוויר של תהליכים .5 + 4 + 3
על מנת לעמוד באבן דרך זו על הספק לקבל אישור בכתב (מסמך)
ממנהל הפרויקט ברכבת ישראל על השלמת אבן הדרך

.14

MS15

אבן דרך זו היא לאפיון מפורט של תהליכים .11 - 6

.15

MS16

על מנת לעמוד באבן דרך זו על הספק לקבל אישור בכתב (מסמך)
ממנהל הפרויקט ברכבת ישראל על השלמת אבן הדרך
אבן דרך זו היא סיום פיתוח של תהליכים .5 + 4 + 3
לצורך כך הספק יידרש לבצע:





פיתוח והגדרה של התהליכים ע"פ האפיון המאושר
הקמת כל הממשקים הרלוונטיים לצורך הפעלת התהליכים הנ"ל
ביצוע בדיקות מסירה

על מנת לעמוד באבן דרך זו על הספק לקבל אישור בכתב (מסמך)
ממנהל הפרויקט ברכבת ישראל על השלמת אבן הדרך
אבן דרך זו כוללת בדיקות קבלה של תהליכים .5 + 4 + 3
הספק יידרש לבצע:





ליווי של צוות הפרויקט בביצוע בדיקות קבלה
תיקון ,אם נדרש ,לאחר ביצוע בדיקות הקבלה
בדיקה של התהליכים בסביבת האמת על אוכלוסיה מצומצת ע"פ
הגדרת הרכבת
הדרכה על התהליכים לגורמים שיוגדרו ע"י הרכבת

על מנת לעמוד באבן דרך זו על הספק לקבל אישור בכתב (מסמך)
ממנהל הפרויקט ברכבת ישראל על השלמת אבן הדרך

על מנת לעמוד באבן הדרך הספק יידרש להגיש מסמך אפיון מפורט
של התהליכים ע"פ דרישות רכבת ישראל
אבן דרך זו היא אישור האפיון המפורט של תהליכים .11 - 6
28

אגף רכש והתקשרויות
על מנת לעמוד באבן דרך זו על הספק לקבל אישור בכתב (מסמך)
ממנהל הפרויקט ברכבת ישראל על השלמת אבן הדרך
.16

MS17

.17

MS18

.18

MS19

אבן דרך זו היא סיום פיתוח של תהליכים .11 – 6
לצורך כך הספק יידרש לבצע:





פיתוח והגדרה של התהליכים ע"פ האפיון המאושר
הקמת כל הממשקים הרלוונטיים לצורך הפעלת התהליכים הנ"ל
ביצוע בדיקות מסירה

על מנת לעמוד באבן דרך זו על הספק לקבל אישור בכתב (מסמך)
ממנהל הפרויקט ברכבת ישראל על השלמת אבן הדרך
אבן דרך זו כוללת בדיקות קבלה של תהליכים .11 – 6
הספק יידרש לבצע:





ליווי של צוות הפרויקט בביצוע בדיקות קבלה
תיקון ,אם נדרש ,לאחר ביצוע בדיקות הקבלה
בדיקה של התהליכים בסביבת האמת על אוכלוסיה מצומצת ע"פ
הגדרת הרכבת
הדרכה על התהליכים לגורמים שיוגדרו ע"י הרכבת

על מנת לעמוד באבן דרך זו על הספק לקבל אישור בכתב (מסמך)
ממנהל הפרויקט ברכבת ישראל על השלמת אבן הדרך
אבן דרך זו היא על עליה לאוויר של תהליכים .5 + 4 + 3
על מנת לעמוד באבן דרך זו על הספק לקבל אישור בכתב (מסמך)
ממנהל הפרויקט ברכבת ישראל על השלמת אבן הדרך

 4.3ההקמה
בפרק זה מתואר שלב ההקמה .לאורך הפרק מפורטת הפעילות הנדרשת מהמציע הזוכה בכל אחד
מהשלבים .האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מהוראות ההסכם .למען הסר ספק ,כל מחויבויות הספק לפי
פרק זה הינן כלולות בתמורה לפי טופס ההצעה הכספית במכרז והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת
בגינם.
 4.3.1.1בשלב ההקמה המציע יבצע סיכום דרישות ,תכנון ,אפיון מפורט ,פיתוח ,ויישום של המערכת כולל הקמת
התשתית ,הממשקים ו 11-התהליכים המפורטים בנספח .D
שלבים ותכולה הנדרשים כמינימום בתקופת ההקמה מצויינים באבני דרך של הפרויקט והדרישות
בהתאם למכרז על נספחיו.
התנעה
 4.3.3.1תתבצע פגישת ההתנעה עם כל הגורמים הרלוונטיים שיידרשו ע"י הרכבת.
 4.3.3.2בפגישת ההתנעה תידון תוכנית העבודה שהוגשה ע"י הספק במכרז והשלבים לביצועה.
תכנית עבודה ולו"ז
 4.3.4.1לכל אבן דרך לביצוע יבצע הספק אפיון מפורט שעל פיו יגיש לאישור רכבת ישראל "תוכנית עבודה"
מפורטת ולוח זמנים מפורט ומחייב למימוש אבן הדרך.
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4.3.4.2

אישור רכבת ישראל ל"תכנית העבודה" יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

4.3.4.3

תוכניות העבודה תוגשנה כמסמך מפורט ,הכולל הצגת לוחות הזמנים של הפרויקט ב. MS-Project-

4.3.4.4
4.3.4.5
4.3.4.6

בסיום ההקמה של כל אחד מהתהליכים יחלו בדיקות המסירה והקבלה של המערכת.
ארגון וניהול ביצוע העבודות בפרויקט יהיה באחריותו הבלעדית של הספק.
הקשר בין הספק לגורמים ברכבת ישראל ,יבוצע דרך מנהל הפרויקט מטעם רכבת ישראל.

4.3.4.7

מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה מעודכן בכל פרטי הפרויקט והוא יהיה הנציג ()Point Of Contact

4.3.5.1

של הספק מול רכבת ישראל.
פיקוח ,ניהול ובקרת הפרויקט
פיקוח של רכבת ישראל על שלבי המימוש ,יבוצע בין היתר ע"י:
א .מעקב אחרי תכנית העבודה המפורטת ועמידתו של הספק בדרישות.
ב .דיווחים תקופתיים של הספק.
ג.

בתדירות שתיקבע ע"י דרישת רכבת ישראל בהתאם לשלב ולהתקדמות ,תתקיימנה פגישות
דיווח בהשתתפות נציגי הספק ונציגי רכבת ישראל (דרג הנהלה/מקבלי ההחלטות) .פגישות אלה
מיועדות בכדי לעדכן את רכבת ישראל על התקדמות הפרויקט ועמידתו של הספק
בדרישותולהציף אתגרים ונושאים הדורשים התערבות הגורמים ברכבת.

ד .הספק מתחייב לנקוט באופן מידי בכל הפעולות הדרושות ,על מנת לתקן סטיות מדרישות האפיון
הטכני ,במידה ואלה יתגלו ע"י רכבת ישראל במהלך ביצוע הפרויקט.
 4.4בדיקות
פ רק זה מבוסס על נוהל אבטחת איכות של אגף מחשוב ,רכבת ישראל .הנוהל הותאם למטרות ודרישות
מכרז זה.
מתודולוגית הבדיקות
 4.4.2.1מסמכי הבדיקה הנדרשים יוגדרו על ידי הספק ,וזאת על בסיס מבנה מסמכים איתו עובד הספק ויאושר
ע"י רכבת ישראל  ,או על בסיס מבנה מסמכים הקיים ברכבת ישראל .מסמכי הבדיקה כאמור יימסרו
לרכבת ישראל לבדיקתה ואישורה.
 4.4.2.2מובהר כי האחריות המלאה על הבטחת איכות וביצוע הבדיקות הנה של המציע הזוכה.
 4.4.2.3מנהל הבטחת האיכות ברכבת ישראל ,הוא הגורם המקצועי מטעם רכבת ישראל ,המלווה את כלל
תהליכי הבדיקות לאורך תקופת ההסכם.
יעדים
 4.4.3.1כללי
א .רכבת ישראל הינה ארגון מונחה תקני  ISOולפיכך מחויבת על ניהול ופיקוח נושא הבטחת איכות ,תהליכים
ואבני דרך המוגדרים במכרז.
ב .הבטחת איכות של פרויקט ברכבת ישראל מתמקדת משלב התכנון והגדרת הבקרות דרך בדיקות מסירה
ועד תיעוד והפקת הלקחים.
ג .באחריות הספק הזוכה לתכנן ולכתוב את בדיקות המסירה .לאחר אישור הרכבת ,הספק יבצע את
הבדיקות וימסור דו"ח מלא על הממצאים וסטאטוס המערכת.
ד .רכבת ישראל בליווי הספק מתכננת ומבצעת את בדיקות הקבלה.
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ה.

4.4.3.2
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

יא.
יב.

4.4.4.1
א.
4.4.4.2
א.
ב.
ג.
ד.
א.
ב.

בדיקות הקבלה תבוצענה במסגרת ההקמה ובסיום בדיקות המסירה ולאחר אישור הרכבת למוכנות
המערכת למעבר לבדיקות הקבלה בהתאם לממצאי דו"ח בדיקות המסירה ויהוו אחד מהתנאים לאישור
לעליה לאוויר.
מחויבות הספק
אחריות כוללת לניהול איכות תהליכים ותוצרים של הפתרון המוצע.
אחריות כוללת על ביצוע בדיקות מסירה ובדיקות קבלה.
הקמת סביבת בדיקות דומה לסביבת הייצור.
תכנון ומימוש תוכנית הבדיקות של הפרויקט.
ביצוע תהליך בדיקות מלא לפרויקט בהתאם למתודולוגיה של רכבת ישראל (מתוארת להלן).
תכנון ,כתיבה וביצוע של תרחישי בדיקות לפרויקט.
סיכום הבדיקות בהתאם לתוצאות תרחישי הבדיקות וניתוח תקלות.
השתתפות בביצוע בדיקות קבלה ,בהתאם להנחיות הרכבת.
ניהול גרסאות ותיקוני תקלות בהתאם.
מינוי מנהל/אחראי תחום הבדיקות ,המהווה איש קשר מרכזי לנושא איכות ובדיקות ,בין שאר תפקידיו:
ניהול תהליכי הבדיקה משלב כתיבת תוכנית הבדיקות ,הרצת התסריטים ועד ביצוע הבדיקות .ניהול
התקלות משלב זיהוי וריכוז כל התקלות( ,אלו אשר ימצאו ע"י עובדיו או ע"י גורמים שונים :צוות
הפרויקט ,הבטחת איכות ,אבטחת מידע ,סייבר וכו') ,עובר לניהול סטאטוס התקלות ווידוא תיקונם לאורך
כל התהליך .מנהל תחום הבדיקות יעביר באופן שוטף את סטטוס המערכת לרכבת ישראל ,יתאם פגישות
סטאטוס מול רכבת ישראל ויעקוב אחר תיקון התקלות וישלח סיכומי ישיבות סטאטוס לכל הנציגים
הרלבנטיים.
הפקת דווח לאחראי הבדיקות מטעם רכבת ישראל ,במהלך סבב בדיקות ,לגבי סטאטוס ביצוע הבדיקות:
בעיות קיימות ,תקלות בתוכנה ובחומרה ועוד .הדיווח יהיה בפורמט המקובל ברכבת ישראל.
עריכת מסמכי הבדיקות בתבנית המקובלת ברכבת ישראל וזמינותם לעריכה לאנשי הרכבת או מטעמם
לאורך כל חיי הפרויקט .בסיום הפרויקט התוצרים יאוגדו בתיק בדיקות ,שיוגש במלואו לרכבת ישראל
במסגרת מסירת התיעוד.
ביצוע הבדיקות
מתודולוגיה
בדיקות המסירה ובדיקות הקבלה יבוצעו בשלב ההקמה על כל תהליך .באחריות הספק לכתוב את מסמכי
הבדיקות ( STPו .)STD
תוצרי הבדיקות.
מסמך תוכנית בדיקות ( )STPבהתאם לתבנית שתאושר ו/או תסופק ע"י רכבת ישראל.
כתיבת תרחישי בדיקות ( )STDבתבנית שתאושר ו/או תסופק ע"י רכבת ישראל.
הרצה ותיעוד התוצאות בהתאם לתרחישי הבדיקות.
מסמך סיכום בדיקות ( )STRבסוף כל סבב בדיקות בהתאם לתבנית שתאשר ו/או תספק רכבת ישראל.
הערות:
הספק יתעד וישמור את מסמכי הבדיקות כך שרכבת ישראל תוכל בכל רגע נתון לגשת למידע בנושא.
כל מעבר בין שלבי הבדיקות בפרויקט מותנה בעמידה במדדי ההצלחה ( (Quality Gatesאשר יפורטו
במסמך תוכנית הבדיקות ו/או באפיון המפורט.
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4.4.4.3
4.4.4.4
4.4.4.5
4.4.4.6

4.4.4.7
4.4.4.8
4.4.4.9
4.4.4.10
4.4.4.11
4.4.4.12
4.4.4.13
4.4.4.14

4.4.4.15

רכיבי התוכנה במערכת ינוהלו בגרסאות שיזוהו במספר ייחודי וכוללות  Release Notesומסמך
קונפיגורציה.
עקרונות תכולת הבדיקות לפרויקט:
במסגרת תוכנית הבדיקות של הפרויקט הוגדרו מספר עקרונות לגבי תכולת הבדיקות:
בדיקות המערכת יקיפו את כל מרכיבי הפתרון ,תפקודו במצבים תקינים ,בנקודות קיצון ובמצבי כשל.
אמינות הנתונים והממשקים עם כלל המערכת ומערכות משיקות (ככל וישנם ממשקים עם מערכות
אחרות).
בדיקה פונקציונאלית מלאה עבור רכיב או יכולת תשתיתית (כולל :ממשקים ,השפעות ,הרשאות,
הדפסות ,קונפליקטים).
בדיקת ממשקים מקצה לקצה.
בדיקת תשתית :חומרה ותוכנה.
בדיקת תקשורת נתונים (שליחה וקבלה ,תצורה ומבנה ,פיענוח ,עומס ,קונפליקטים).
בשלב בדיקות המסירה יבצע הספק סבבי בדיקות מלאים (כלל תסריטי הבדיקות).
הבדיקות יבוצעו בכפוף לתוכנית העבודה של הפרויקט.
תקינות המסמכים הבאים :מדריך למשתמש ,תיקי התקנה ותחזוקה.
רכבת ישראל שומרת לעצמה את האופציה להחליט על סבבי בדיקות חלקיים במקום סבבים מלאים
(הרצת תסריטי בדיקה הקשורים לתקלות שנמצאו בסבבים קודמים) .ההחלטה תתקבל במהלך בדיקות
הקבלה בהתאם לממצאי הבדיקות.
תרחישי הבדיקות יתוכננו ויכתבו ע"פ המוגדר במסמכי האפיון ויאושרו ע"י מנהל הפרויקט ומנהל
הבטחת איכות רכבת ישראל.
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 4.4.4.16סוגי בדיקות לביצוע
א.

להלן ריכוז סוגי הבדיקות הנדרשות ,מטרתן ושיטת הביצוע הנדרשת
מטרה

שיטה

#

סוגי בדיקות

הספק נדרש להריץ את התרחישים
הרלוונטיים המוגדרים לתהליך.

1

פונקציונאליות

וידוא פעולה תקינה של המערכת
כך שכל פעולה מבצעת את
הנדרש ואינה פוגעת בפעולות
ו/או פונקציות אחרות או
בשלמות ועקיבות מאגר הנתונים.

3

הרשאות

בדיקת מנגנון ההרשאות
האפליקטיביות הקיים במערכת
בהתאם למוגדר במכרז.

בדיקת אופן תפקוד מנגנון הגדרת
ההרשאות האפליקטיביות ונכונות
ההרשאות לאורך התהליך.

4

איכות תיקון
תקלות

וידוא תיקון התקלות שתוקנו
לסבב הנוכחי.

בדיקת התקלות שדווחו כ "תוקן"
לאותו סבב .בדיקה שהתקלה לא
מתרחשת ,תוך הסתייעות בתסריט
הרלוונטי בעזרתו נתגלתה התקלה.
סימון התוצאה בכלי לניהול
תקלות.
ביצוע בדיקות רגרסיה רלוונטיות
לתהליך בו תוקנה התקלה.

5

מסירה

מוכנות הגרסה לבדיקות קבלה.
איתור בעיות שעלולות לפגום
בבדיקות הקבלה ולוודא עמידת
המערכת בדרישות המבצעיות
שהציב לה המשתמש.

תכנון תרחישים הנגזרים מדרישות
הלקוח.
קבלת אישור הלקוח לתרחישים
אלו.
הרצת התרחישים ופתיחת תקלות
בעת הצורך.
הפקת דו"ח סיכום.

6

שפיות

בדיקת תקינות מהירה ורוחבית
של המערכת כתנאי לתחילת סבב
בדיקות או לאחר התקנה בשטח.

הרצת תרחישי בדיקות השפיות
הקיימים בפרויקט.
ההנחיות לתרחישי שפיות יוגדרו
במסמך תוכנית הבדיקות.

7

ביצועים
ועומסים

בדיקה שהמערכת עומדת
בעומסים שהוגדרו לה תוך
עמידה בזמני התגובה שהוגדרו
למערכת בפונקציות השונות
ומציאת נקודות החולשה
מבחינת עומס המשפיעות על

יצירת עומס (משתמשים בו זמנית,
נתונים) במערכת ומדידת זמני
תגובה של כלל המערכת בזמן
ההרצה.
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#

סוגי בדיקות

10

תוכנה

מטרה

שיטה

ביצועי המערכת (השפעה ישירה
על המשתמש).
בדיקת תקינות מרכיבי תוכנה
החל מתקינות אלגוריתם מוטמע,
דרך קוד תוכנה ,וכלה בתקינות
מערכות סביבת ההפעלה.

שימוש בתכנת מומחה בתחום

 4.4.4.17הכשרת נציגים מטעם רכבת ישראל לביצוע בדיקות
רכבת ישראל שומרת לעצמה את האופציה להעמיד לרשות הספק עובדים מטעמה לצורך תגבור ביצוע
הבדיקות .הספק אחראי על הכשרתם במערכות ובציוד שבאחריותו .התשלום בגין עבודת הספק להכשרת
הגורמים הנ"ל אלו בהתאם להצעת הספק במכרז בתעריף השעתי..כלי בדיקות
 4.4.5.1הספק נדרש לנהל ולתעד את תהליך הבדיקות באמצעות כלי בדיקות .עדיפות תנתן לכלי בדיקות בעל
יכולות מעקב ובקרה בזמן אמת ,למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות ברכבת ישראל .באחריות
הרכבת לאשר כלי בדיקות לפרויקט .במקרה ותפסול הרכבת את כלי הבדיקות אותם יציע הספק
באחריותה לספק כלי בדיקות מתאים .ביצוע הבדיקות יתנהל ע"פ תסריטי הבדיקה שתוכננו ותועדו בכלי
הבדיקות.
4.5

תיעוד
על המציע הזוכה למסור לרכבת:

4.5.1.1

תיק מערכת אשר יכיל את האפיון ,המפרט ,הצעת הספק וכל מידע ותיעוד אחר ,אשר ישמש בסיס

4.5.1.2
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
4.5.1.3
4.5.1.4

לעיצוב המערכת ובנייתה ,ובפרט  -תיעוד מלא ועדכני של המערכת על כל רכיביה ,מפרט ארכיטקטורה
תשתיות ,חומרה ותוכנה ,מסכים ,טבלאות ,ממשקים ,קבצים ודוחות.
הספק אחראי לעדכן את תיק המערכת בכל אבן דרך על כל שינוי שיבוצע במערכת.
תיק תחזוקה אשר יכיל תיעוד מלא ומחייב של תחזוקת המערכת לרבות:
אופן ביצוע הגיבויים
בדיקות ובקרות יזומות נדרשות ,לפי המלצות יצרן המערכת.
בקרת שגיאות ותקלות;
גורמים אליהם יש לפנות במקרה של תקלה ודרכי ההתקשרות איתם.
הספק אחראי לעדכן את תיק המערכת בכל אבן דרך על כל שינוי שיבוצע במערכת.
תוכן המסמכים יובא לאישור המזמין.
מובהר כי כל עדכון תצורה  -חומרה ו/או תוכנה ,מחייב אישור בכתב של מנהל ההתקשרות מטעם
המזמינה.
הספק יהיה אחראי על תחזוקה שוטפת של התיעוד ,וגרסתו המעודכנת תשקף את הגרסה העדכנית של
המערכת המיושמת.

4.5.1.6

התיעוד יימסר לרכבת על מדיה מגנטית המאפשרת עדכון ,כגון  MS WORDובנוסף יימסרו עותקים

4.5.1.5

מודפסים לפי דרישת הרכבת
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4.5.1.7
4.6

הספק יתחזק את קוד המקור במערכת ויעביר אותו לרכבת על פי דרישה.

הדרכה והטמעה
על המציע הזוכה לתת לנציגי המזמין שירותי הדרכה והעברת ידע על כלל רכיבי המערכת והתהליכים
שיסופקו במסגרת ההסכם ,כחלק מעלות הקמתם .ההדרכה תכלול את כל הנדרש כדי שנציגי המזמין
יוכלו לנהלם ולתפעלם כולל ניהול התוכן באופן עצמאי ומלא ולממש את הפיתוחים שפותחו עבורם.
ההדרכה למשתמשי הרכבת תבוצע ע"י רכבת ישראל .תפקיד הספק הינו הכנת חומרי ההדרכה הכוללים
מצגות להדרכה פרונטלית על הפונקציונליות המלאה של המערכת עבור המשתמשים וכן עבור מנהל
המערכת ומדריך למשתמש מלא ,על פי דרישת הרכבת ,וכן להדריך את נציגי הרכבת על המערכת ( train
 ,)the trainerחומרי ההדרכה יתקבלו ע"י הרכבת רק לאחר אישור של הלקוח ומנהל הפרויקט על
תקינותם .על הספק לפרט את תהליך העבודה לתמיכה בדרישה זו
ההדרכה תכלול הדרכה על הפונקציונליות המלאה של המערכת עבור המשתמשים וכן עבור מנהל
המערכת.
ההדרכה תהיה לגורמים שיוגדרו על ידי המזמין במשרדי הרכבת או במתקני הספק ע"פ דרישת הרכבת
(כולל קורס ייעודי מקיף על המערכת במידה ויתבקש ע"י הרכבת).
מועד ההדרכה יוגדר ע"י הרכבת ,בהתאם לתוכנית ההדרכה למשתמשים (אשר תסתיים לפני עליית
המערכת לאוויר) ,תוכן ,כמות ולו"ז של ההדרכה יובא לאישור המזמין.
במידה והרכבת תדרוש זאת בהמשך ,יהיה על המציע הזוכה לספק הדרכה ככל שיידרש לתוכניתנים
מטעם הרכבת ולספק להם גישה לכל התהליכים הקיימים ,כלי הפיתוח והיישום כולל הקוד ,על מנת
שהרכבת תוכל להמשיך לבצע פיתוחים במערכת באופן עצמאי.
כל עלויות ההדרכה תהיינה כלולות בהצעתו הכספית של המציע.

 4.7אחריות ותחזוקה
אחריות
 4.7.1.1המציע הזוכה יהיה אחראי לפעילותו התקינה ולזמינותו של כל רכיב אשר יסופק על ידו ,לתקופה של 12
חודשים מיום קבלת תעודת השלמה בכתב מאת המזמין (להלן" :תקופת האחריות").
 4.7.1.2האחריות תכלול מתן שרות מלא ומיידי ככל שיידרש והכול בהתאם להוראות המפרט לכל תקלה ו/או
בעיה אשר תתגלה במהלך תקופת האחריות בין השאר כמפורט במפרט ובהצעה וזאת עד לתיקון מלא
ומושלם של המערכת.
 4.7.1.3שירותי התמיכה במהלך תקופת ההקמה והאחריות כלולים במחיר הרכיב והספק לא יהיה זכאי לכל
תמורה נוספת.
 4.7.1.4המזמין יסתייע בספק ,במידת הצורך ועל-פי דרישה ,בתפעולו השוטף של כל תוצר בהתאמה.
 4.7.1.5על הספק לספק כלים נוחים ,הדרכה מתמדת ,סיוע שוטף וכל הדרוש להצלחת התפעול המלא של התוצר,
אחריות למתן פתרונות כאמור והכול כמפורט להלן.
4.7.1.6

הספק יאפשר גישה חופשית למאגר הידע ( )Knowledge Baseשל היצרן דרך ה ,web -לצורך חיפוש
פתרונות לבעיות שיתגלו במהלך הפעלת המערכת.
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 4.7.1.7תחזוקת המערכת בתקופת האחריות תתבצע כאמור בתיק התחזוקה שיכתוב המציע הזוכה.
 4.7.1.8התמורה בגין האחריות תראה ככלולה במחיר הרכיב ,והמציע הזוכה לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת.
 4.7.1.9למען הסר ספק מובהר כי המציע הזוכה יתקן במשך תקופת האחריות על חשבונו כל פגם או תקלה או
בעיה במערכת ללא קשר למקור ו/או סיבת היווצרותה.
 4.7.1.10ניטור ותחקור אירועים
א .על הספק יהיה לסייע בהגדרת השירותים אותם יש לנטר על ידי כלי השליטה ובקרה ,הן לגבי ניטור ברמת
רכיב בודד ולניטור ברמת תהליך מקצה לקצה .כמו כן על הספק להגדיר וליישם התרעות/התראות
אוטומטיות ברמת המערכת או בפונקציות השונות בשרת האפליקציה שישלחו לנמענים או במייל ו/או ב-
.SMS
ב .על הספק הזוכה יהיה לסייע בהגדרת ביצוע  AUDITלפעילות מול המערכת ,לרבות המלצה על מוצר
מתאים וסיוע בהטמעתו ככל יידרש .ההגדרה צריכה לאפשר יכולת תחקור תקלות ונפילות של שירותי
המערכת.
 4.7.1.11בתקופת ההתקשרות ,על הספק להעמיד סיוע טלפוני לנציג המזמין בשעות  8:00עד  19:00בימים א' –
ה'  ,תוך ציון מספר טלפון להתקשרות ,כדי לסייע בפתרון בעיות תפעוליות או בעיות שנובעות מפעולותיו
של הספק.
א .המזמין יפנה בכל בעיה למספר התמיכה של הספק.
ב .על הספק להיערך ולספק תחזוקה מאובטחת מרחוק למערכת.
ג .רמת השירות הנדרשת למתן השירותים ופעולת המערכת בכללה ,להם מתחייב הספק ( )SLAהינה על פי
הנדרש בסעיף שגיאה מקור הפניה לא נמצא 4.8להלן וכן ההנחיות הכלליות הבאות:
 )1על הספק הזוכה לתקן את כל התקלות שיתגלו ושידווח לו עליהן על ידי המזמין ,ולדווח למזמין
על סיום תיקונן.
 )2הספק יתחייב לפעול לתיקון התקלה ברציפות מרגע קבלתה עד לפתרונה המלא.
 )3על הספק יהיה למסור לגבי כל תקלה שתוקנה ,דו"ח תקלה מנותח כולל הנמקה לקבלת ההחלטה
על התיקון ,לידי המזמין.
 )4על הספק לשמור את המידע על ניהול התקלות באופן שיהיה ניתן לנתחו סטטיסטית.
 )5אין הגבלה במספר הקריאות .הספק יפעל לצמצום הקריאות באמצעות שיפור ושדרוג מסיבי של
המערכת בעקבות כל תקלה וימנע ככל הניתן תקלות חוזרות.
 4.7.1.12אנשי התמיכה
 )1אנשי התמיכה של הספק יהיו בעלי סיווג ביטחוני על פי דרישת המזמין או לחלופין יסכימו לעבור
הליך סיווג כאמור ויעמדו בו בהתאם לנדרש.
 )2למען הסר ספק ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש את החלפת מי מעובדי הספק במהלך
תקופת ההתקשרות והכל מנימוקים סבירים והספק מתחייב להחליפו ולהעמיד תחתיו עובד אחר
שיאושר על ידי המזמין.
 4.7.1.13עדכונים וגרסאות חדשות
א .הרכבת תהיה זכאית לקבל את כל העדכונים והגרסאות החדשות שיצאו למערכת והספק יידרש להתקינם
ע"פ דרישת הרכבת.
ב .הספק מתחייב לספק גרסאות תוכנה חדשות (כולל  (Major Releaseוכן טלאים ( )patchesועדכוני תוכנה
שוטפים.
36

אגף רכש והתקשרויות
ג.

שדרוג הגרסאות יהיה פשוט ,כולל יכולת מעבר למהדורה חדשה ללא צורך בשינויים או פיתוחים
יישומיים של רכיבים שפותחו בגרסאות קודמות.

 4.7.1.14הפסקת יצור של מוצר המדף המוצע
היה והופסק על ידי היצרן ייצור מוצר המדף המוצע במכרז ,יפנה הספק למזמין מידית עם היוודע לו המידע כאמור.
כמו כן תעמוד למזמין האפשרות לבחור אחת מדרכי הפעולה הבאות:
א .בכפוף לקבלת אישורו של המזמין ,מראש ובכתב ,יספק הספק למזמין ,במקום המוצר שייצורו הופסק,
מוצר של היצרן (ככל שישנו כזה) שתכונותיו עולות או זהות  -על פי בדיקת וקביעת המזמין  -על תכונות
המוצר שבהצעת הספק ,במחיר זהה לזה של המוצר שייצורו הופסק ,ובהתאם להצעתו הכספית במכרז;
המוצר התחליפי יעבור תהליך אפיון והתקנה ומותאמים להליך האפיון ,התכנון וההטמעה שעברה
המערכת המקורית.
ב .להפסיק ההתקשרות מול הספק :בחירה בדרך פעולה זאת תיעשה בכפוף לאמור בהסכם;
 4.7.1.15הפסקת יכולת הספק למתן שירותים
היה ואין ביכולת הספק להמשיך ולתת השירותים הנדרשים במכרז בהתאם ל SLA -הנדרש ,שומר לעצמו המזמין
את זכותו ,לפעול בדרכי הפעולה הבאות .בחירה בדרכי פעולה אלה תיעשה בכפוף לאמור בהסכם;
א .להפסיק ההתקשרות מול הספק ולבחור ספק חלופי במקומו ,וכןלחלט את ערבות הספק.
ב .להתקשר ישירות עם היצרן לצורך קבלת שירותי התמיכה והגיבוי למוצר המדף שסופק.
ג .לבצע פיתוח עצמי במערכת ועל גבי המוצר בכל דרך שיבחר.

4.7.2.1
4.7.2.2
4.7.2.3
4.7.2.4

תחזוקה
בסיום תקופת האחריות המזמין יהא רשאי להזמין שירותי תחזוקה שנתית אשר יכללו את כל
המחויבויות של הספק כפי שהיו בתקופת האחריות.
המזמין יהא רשאי להזמין תחזוקה לתקופות של  12חודשים ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וזאת עד
למועד סיום ההתקשרות.
המזמין י הא רשאי על פי שיקול דעתו ,להאריך את תקופת התחזוקה בתקופות נוספות מצטברות יחדיו
לתקופה של עד  96חודשים.
המזמין יהא רשאי להפסיק את קבלת שירותי התחזוקה בכל עת שיורה על כך למציע הזוכה תוך מתן
הודעה מוקדמת של  30ימים .
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 4.8הסכם רמת שירות ()SLA
הסכם רמת השירות מתאר את בחינת עמידת המציע הזוכה בדרישות רמת השירות המוגדרת.
חישוב רמת השירות ( )SLAהנו רבעוני – על ביצועי רבעון קודם.
מובהר כי חישוב רמת השירות הנו באחריות רכבת ישראל.
לאורך תקופת ההסכם נדרש הספק לתעד את כלל התקלות .לצורך חישוב רמת האיכות.
הגדרות
 4.8.5.1בטבלה שלהלן מרוכזים המונחים בהם נעשה שימוש לאורך סעיף זה" :רמת שירות".
#

4.8.6.1

תקלה

 .1תקלה לא משביתה

כל תקלה במערכת ,שאינה מוגדרת כתקלה משביתה או תקלה
מערכתית

 .2תקלת משביתה

כל תקלה המונעת השלמת הגשת בקשה ו/או טיפול בה

 .3תקלה מערכתית

כל תקלה המשביתה בצורה מלאה את הגישה ליישומים במערכת

 .4זמינות מערכת

פרק הזמן שהמערכת מושבתת מתוך זמן העבודה (בימים א-ה
בשעות )19:00 -8:00

 .5התאוששות מתקלה

מתן מענה ותיקון התקלה וחזרת המערכת לעבודה תקינה

 .6ציון רמת שירות

מדד למדידת רמת השירות כמפורט בסעיף  4.8.7להלן

מדדי רמת שירות
מדדי רמת השירות הם המרכיבים לפיהם תמדוד המזמינה את קיום רמת השירות לה התחייב הספק
ו/או כל קבלן משנה מטעמו .רמת השירות תימדד על פי שלושה מדדים מרכזיים:
מספר
סידורי

4.8.6.2

הסבר

תחום תפעול/תחזוקה מדד

הסכם רמת שירות
משקל
30%

1

תדירות תקלות

2

זמן התאוששות מתקלות

40%

3

זמינות מערכת

30%

ציון רמת השירות הכולל ,יחושב על ידי הכפלת ציון רמת השירות שיתקבל ביחס לכל אחד משלושת
המדדים לעיל בנפרד ,במכפלה של המשקל שניתן לכל מדד כאמור ,בהתאם לטבלה שלעיל .אופן חישוב
ציון רמת השירות בכל אחד מהמדדים יפורט בהמשך.
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4.8.6.3

תדירות תקלות ()30%
#

תקלה

מספר תקלות מרבי מותר לרבעון

משקל

1

תקלה לא משביתה

X<=10

10%

2

תקלה משביתה

X<=3

30%

3

תקלה מערכתית

X<=1

60%

 4.8.6.4זמן התאוששות מתקלות ()40%
א .בטבלה שלהלן מפורט זמן התאוששות מתקלה (בשעות) הנדרש על ידי רכבת ישראל:
ב .זמן התאוששות מתקלה נמדד מרגע זיהוי התקלה ועד השלמת התיקון.
ג .בתקלה מערכתית הספק נדרש לטיפול רציף ,גם בשעות שמעבר לשעות התמיכה הרגילות עד השלמת
הטיפול בתקלה ,וחזרת המערכת ו/או העמדה ו/או הרכיב לתפקוד מלא ומוכנות לתפקוד.
ד.

בתקלה משביתה הספק נדרש לטיפול רציף בשעות התמיכה הרגילות .אם לא תוקנה התקלה ביום פתיחת
הקריאה תטופל התקלה ביום המחרת באופן רציף גם בשעות שמעבר לשעות התמיכה הרגילות עד השלמת
הטיפול בתקלה ,וחזרת המערכת ו/או העמדה ו/או הרכיב לתפקוד מלא ומוכנות לתפקוד.

ה.

בתקלה לא משביתה הספק נדרש לטיפול בשעות התמיכה הרגילות.

#

תקלה

זמן התאוששות בשעות

משקל

1

תקלה לא משביתה

X<=48

10%

2

תקלה משביתה

X<=6

30%

3

תקלה מערכתית

X<=4

60%

 4.8.6.5זמינות מערכת ()30%
א .בטבלה שלהלן מפורטת דרישת רכבת ישראל לזמינות המערכת
#
1
ב.
ג.

ד.

תקלה
זמינות מערכת

זמינות מערכת (דקות /דקות אחוזים)

משקל

X >=99.5%

100%

תקלה לא משביתה ,כהגדרתה בסעיף  4.8.5.1לעיל ,אינה משפיעה על זמינות .שאר התקלות משפיעות על
הזמינות.
תקלה משביתה ותקלה מערכתית -השעות שיחלפו מרגע פתיחת הקריאה בגינן ועד לסיום הטיפול וסגירת
התקלה ,יחשבו כשעות בהן לא היתה זמינות של המערכת .תקלה לא משביתה אינה משפיעה על זמינות
המערכת.
הזמינות תמדד בתדירות רבעונית ,כלומר המערכת צריכה להיות זמינה  99.5%מהזמן במהלך הרבעון.

39

אגף רכש והתקשרויות
4.8.7.1

חישוב ציון רמת השירות:
בטבלה שלהלן מפורט מודל חישוב הציון לרמת השירות:
A

B

C

נושא

משקל
נושא

מדד

1

תדירות תקלות

30%

תקלה לא משביתה

10%

תקלה משביתה

30%

תקלת מערכתית

60%

2

התאוששות
מתקלות

40%

תקלה לא משביתה

10%

תקלה משביתה

30%

תקלת מערכתית

60%

3

זמינות מערכת

30%

זמינות מערכת

100%

#

D

E

F

ציון
משקל ציון ()0/1
משוקלל
סעיף (הקשה)
(חישוב)

 4.8.7.2אופן מילוי הטבלה
א .בעמודה  Eהערכים האפשריים להקשה הנם:
 "1" כאשר הספק עמד בדרישות הסעיף.
 "0" כאשר הספק לא עומד בדרישות הסעיף.
ב .עמודה ציון משוקלל (" )"Fתחושב עפ"י הנוסחה:
ציון (" * )"Eמשקל סעיף (" * )"Dמשקל נושא (".)"B
ג .הסבר :כאשר הספק עומד ברמת השירות הנדרשת בכלל סעיפי הטבלה לעיל ,תתקבל התוצאה " "1בסיכום
עמודה "ציון משוקלל" (" .)"Fכאשר הספק אינו עומד ברמת השירות הנדרשת בכלל סעיפי הטבלה לעיל,
תתקבל התוצאה " "0בסיכום עמודה "ציון משוקלל" (".)"F
התוצאה המקסימאלית האפשרית הנה "."1
 4.8.7.3נוסחת חישוב ציון רמת השירות
א .ציון רמת השירות מהווה אינדיקציה למזמין על עמידת הספק בדרישות רמת השירות כהגדרתן במכרז או
בהסכמות מאוחרות אם וכאשר יוסכמו בין המזמין לספק.
ב .ציון רמת השירות הנו שיקלול של ציוני כל אחד מהמדדים המסומנים בסעיף  4.8.6.1לעיל על בסיס המשקל
המוגדר לכל אחד ממדדים אלה.
לפיכך ניתן לייצג את ציון רמת השירות בנוסחה הבאה:
5

Z total   Pi  Z i
i 1

כאשר:
 Ztotalהוא ציון רמת השירות הכוללת לשירותי הספק.
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 Ziהוא ציון רמת השירות של מדד .i
 Piהנו המשקל של מדד .Zi
עמידה ברמת השירות ()SLA

4.8.7.4
א.

עמידת הספק ברמת השירות הנה עפ"י הציון שמתקבל בטבלה המוצגת בסעיף  4.8.7.1לעיל.
#

מ ...משקל
משוקלל

עד ...משקל
משוקלל (לא כולל)

הערכת רמת שירות

1

0

0.75

רמת שירות נמוכה

2

0.75

0.9

רמת שירות בינונית

3

0.9

1

רמת שירות גבוהה

הפרת הסכם רמת שירות
כל אחד מהאירועים הבאים ייחשב כהפרה של הסכם רמת השירות (אי עמידה בדרישות רמת השירות):
א .ציון רמת השירות באחד ,או יותר ,ממדדי ה SLA -קטן מ 70% -בכל זמן נתון.
ב .ציון רמת השירות הכוללת בתפעול המערכת ( )Ztotalהוא נמוך מ 80% -במשך  2תקופות מדידה עוקבות.
הגדרת הפרה של הסכם רמת השירות הינה משמעותית ליישום מנגנון האכיפה המפורט בסעיף הבא.
מנגנון אכיפה להסכם רמת השירות
סעיף זה מפרט את דרכי הפעולה במקרים בהם הספק אינו עומד בדרישות רמת השירות המוגדרות בהסכם .יישום
דרכי הפעולה במקרים אלו הוא הדרגתי וזאת במטרה לאפשר לספק לתקן את הליקויים אשר הובילו לפגיעה ברמת
השירות.
הטבלה הבאה מפרטת ,מהקל אל הכבד ,את הפעולות שיינקטו במקרים בהם נפגעת רמת השירות:
אירוע
הפרת
השירות

הסכם

לו"ז
ליישום

פעולה

אחראי

הפעילות
רמת מנהל הפעילות מטעם הספק ידווח שבוע ממועד מנהל
מטעם הספק
לנציג המזמין על הגורמים לפגיעה האירוע
ברמת השירות ויציג תוכנית פעולה
מפורטת לפתרון הבעיה

אי קבלת תוכנית
פעולה לפתרון בתוך 7
ימים ו/או הפרת
הסכם רמת השירות
נוספת ברציפות לאותו
המדד

המזמין ייפנה ,לפי בחירתו,
לגורמים חיצוניים לקבלת ייעוץ
ושירותים אשר ישפרו את רמת-
השירות כנדרש .במקרה כזה,
תקוזזנה עלויות הייעוץ ,התיקון
והשירותים ,כאמור ,מהתשלומים
המגיעים לספק.
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מטעם
האחראי
ידווח
המזמין
למנכ"ל הספק ויגיש
לו את תוכנית
הפתרון של היועץ
המקצועי החיצוני
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אירוע

לו"ז
ליישום

פעולה

אחראי

אי תחילת היישום של השהיית התשלומים המגיעים מיידית
לספק עד ליישום תוכנית
תוכנית
הפעולה/ההמלצות של היועצים
הפעולה/המלצות
היועצים המקצועיים המקצועיים
החיצוניים בתוך שבוע
למנכ"ל
מהגשתם
הספק

מטעם
האחראי
יודיע
המזמין
למנכ"ל הספק על
השהיית התשלומים

אי תחילת היישום של הפעלת הסכם ההיפרדות כמפורט מיידית
בהסכם
תוכנית
הפעולה/המלצות
היועצים המקצועיים
בתוך
החיצוניים
מהגשתם
שבועיים
למנכ"ל הספק ,ו/או
פיגור של חודש בסיום
היישום של תוכנית
הפעולה/המלצות
היועצים המקצועיים
החיצוניים

מטעם
האחראי
יישלח
המזמין
הספק
למנכ"ל
הודעה על כוונה
להפסקת ההסכם.

כל הפעולות המפורטות לעיל הן בנוסף לאפשרויות העומדות למזמינה לפי כל דין ולפי ההסכם ,לרבות
חילוט הערבות במלואה/חלקה ולמנגנון פיצויים מוסכמים כמפורט בהסכם ,ואין בהן כדי
לגרוע או לפגוע בזכויות או בתרופות נוספות העומדות למזמין על-פי כל דין או ההסכם.

א.

קנסות
חישוב הקנסות יערך אחת לרבעון ויתבסס על ציון רמת השירות של הספק לתקופה זו ( .)Ztotalהקנס
יתייחס לתקבולים המתאימים אותם היה הספק אמור לקבל עבור אותה תקופה.
#

ציון רמת שירות ZTotal

גובה הקנס/פרס ב)*( (%) -

1

נמוך מ70-

קנס –  625%.0עבור כל נקודה פחות מ100 -

2

70-75

קנס –  500%.0עבור כל נקודה פחות מ100 -

3

76-80

קנס –  375%.0עבור כל נקודה פחות מ100 -

4

81-84

קנס –  250%.0עבור כל נקודה פחות מ100 -

5

85-89

קנס –  125%.0עבור כל נקודה פחות מ100 -

6

 90ומעלה

אין קנס

* הסכום יעוגל לשלם הקרוב ביותר.
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לדוגמה  :אם  , Ztotal = 77הקנס יהיה  23 * 0.375% = 8.62%נק' (כמות הנקודות פחות מ100 -
לציון שהתקבל) .לפיכך ,יופחתו  9%מהסכום המגיע לספק באותה תקופת מדידה (הסכום עוגל לשלם
הקרוב).
ב.

רמת שירות נמוכה שתימדד ברבעון בשנת תחזוקה נתונה ו/או רמת שירות בינונית שתימדד במשך שני
רבעונים בשנת תחזוקה נתונה (לא נדרשת רציפות) ,עפ"י הגדרות רמות השירות שלעיל תחייב את הספק
בתשלום פיצוי כספי לרכבת ישראל כמפורט לעיל.

ג.

רמת שירות גבוהה ,שתמדד במשך שני רבעונים בשנת תחזוקה נתונה (לא נדרשת רציפות) ,תעמוד לזכות
המציע הזוכה ותבטל את הפיצוי הנדרש בגין רבעון אחד שבו נמדדה רמת שירות נמוכה או בגין שני רבעונים
בשנת תחזוקה בהם נמדדה רמת שירות בינונית.

 4.8.10.1עמידה בלוחות הזמנים
עמידה בתוכניות העבודה ובלוחות הזמנים ,כפי שיקבעו מעת לעת במהלך השלבים השונים של
ההתקשרות .על הספק יהיה לפרט את אופן התארגנותו על מנת לעקוב אחר העמידה בלוחות הזמנים
בפרויקט.
בטבלה שלהלן מפורט אופן חישוב הקנס על אי עמידה בלוחות הזמנים:

4.9

א.
ב.

ג.
ד.

#

הדרישה במכרז

החריגה

1

עמידה בלוח זמנים לפי דרישות המזמינה
לקבל הצעות מחיר ,תוכנית עבודה כפי שנקבע
בהתאם לאבן הדרך ,וכל משימה שהיא

חריגה של יותר
מ 2-ימים מלוח
הזמנים שנקבע

קנס
 ₪ 500ליום איחור ,החל
מהיום ה3-

שינויים ושיפורים
המזמינה רשאית להזמין מהספק מפעם לפעם ,על פי שיקול דעתה ו/או על פי המלצת הספק ,שינויים
ושיפורים/פרויקטים חדשים הקשורים למתן השירותים המוגדרים במסגרת מכרז זה.
שרות שו"שים (שינויים ושיפורים) כולל ביצוע עבודות על פי שעות עבודה הרלבנטיות לתכולת השירותים
שבאחריות הספק .השירות יינתן על פי תהליך סדור ובהתאם לשלבים הבאים:
המזמינה תגיש לספק דרישה לביצוע שו"שים .הספק מתחייב להתחיל באפיון השו"ש מול הרכבת בתוך
 10ימי עבודה מיום הגשת הדרישה.
הספק יגיש לרכבת הצעה לביצוע המטלה אשר תהיה מפורטת ותכלול את כל הנדרש לביצוע ובכלל זה
תיאור ואיפיון כללי של הפתרון; כלל שלבי הביצוע הנדרשים לפתרון ,לרבות איפיון ,עיצוב ,פיתוח,
בדיקות ,התקנה ,תיעוד והדרכה ואחריות; סך השעות המוערכות לפי בעלי תפקידים הנדרשים ,לוחות
זמנים ,כח האדם המוצע וכשירותו ,הצעת המחיר לביצוע המטלה בהתאם לנספח התמורה וכל דבר אחר
אשר יתבקש ע"י נציג הרכבת.
לוחות הזמנים לביצוע השו"שים יסוכמו בין הצדדים.
הרכבת תקבע את סדר העדיפות לביצוע השו"שים.
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ה .כל שו"ש יאושר לפני ביצועו בכתב ע"י מנהל הפרויקט מטעם הרכבת.
ו .הספק יבצע את השו"שים בהתאם לתוכנית עבודה וביצועיה ימדדו בהתאם לתוכנית העבודה המוסכמת.
בעת ביצוע שינויים במערכת ,הספק יפעל בהתאם לנוהלי העבודה ברכבת ולאחר אישור התהליך ע"י כל
הגורמים ברכבת וביצוע השלבים הבאים:
א .הכנת אפיון מפורט לאישור הרכבת.
ב .הכנת תסריטי בדיקות קבלה ( )ATPבהתאם לאפיון לאישור הרכבת.
ג .העברת מסמך  Release Notesלאישור הרכבת הכולל את רשימת השינויים שיכנסו לגרסה
ד .ביצוע השינוי בסביבת בדיקות.
ה .ביצוע בדיקות מסירה בהתאם לתסריטי הבדיקה
ו .העברת דו"ח בדיקות ( )STRלאישור המזמין לפני העברה לסביבת בדיקות .
ז .ביצוע בדיקות קבלה ע"י הרכבת ובשיתוף הספק עד לאישור הרכבת להעברה לייצור
ח .העברה לייצור
ט .עדכון תיעוד מערכת ו/או נהלי עבודה ,תיק תחזוקה ,תיק התקנה ,תיק הדרכה בהתאם לעניין.
י .הדרכת משתמשים בשינוי.
יא .פריסת שינוי באתרים נוספים באם רלוונטי.
יב .שינוי גרסה למערכת והעברת קבצי התקנה מעודכנים בהתאם לצורך.

א.

הרכבת תהא זכאית לפנות לספק לביצוע שו"שים ,על פי האפשרויות הבאות:
על פי שעות עבודה בפועל ,בהתאם למחירון המופיע בטופס ההצעה הכספית

ב.

כפרויקט פיתוח במחיר קבוע ( )Fixed priceעל ידי הספק שיקבע על בסיס הצעת מחיר של הספק .למזמינה
הזכות לנהל מו"מ על הצעת מחיר במידה והמחיר המוצע יחרוג מהערכותיה.

א.

ב.

אופן התשלום עבור שינויים ושיפורים
היה ובוצעו התוספות במחיר לפי שעה ,תחויב הרכבת אחת לחודש .עד ה 2-לכל חודש ,יגיש הספק
לממונה מטעם רכבת לבדיקה ולאישור חשבוניות ודו"ח מפורט הכולל ריכוז חודשי של ביצוע
השירותים ,לרבות פירוט שעות העבודה ורכיבים נוספים במידה והיו.
היה ובוצעו התוספות במחיר קבוע ,התשלומים יתבצעו בהתאם לאבני דרך המוסכמות כפי שהתקבלו
בהצעה ואושרו על ידי הרכבת.

 4.10תוכנית היפרדות
מבלי לגרוע מהתחייבויות המציע הזוכה במכרז זה ובנספחיו:
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היפרדות משמעותה הפסקת ההתקשרות עם המציע הזוכה ,מכל סיבה שהיא ,ו/או צמצומה במהלך
תקופת ההתקשרות ולפני סיומה.
המציע הזוכה נדרש להגדיר מנהל מטעמו לתקופת ההיפרדות ,במשרה מלאה וזאת לשם השלמת התהליך
ההיפרדות ,במועד שייקבע ע"י רכבת ישראל ותוך התחשבות במציע הזוכה.
תוכנית ההיפרדות מגדירה את התהליכים שיופעלו במקרה של סיום או הפסקת ההתקשרות בין הצדדים
(כולה או חלקה) מכל סיבה שהיא ,בכל תקופה :תקופת ההקמה או תקופות האחריות ,תוכנית ההיפרדות
תיעשה בהתאם לאמור להלן בסעיף זה.
מטרת תוכנית ההיפרדות הינה להעביר לרכבת ישראל או מי מטעמה או לשילוב של השניים ,את הידע
והיכולת להפעלה ותחזוקה מלאה של המערכת ,לרבות הנתונים ,כולם או חלקם .העברת הידע באופן
מסודר אשר יימנע נזק ו/או תקלות כלשהן לרכבת ישראל במהלך ההיפרדות ולאחריה ,ותוך שיתוף
פעולה מלא של כל הצדדים.
המציע הזוכה יעביר לרכבת ישראל את כל המידע והנתונים שנצברו מאז הקמת המערכת.
מבלי לגרוע מהאמור בתוכנית ההיפרדות או בהסכם ,המציע הזוכה מתחייב לעשות כל שביכולתו ולבצע
כל פעולה ,לשם השגת המטרה הנ"ל ,וכן להימנע מלבצע כל פעולה אשר עשויה להכשיל או לפגוע במטרה
הנ"ל.
המציע הזוכה מתחייב לגלות רצון טוב ,לשתף פעולה באופן מלא ולסייע לממש את המעבר באופן מוצלח
ומהיר .המציע הזוכה מתחייב לפעול על פי הסכם ההיפרדות אף אם יהיו לו טענות כלשהן נגד רכבת
ישראל ולרבות כנגד החלטת רכבת ישראל להפרד ,או טענות כספיות .הצדדים מסכימים כי בכל מקרה
של התדיינות משפטית בין הצדדים בנוגע להחלטת רכבת ישראל להפרד ,ימנע המציע הזוכה מלדרוש
סעד של אכיפה או צו מניעה ,ויסתפק בסעד של פיצויים .במקרה של הפרה מצד המציע הזוכה ,לא יהא
זכאי לכל סעד או פיצוי מצד רכבת ישראל.
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המציע הזוכה לא יפגע ברמת השירות ובשירות או בהעברת השירות עד להסכמה או הסדרה של הליך
ההפרדות.
כל מידע שקיים וכל מידע שיצטבר ,הנוגע לשירותי המציע הזוכה עבור רכבת ישראל ,הינו בבעלות רכבת
ישראל בלבד .המציע הזוכה אינו רשאי להשתמש ו/או להרשות לאחר להשתמש בכל נתון ו/או מסמך
ו/או קלט או פלט של המערכות ,או בכל חלק אחר של המערכות ,במישרין או בעקיפין ,בין לעצמו ובין
לכל גורם אחר ,בין מטעמו ובין אם לאו ,בתמורה או שלא בתמורה.
כל הסכמי הספק עם ספקי משנה שלו ,יכללו סעיף מפורש של התחייבות להסבת זכויות ללא תמורה
לטובת רכבת ישראל ,ולהסבת ההסכם עמם לטובת רכבת ישראל או שלוחו או כל צד ג' אחר ,ובאותם
תנאים של ההסכם כפי שחלים לגבי הספק .הסבת ההסכמים תבוצע באחריות הספק במהלך תקופת
ההערכות להפרדות ובכפוף להסכמת רכבת ישראל
המציע הזוכה יחזיר למזמין את כל המסמכים ,התיעוד ,ההבהרות או כל פרט אחר ,על כל מדיה שהיא
(נייר ,מדיה מגנטית או אופטית וכו') ,הנוגעים להקמה והפעלת המערכת .המציע הזוכה יעביר את כל
מרכיבי השירותים (נתונים ומסמכים ,וכו') ,באופן שלא ישאר בידי הספק שום פרט שלא היה בידיו לפני
הסכם זה.
המציע הזוכה מתחייב כי לא יותיר בידיו כל חומר ,מידע או תיעוד הנוגע למזמין ו/או לגורמים הקשורים
עמו בכפוף לדין ,וכי יתעד את תהליך השמדת הנתונים שהיו ברשותו.
בסיום תהליך ההיפרדות המתואר לעיל והשלמתו לשביעות רצונה של רכבת ישראל ,יעביר מנהל
הפרויקט מטעם רכבת ישראל אישור על השלמת תהליך ההיפרדות ,אישור בעקבותיו ייסגרו גם כלל
ההיבטים הכספיים והחוזיים הפתוחים.
לא בוצעה תוכנית ההפרדות לשביעות רצון המזמין ולא בוצעה חפיפה מלאה ומסודרת המאפשרת למזמין
להפעיל בעצמו ו/או באמצעות אחרים את המערכת במלואה ,אזי שמבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות
המזמין לפי כל דין יהיה רשאי המזמין ( )1להורות למציע הזוכה לבצע הדרכה נוספת במועדים שיקבעו
על ידי המזמין על חשבון המציע הזוכה ( )2לעכב תשלומים המגיעים לספק ( )3לגבות מהספק כל נזק
ו/או הוצאה שיגרמו לו עקב אי פעולה תקינה של המערכת ובכלל זה לחייב את הספק בכל הוצאה שתהיה
לו בתוספת .20%
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