מכרז פומבי מס' 11823
הזמנה להגשת הצעות
למתן שירותי אירוח ,תחזוקה ומתן שירותים
מקצועיים למערך אתר\י האינטרנט וערוצי הדיגיטל
של רכבת ישראל
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פרק – 2
 .1מונחים והגדרות
לכל המונחים תהיה המשמעות המופיעה בהסכם אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.
מכרז  /מפרט – כל המסמכים שלהלן :בקשה זו להצעות על כל נספחיה ,תשובות שניתנו בכתב לשאלות ההבהרה של
המציעים ,הודעות שפירסמה הרכבת בקשר למכרז וההסכם המצורף על נספחיו.
הרכבת ו/או המזמין ו/או רכבת ישראל  -רכבת ישראל בע"מ.
מערכת  /אתר  /יישום – אתר האינטרנט של הרכבת וכן כל המערכות ותת המערכות והיישומים הנלווים כפי
שמתואר במסמכי מכרז זה וכן כפי שיוזמן על ידי המזמין מעת לעת בנוהל שינויים ושיפורים.
השירותים  -כל השירותים המקצועיים הנדרשים במכרז זה ,ואשר כוללים :שירותי  UIועיצוב נגיש וריספונסיבי,
שירותי פיתוח ,שכבת תצוגה ואינטרנט ,תחזוקה ותמיכה טכנית ,התקנות ואירוח מאובטח ,אינטגרציה ושדרוג
מערכות חומרה/תוכנה בתחום התקשורת ואבטחת מידע ,שירותי מומחה וכל שירות נוסף הנדרש במסגרת מכרז זה.
הצעה  -הצעת המציע למכרז זה על כל נספחיה.
מציע – מגיש הצעה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
הספק  -מציע שהצעתו תיבחר כהצעה זוכה על ידי ועדת המכרזים של הרכבת ,והרכבת חתמה עימו על הסכם
לאספקת השירותים הנדרשים במכרז זה.
קבלן משנה – כל ספק משנה ,אשר שירותיו מוצעים כחלק מהפתרון הכולל המוצע על ידי המציע במכרז זה והם
אינם של המציע ,למעט תוצרים של חומרה ותוכנה ,וכן למעט שירותי הענן המוצעים.
מחירון הספק  /המחירון  -מחירי כל השירותים הנדרשים במכרז זה כפי שצוינו ע"י הספק בנספח ההצעה הכספית.
תקופת ההתקשרות  -תקופת ההתקשרות בין הרכבת לבין הספק על פי מכרז זה ,לרבות תקופות אופציה.
 .2כללי:
1.1

1.2

תכולת הפרויקט כוללת בן השאר את כל הנדרש למתן שירותי אירוח ,תחזוקה ושירותים מקצועיים ובכלל זה
שינויים ושיפורים ועדכוני גרסאות ,כמפורט במכרז זה ,עבור אתר האינטרנט של רכבת ישראל ומערכותיו,
הכוללים בין השאר ,שירותי תחזוקה שוטפים למערך אתר האינטרנט הקיים ולשרת מנוע התעריף המשרת
אפליקציות דיגיטל של הארגון ,שירותי פיתוח ועיצוב מקצועיים בהתאם למחירון שעתי כפי שידרשו מעת לעת
על ידי המזמין ופיתוח של מערך אתר האינטרנט ע"ג תשתית חלופית כפי שתבחר על ידי המזמין ובהמלצת
הספק שייבחר.
השלבים העיקריים של הפרויקט הינם:
 .iשלב א'
תחזוקת האתר הקיים  -בשלב א' יתבקש הספק לתת שירותי תחזוקה שוטפים למערך אתר האינטרנט
הקיים ,לשרת מנוע התעריף המשרת אפליקציות דיגיטל של הארגון (להלן :המערכת או המערכות) ,וכן
שירותים מקצועיים כפי שידרשו מעת לעת על ידי המזמין על גבי תשתית האירוח הקיימת (נספח – D1
פירוט מצב קיים .להלן :תשתית האירוח הקיימת) .יחד עם זאת ,על המציע לצרף הצעתו לתשתית אירוח
חלופית עבור שלב זה .התשתית המוצעת תהא בתאם לדרישות המכרז ,בשירות ענן ציבורי ( Azureאו
 ,) Google cloudתוך עמידה מלאה בדרישות אבטחת המידע וכל שנדרש על מנת לתמוך במערכת ולעמוד
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בפרמטרי הביצועים ,רמת השירות והרחבות עתידיות כמצוין במסמכי המכרז.

1.3
1.4
1.5

1.6

 .iiשלב ב'
שדרוג האתר הקיים  -שינוי ארכיטקטורת וטופולוגית האתר – מעבר לארכיטקטורת
 – Headless/Decoupledכאשר שרת התוכן הופך להיות  Content repositoryעבור מערכות הרכבת בעוד
האתר עצמו – שכבת התצוגה אשר תוצג למשתמש ,יפותח בתצורת  ,NativeכProgressive web app -
) (PWAעם ממשקים לשרת התוכן.
בשלב זה ,יוכל הספק לפתח את שרת התוכן על גבי תשתית חלופית ל SharePoint-כפי שתבחר על ידי
המזמין ובהמלצת הספק שייבחר וכן לארחו בהתאם .לחלופין ,יכול להסב תשתית  SharePointהקיימת
לתצורה האמורה.
במסגרת הצעתו ,על המציע להציע תשתית אירוח חלופית עבור שלב זה .התשתית המוצעת תהא בתאם
לדרישות המכרז ,על גבי ענן פרטי או בשירות ענן ציבורי ( Azureאו  ,)Google cloudתוך עמידה מלאה
בדרישות אבטחת המידע וכל שנדרש על מנת לתמוך במערכת ולעמוד בפרמטרי הביצועים ,רמת השירות
והרחבות עתידיות כמצוין במסמכי המכרז.
הספק יישא באחריות מלאה של כלל המערכות הקיימות והתוצרים שימסרו על ידו במהלך תקופת
ההתקשרות כולל תחזוקה שוטפת ועדכון גרסאות.
על הספק לנקוט בכל הצעדים והאמצעים ההנדסיים הנדרשים על מנת להקים את המערכת לשבעות רצון
מלאה של המזמין וכנדרש בהוראות מכרז זה לרבות ההסכם.
מובהר בזאת ,כי ההתקשרות הינה עם הספק הזוכה וכי באפשרות הספק הזוכה לבצע כל חלק של המטלות
באמצעות קבלני משנה ,כמוגדר במסמכי המכרז ובלבד שיוודא כי קבלן המשנה עומד בדרישות המכרז
לאספקת אותו השירות ובלבד שניתן אישור מראש ובכתב מהרכבת לגבי ביצוע השירותים באמצעות קבלן
המשנה ,והאישור כאמור הינו הן לגבי מהות העבודה והן לגבי זהות קבלן המשנה וזאת מבלי לגרוע מאחריותו
הכוללת של הספק למתן כלל השירותים.
הרכבת רשאית להוציא למציע הזוכה מספר מטלות במקביל והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל הזוכה
להיערך לכך בהתאם לדרישות הרכבת.
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פרק  - 2מפרט השירותים
 1כללי
1.1

1.2

1.3

השתלבות יעדי מערכת אתר האינטרנט ביעדי הארגון  -המזמין קבע יעד ארגוני לשיפור שביעות רצון
לקוחותיו ,ושיפור השי רות הניתן לאזרחים .על כן ברור כי אתר אינטרנט מקיף ,מעודכן ועדכני ,שימושי,
איכותי ומהימן ,ישפר את שביעות רצון הלקוחות.
בעיות \ קשיים במצב הקיים :טכנולוגיה  -כיום האתר מנוהל על בסיס–  SharePoint. 2013והמזמין מבקש
להעביר אותו לטכנולוגיות מתקדמות וחדשניות יותר המאפשרות גמישות רבה יותר בתמיכה ועדכון תכנים
המנוהלים על ידי רכבת ישראל וגדלים גם כתוצאה מהרחבת כמות המשתמשים הגדלה לצד תכניות מתמשכות
להרחבת היקף פריסתן הגאוגרפית של תחנות חדשות לרכבת ישראל ,הקמה של קווי נסיעה חדשים לחלוטין
וייצוג דרישות משרד התחבורה בהנגשת המידע כשירות זמין ומדויק ללקוח.
אשר על כן ,השירותים המבוקשים במהלך תקופת ההתקשרות כוללים שני שלבים כמפורט להלן:
שלב א'  -תחזוקת האתר הקיים -
בשלב א' יתבקש הספק לבצע את כל הנדרש למתן שירותי תחזוקה ושירותים מקצועיים ובכלל זה שינויים
ושיפורים ועדכוני גרסאות ,כמפורט במכרז זה ,עבור אתר האינטרנט של רכבת ישראל ומערכותיו ,על גבי
תשתית האירוח הקיימת ,הכוללים בין השאר ,שירותי תחזוקה שוטפים למערך אתר האינטרנט הקיים ולשרת
מנוע התעריף המשרת גם את אפליקציות הדיגיטל של רכבת ישראל ,וכמו כן שירותי פיתוח ועיצוב מקצועיים
בהתאם למחירון שעתי כפי שידרשו מעת לעת על ידי המזמין.
שלב ב' – הקמת תצורה חדשה -
בשלב זה ,בהתאם להחלטת הרכבת ,יבצע הספק שדרוג של האתר הקיים תוך שינוי תצורת האתר והתאמתו
לתצורת השירותים הנוהגת ברכבת – מעבר לארכיטקטורת  – Headless/Decoupledכאשר שרת התוכן הופך
להיות  Content repositoryעבור מערכות הרכבת בעוד האתר עצמו – יפותח בתצורת שכבת התצוגה אשר
תוצג למשתמש  ,Nativeכ Progressive web app (PWA)-עם ממשקים לשרת התוכן.
בשלב זה ,יוכל הספק לפתח את שרת התוכן על גבי תשתית חלופית ל SharePoint-כפי שתבחר על ידי המזמין
ובהמלצת הספק שייבחר וכן לארחה בהתאם .לחלופין ,יוכל להסב תשתית  SharePointהקיימת לתצורה
האמורה.
כמו כן בשלב זה ,הרכבת תהא רשאית לבחור בתשתית האירוח החלופית אותה הציע הספק .בהתאם ,המערכת
תותקן בתשתית האירוח המוצעת בהתאם להצעת הספק תוך עמידה מלאה בדרישות אבטחת המידע וכל
שנדרש על מנת לתמוך במערכת ולעמוד בפרמטרי הביצועים ,רמת השירות והרחבות עתידיות כמצוין במסמכי
המכרז.

מובהר כי כל הדרישות והתנאים המופיעים בפרק  2למכרז להלן הינן דרישות חובה  -והמציע
נדרש להציע את הצעתו ולספק את השירותים בכפוף לקיום כל הדרישות האמורות במלואן.
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 2תיאור מצב קיים
א .אתרי האינטרנט לגביהם נדרשים שירותי התמיכה והתחזוקה הנם :
/https://www.rail.co.il
/https://test-www.rail.co.il
https://fastsaleadmin.rail.co.il

ב .מערכת אתר האינטרנט פותחה ע"י חברת פיונט טכנולוגיות בע"מ ,והיא מבוססת על טכנולוגיות של חברת
מייקרוסופט .#Dot.net, C :ופלטפורמת  SHAREPOINTהאתרים והמידע מאוחסן בשרתי  sql serverהנמצאים
ברכבת ישראל ובאחריות חברת פיונט טכנולוגיות בע"מ ( )TB1ושירותי  DATAו( networkעד  ,)GB500אירוח,
ושירותי  .WAF /CDNפירוט מצב קיים מצורף להלן בנספח  D1לפרק  2למכרז.
ג .אתר ה SharePoint-של הרכבת כולל ,בין השאר ,את המכלולים הבאים:
 .1מערכות אפליקטיביות וממשקים:
 )1מערכת תכנון נסיעה – ממשק לשרת תכנון הנסיעה של הרכבת וביצוע שאילתות על רכבות
וזמני יציאה – הצגת תוצאות רכבות בהתאם
 )2ממשק למנוע תעריפים – הצגת חישוב תעריפי נסיעה ואפשרות מכירה בהתאמה
 )3מערכת סליקה ומכירות  -מתבצעות מכירות בסליקת אשראי (חברת קרדיט גארד  ) CGשל
כלל סוגי כרטיסי הנסיעה ,ערך צבור לשימוש ע"ג כרטיסי רב קו וכרטיסי מושב שמור וכן
תשלומים עבור שירותים שונים והעברתן באמצעות רשימות לביצוע טעינת הרכישות
באמצעות ציוד תחנות רכבת ישראל בלבד.
 )4ספק המערכת הנוכחי הקים ומתחזק כחלק ממערך שרתי הדיגיטל גם שרת מנוע מידע תעריף
המשמש אמצעי החצנה\ תקשור של תעריפי רכבת ישראל ,המוצרים האפשריים לרכישה ומידע
נוסף הנדרש לשימוש אפליקציות דיגיטל פנימיות ברכבת ישראל וחיצוניות לשימוש נוסעי
רכבת ישראל ומשתמשיה הפנימיים של מערכת ה sapברכבת ישראל.
 )5ממשק לאפליקציה לצורך החצנת נתוני תוכן ועדכונים
 .2מערכת ניהול תוכן אתר:
 )1מערכת ניהול תפריטי האתר – תפריט ראשי ,תפריט נוכחי (צד) ,תפריט פוטר ,תפריט שיתוף,
תפריט תקנון.
 )2תבניות וסוגי תוכן לשימוש הרכבת ( )Lists ,Content typesמסוגים שונים לכלל דפי ופריטי
התוכן באתר כולל ניהול דפי תחנות
 )3רכיבי תצוגה שונים ()Web parts
 )4מערכת תרגומים ()translation lost
 )5אפשרות להעלאת מסמכים ,גרפים ,מצגות וסרטים.
 )6מערכת משתמשים  -הרשאות תוכן.
 )7תמיכה ב.)title, description, Keywords, Index, Follow, Alt, sitemap.xml( SEO-
 )8מערכת  Redirectsותמיכה בכתובות  URLידידותיות.
 )9מנוע חיפוש למילים באתר.
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להלן פירוט השירותים השונים הנדרשים בכל אחד מהשלבים.

 3תפיסה כללית  -שלב א' – תחזוקת מצב קיים
 3.1כללי
3.1.1

כאמור לעיל ,בשלב זה יידרש הספק להיכנס בנעלי הספק הקיים ולהעניק שירותי תפעול ,תחזוקה ושירותים
מקצועיים (להלן  :שירותי תחזוקה) על גבי תשתית האירוח הקיימת ,או לחלופין על גבי תשתית האירוח
החלופית אשר הוצעה על ידי הספק במסגרת שלב א' של הפרויקט ,כמפורט להלן.

3.1.2

השירותים יינתנו לכלל המערכות הקיימות כמפורט לעיל בסעיף  .2במועד ההתקשרות ולכלל השיפורים
והשינויים שיפותחו לאחר מועד זה על ידי הספק.

 3.1.3בשלב זה ,הספק ,יספק את השירותים כאמור במסמכי המכרז ובין היתר:
א .מתן שירותי תפעול ותחזוקה לאתר האינטרנט על כלל מערכותיו ,לרבות טיפול בבאגים ,עדכון גרסאות
תוכנה והכל בהתאם לתכולת השירותים.
ב .ביצוע שירותים מקצועיים נוספים (שינויים ושיפורים) בהתאם לדרישת הרכבת.
ג .התקנה ומתן סביבת אירוח עבור שרתי האתר כמפורט ,בהתאם להחלטת המזמין.
ד .אחריות כוללת לפעולה תקינה של אתר האינטרנט ומערכותיו במהלך תקופת ההתקשרות ובכלל זה
אחריות על אירוח האתר הקיים של הרכבת על כלל מערכותיו ,על גבי תשתית האירוח הקיימת או
המוצעת בהתאם להחלטת המזמין וכן הכנת תיק תפעול ,אירוח ואחסון אתר מפורט הכולל את כל
הנדרש לצורך תיעוד תפעולו התשתיתי השוטף על ידי הרכבת.
3.1.4

הספק ידאג לשמירה על עדכניות טכנולוגית ותפעולית של תשתית האירוח של האתר.

3.1.5

הספק יבצע את השירותים כהגדרתם בהסכם ההתקשרות והמפורטים להלן ,תוך התחייבות לפעול על פי
התקנים ,העקרונות והתהליכים הנהוגים בעולם טכנולוגיות המידע ,לרבות שימוש אך ורק בתוכנות ובציוד
סטנדרטיים ומקובלים.

 3.1.6באחריות הספק לספק את כלל הנדרש לצורך ביצוע השירותים באופן המיטבי ביותר ובכלל זה:
א .לימוד המצב הקיים ,על כלל הקוד ,המכלולים והמערכות עד רמה שבה יוכל לבצע השירותים הנדרשים
באופן שוטף.
ב .הקמת תפעול ותחזוקה של כלל הסביבות הנדרשות ובכלל זה סביבת הפיתוח ,וכן סביבת הבדיקות
ובהתאם לדרישת המזמין גם את סביבת האירוח והייצור הקיימות כיום ,והכל בהתאם לדרישות
המכרז.

 3.2השירותים הנדרשים בשלב א'
3.2.1

שירותי תחזוקה
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את השירותים הבאים יספק הספק במסגרת שירותי התחזוקה ,בהתאם למחירון כפי שיוצע על ידו במכרז ולדרישת
המזמין .הספק יידרש לספק אחריות מלאה וכוללת לתקינות של מערכת אתר האינטרנט והאתרים ,וכן לפתח
שינויים ושיפורים (שו"ש) עפ"י דרישה תוך כדי שמירה על מערכת יציבה ומתפקדת במהלך הפיתוח ולאחריו.
במסגרת התחזוקה יש לתת מענה לצרכים הבאים:
 3.2.1.1אחריות מלאה על תפעול האתר ,אירוח השרתים ועמידה בעומסים וביצועים נדרשים.
 3.2.1.2טיפול בתקלות על פי דיווח ותיקוני באגים בתוכנה וכל בעיית תפעול באתר ובתשתית אירוח האתר ,והכל
בהתאם לרמת השירות הנדרשת בפרק רמת השירות (.)SLA
 3.2.1.3תמיכה וייעוץ בפתרון בעיות תוכנה או תשתית ויישום נכון של הכלים למניע או לפתרון של בעיות אלו
עפ"י דרישת רכבת.
 3.2.1.4תמיכה בתקלות למשתמשי מערכת אתר האינטרנט בכל מקום ו/או אמצעי נדרש – טלפון ,דוא"ל  ,מתקני
הספק ,מתקני רכבת ישראל.
 3.2.1.5תחזוקה שנתית למרכיבי רישוי תוכנה ,בסיס נתונים ומערכות הפעלה ,אספקה והתקנה של מהדורות
חדשות ,עדכוני אבטחת מידע ,עדכוני רכיבי תוכנה נדרשים ,ומתן הדרכה ותיעוד מלא אודותיהם ,והכל עד
להפעלתם הנאותה וכן עדכון גרסאות תוכנה שידרשו כתוצאה משינויים טכנולוגיים ובכלל זה התאמת
היישום לעבודה עם שדרוג תוכנות הדפדפן או עדכון מערכות ההפעלה ,כולל מענה טלפוני רציף.
 3.2.1.6לספק כלי ניהול לכל אתר ואתר ,ברמת יכולות דומה לזו הקיימת כיום ,שתאפשר למשתמשים ,עפ"י רמות
הרשאה ,לעדכן ,להוסיף ,לשנות ,להסיר כל אלמנט באתר ע"ב קבוע ושוטף.
 3.2.1.7תחזוקה שנתית למכלול האירוח בחוות השרתים באופן מלא.
 3.2.1.8ביצוע גיבויים/שחזורים תחזוקת בסיס הנתונים ,מערכות ההפעלה ושירותי אבטחת מידע.
 3.2.1.9פעולות תחזוקה יבוצעו בשעות הערב ומחוץ לשעות הפעילות של רכבת ישראל.
 3.2.1.10סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ"באגים" (כשלים) או כתוצאה מתיקונים (של הספק או של
היצרן) או במתן פתרונות עוקפים זמניים ,עד למתן פתרון מושלם ולשביעות רצון המזמין.
 3.2.1.11יעוץ בפתרון בעיות ויישום נכון של הכלים עפ"י דרישת המזמין.
 3.2.1.12עבודה צמודה עם המזמין ונציגי מערך אגף מחשוב רכבת ישראל לצורך תמיכה ותחזוקה שוטפים באתר.
 3.2.1.13התקנה של מהדורות חדשות ומתן הדרכה ותיעוד מלא אודותיהן ,והכול עד להפעלתן הנאותה ע"י
המשתמשים.
 3.2.1.14שינויים ושיפורים במערכת (שו"ש) שאושר בהתאם לכתב מטלה כמפורט בסעיף . 3.4.6
 3.2.1.15תקלות שהספק נאלץ להעביר לטיפול צד ג' (כגון בתחום הסליקה ,ספק התוכנה בתשלום שאינה מפותחת
על ידי הספק או מי מטעמו ,חומרה ,קבלני משנה וכו' כולל מוצרים או תהליכים בהם קיימת התקשרות
ישירה בין רכבת ישראל לצד ג' זה) יטופלו כדלהלן:
א .לאחר אבחון התקלה כי יש להעבירה לטיפול צד ג'  -יועבר דיווח מיידית למנהל הפרויקט ברכבת
ישראל.
ב .מנהל הפרויקט מטעם הרכבת יעודכן ע"י הספק מהו התאריך הצפוי לסיום הטיפול והחזרת המערכת
לתקינות.
ג .מנהל הפרויקט מטעם הרכבת יעודכן לגבי הצעדים והפעולות שהספק מבצע מול גורם צד ג' ברמה
יומית.
ד .למען הסר ספק ,טיפול ועדכון תוכנות גורם שלישי שסופקו ע"י הספק במסגרת הפתרון שלו ,יעמדו
בזמני תגובה המופיעים לעיל.
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3.2.1.16

3.2.1.17

3.2.1.18
3.2.1.19

3.2.1.20

מתן מענה טלפוני – במהלך תקופת התחזוקה יפעל הספק למתן שירותי סיוע במענה טלפוני לצורך טיפול
בתקלות ובקריאות שירות המדווחות על ידי משתמשי רכבת המורשים .המענה והתמיכה לפונים יינתן
 ,07X24ישירות או על ידי מרכז תמיכה ,למעט יום כיפור ושבתות .בערבי חג ,ימי שישי ובימי חול מועד
חגים מתן מענה טלפוני יינתן בשעות  13:00 – 08:00ומוצאי שבת \ מוצאי חג בשעות .23:00 – 20:00
זמינות מנהל הפרויקט  -מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה זמין במהלך ימי השבוע בשעות 08:00-19:00
וכן בערבי חג ,ימי שישי ובימי חול מועד חגים בשעות  13:00 – 08:00ומוצאי שבת \ מוצאי חג בשעות 20:00
– .23:00
במקרים של תקלה קריטית מנהל הפרויקט או מי מטעמו יהיה זמין גם מחוץ לשעות המפורטות מעלה.
באחריות הספק לנהל רישום מסודר של הפניות במערכת ניהול הבאגים והמשימות של הפרויקט  ,לטפל
בתקלות ולדווח על הפתרונות לרכבת .הספק יספק בהתאם דו"ח סטאטוס תקלות שבועי בו יפורטו תקלות
שהתגלו באתר ובניטור השרתים וכן דו"ח ביצועים שבועי על נתוני ביצועים ועומסים בשירותי האתר
השונים כולל סטטיסטיקות ,מגמות וכו' (ניתן הן דוח מקוון או לחלופין דוח במסמך) .דוגמה לדוח תקלות
נדרש מצורפת כנספח  D3למכרז זה.
אחת לרבעון ,יעביר הספק לרכבת דו"ח של כל הפניות אל מוקד הסיוע שיכלול ,בין השאר ,את תיאור
הבעיה וזמן הפתרון.

 3.2.2שירותי תכנון ופיתוח
 3.2.2.1בשלב זה ,ובהתאם לדרישת רכבת ,יידרש הספק לתת שירותי פיתוח בהתאם לדרישות הפיתוח על תשתית
 SharePointהקיימת ויכללו את כל השירותים ,והעבודות הנדרשים על ידי המזמין לתחזוקה ,פיתוח
ותפעול של אתר האינטרנט של המזמין ומערכותיו בתשתית האירוח הקיימת (בהתאם לתצורה בנספח
מצב קיים (נספח  1Dלפרק  2למסמכי המכרז) ,ובהתאם לשינויים המחויבים במהלך תקופת ההתקשרות
ובהתאם לסטנדרטים והנהלים הנהוגים באגף מחשוב רכבת ישראל.
 3.2.2.2השירותים יענו על דרישות הפיתוח הקיימות במערך שרתי האינטרנט רכבת ישראל הקיים:

3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5

א.

כל תוצר פיתוח ייבדק גם על ידי צוות פנימי של המזמין ( בדיקות איכות וקבלה ) בהתאם לאמור
במסמכי מכרז זה ונהלי המזמין  -על הספק יהיה לתקן את כל הנדרש תיקון בהתאם לממצאי
בדיקות אלו.

ב.

שילוב והתקנת התוצרים וגרסאות בסביבת הייצור בהתאם לנהלים הנוהגים אצל המזמין.

ג.

הספק יספק למזמין את כלל התיעוד הנדרש לתפעול שוטף ותקין של התוצרים המפותחים.

שירותי אפיון ועיצוב
הספק יהיה אחראי על איפיון ,עיצוב ,הקמה ואספקה של שכבת תצוגה בהתאם לתוצרים המבוקשים
ובהתבסס על העיצוב ( )look&feelהקיים כיום באתר.
יובהר ,כי המזמין יהיה הסמכות המאשרת לכל תהליכי העיצוב ואפיון המסכים.
תוצרי העיצוב יכול שיבוצעו על ידי הספק ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו.
התוצרים הגרפים המבוקשים יבוצע על ידי הספק בהתאם להנחיות המזמין.
תוצרי תהליך העיצוב אשר יוגשו על ידי הספק יכללו ,בין השאר:
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א .איפיון מסכים/מסמך  UIלתצורת  –NATIVE/PWAמסמך הכולל תרשים המסכים השונים בהתאם
לדרישה ,פירוט המבנה שלהם ,ציון התנהגויות ממשק וסקירה של רכיבי האתר השונים וכן כולל הוראות
הכנת חומרים גרפיים – גודל תמונות ,צבעים ,מרחקים וכל הנדרש.
ב .סקיצות עיצוביות ( )look&feelבהתבסס על העיצוב הקיים לתצורת  – NATIVE/PWAהקונספט העיצובי
של המסכים ,בהתבסס על אפיון המסכים והבריף העיצובי שיבוצע על ידי הספק ויאושר על ידי המזמין.
ג .מסמך הנחיות עיצוביות ( )Style guideמלא של כלל תוצרי העיצוב.
 3.2.3.6יובהר כי הקמת שכבת התצוגה בשלב ב' ,על בסיס העיצוב ( )look&feelהקיים ,תדרוש שיפורים ושינויים
בחוויית המשתמש ומסע הלקוח באתר ובתהליכים העיקריים בו .במידה וידרשו אלה על ידי המזמין (או
כאלו אשר יוצעו על ידי הספק ויאושרו על ידי המזמין)  ,יכללו שינויים אלו במסגרת המחיר המוצע על ידי
המציע במכרז ויבוצעו ללא חיוב נוסף.
 3.2.3.7המזמין יהיה רשאי להזמין החלפת עיצוב האתר ושכבת התצוגה באופן מלא מבלי להתבסס על העיצוב
הקיים  .במקרה זה עלות העיצוב החדש והקמת שכבת התצוגה בהתאם תתומחר באופן נפרד בהצעת
המחיר.

 3.2.4שירותי הנגשה
 3.2.4.1האתר הקיים נדרש לרמת תאימות מתמדת לדרישות הנגישות ועמודה בתקן ברמה  ,AAלצד היקף
השינויים המתבצעים כמעט על בסיס שבועי נוכח דרישות הרגולציה והיקף השירות הנרחב הנדרש.
 3.2.4.2כחלק משירותי ספק שירותי התחזוקה הזוכה ביצוע יעוץ וליווי מימוש דרישות להנגשת מערך אתרי
האינטרנט של רכבת ישראל (לרבות אתרים במיקור חוץ) ולהנגשת שירותי מידע דיגיטלי נוספים לציבור,
כדוגמת :אפליקציות מובייל ,הנגשת תכנים ומסמכים להורדה ולצפייה ,והכול בהתאם להוראות והתקנות
הבאות כולן ביחד (להלן – "תקנות הנגישות"):
 .1חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – 1998.
 .2תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות ),התשע"ג . 2013
 .3תקן ישראלי  5568של מכון התקנים להנגשת אתרי אינטרנט לבעלי מוגבלויות.
 .4הנחיות להנגשת תכנים באינטרנט  WCAG 2.0לפחות לרמה  Aולרמה ( AAביחד) כמפורט בתקן
ישראלי מס'  5568ובהנחיות .WCAG. 2.0
 .5כל הוראה ו/או דבר חקיקה שיפורסמו על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וכל גוף
רלבנטי מוסמך אחר.
 .6שינויים ועדכונים שיוכנסו מעת לעת בתקנות ובתקנים האמורים לעיל.
 3.2.4.3הזוכה במכרז יתחייב לספק את שירותי ההנגשה הבאים:
א .בדיקת והתאמת אתרי האינטרנט והתכנים השירותים הדיגיטליים לבעלי מוגבלויות לנגישות,
בהתאם לאמור לעיל ובכלל זה התאמה לפקודות מקלדת וקורא מסך וכן הכנת דוחות ליקויים
ופערים ( )Gap Analysisוהמלצות מפורטות לתיקון ליקויי נגישות טכנית ותוכנית ותיקון בהתאם
את המחוייב טכנולוגית .הבדיקה תעשה באופן תקופתי בהתאם לדרישות החוק.
ב .כתיבת הנחיות מפורטות להתאמת נגישות של מידע ,תכנים ומסמכים קיימים וגם חומרים
עתידיים ,ביצוע סבבי בדיקות חוזרות ,ביצוע בדיקות תקופתיות שוטפות ,בהתאם לתוכנית עבודה
שתיקבע בשיתוף רכבת ישראל.
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ג.

ייעוץ ,ליווי וסיוע שוטף בהטמעת ההמלצות בפועל על פי צרכי רכבת ישראל ,באמצעות יועץ
נגישות מורשה ובעזרת מומחי יישום טכני ו\או מתכנת.

 3.2.5שירותי בדיקות
שירותי הבדיקות לתוצרים אשר ימסרו על ידי הספק בשלב א' ועד לאישור מסירתם על ידי המזמין יבוצעו בהתאמה
בהתאם לאמור להלן בסעיף הבדיקות להלן בשלב ב' – סעיף .4.3.4

 3.2.6אירוח שרתים ()Hosting
 3.2.6.1על המציע להציע פתרון לאירוח שרתי הרכבת בהתאם לקונפיגורציה ולמצב הקיים (להלן פירוט בנספח
 )D1כולל היישומים והשרתים הנדרשים בסביבת אירוח מאובטחת ,באמצעות "ספק אירוח" עם התמחות
והסמכה מתאימה באספקת שירותי ענן ציבורי –  Google cloudאו  .AZUREיחד עם זאת ,החלטה על
סביבת האירוח בשלב א' – האם הסביבה הקיימת או הסביבה המוצעת על ידי הספק הזוכה ובהתאם
להצעתו – תימסר לספק לאחר חתימת החוזה.
 3.2.6.2תשתית האירוח המוצעת תעמוד בדרישות הבאות:


התשתית תתמוך בקונפיגורציית האתר המפורטת באופן מלא



התשתית תאפשר הפעלת האתר בהתאם לביצועים הנדרשים והמפורטים



התשתית תענה לכל דרישות אבטחת המידע ובכלל זה הדרישות המפורטות בנספח  D2לפרק  – 2נספח
אבטחת מידע.

 תשתית האירוח תענה על הדרישות הבאות:
 .iעמידה בהגדרות  ISO/IEC 27018או .CSA STAR
 - CLUSTER .iiקיימת אפשרות שירות  CLUSTERבין שני שרתים או יותר.
 – HIGH AVAILABILITY .iiiכלל השרתים ירוצו על תשתיות ווירטואלית המאפשרת התאוששות
אוטומטית במקרה של כשל חומרה בשרתי ה.HOST -
 3.2.6.3על הספק יהיה לעמוד בכל דרישות אבטחת המידע כפי שמפורטות להלן .היה ולא יעמוד בדרישות ,המזמין
שומר לעצמו את הזכות להורות לספק לארח את האתר והיישומים בספק אירוח חלופי ועל הספק יהא
להיערך בהתאם.
 3.2.6.4על הספק לוודא כי האירוח שיינתן על ידו יכלול את כל הנדרש כדי להפעיל ולקשר באופן שוטף ומאובטח
את שרתי האתר ,בקונפיגורציה המומלצת על הספק ,באופן רציף לרשת האינטרנט.
 3.2.6.5הספק י קים את האתר החדש וכלל היישומים כך ,שיתוכננו ויפעלו בהתאם לנדרש בסביבת ענן כאמור.
 3.2.6.6הספק יפעל באחריות כוללת לפעילות תקינה של האתר.
 3.2.6.7המזמין שומר לעצמו את הזכות ,במידת הצורך ,לספק באופן עצמאי את סביבת הענן הדרושה ואת כל
התוכנות והחומרות הנדרשות לתפעול מלא של האתר ולהעמידן לרשות הספק ,ובמקרה זה לא תשולם
לספק כל תמורה בגין שירותי האירוח ,למעט התקנות האתר בסביבות השונות.
 3.2.6.8למזמין הזכות להתקשר ישירות ו/או באמצעות ספק אחר עם "ספק האירוח" .במקרה זה לא תשולם לספק
כל תמורה בגין שירותי האירוח ,למעט התקנות האתר בסביבות השונות.
 3.2.6.9הספק מתחייב לעבוד עם כל "ספק אירוח" עליו יורה המזמין.
 3.2.6.10המזמין יעניק לספק את כל ההרשאות והנדרש כדי שיוכל לבצע המוטל עליו בסביבה הנבחרת.
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 3.2.7התקנות וסביבות
 3.2.7.1לצורך שמירה על מתווה תצורת פיתוח קיים ומתן מענה מלא וארוך טווח לדרישות רכבת ישראל בכדי
לאפשר מחזור חיים מלא כמקובל בתעשייה ,המערכת נדרשת לכלול את סביבות העבודה הבאות :פיתוח ,
בדיקות \ Stagingוייצור.
 3.2.7.2בשלב א' הספק יקבל אחריות מלאה לכל המערכות והמצב הקיים ברכבת ישראל בהתאם לדרישות שפורטו
לעיל .המערכות יהיו בהתאם לתצורה ולסביבת האירוח הקיימת ולא ידרשו התקנה אלא אם הורה
המזמין אחרת בהתאם למפורט במכרז .הספק יקבל מהספק הנוכחי את קוד האתרים הנוכחיים וגיבויים
בהתאם לצורך .יובהר כי במסגרת הצעת המחיר נכללת גם עלות המעבר בין הספק הקיים אשר מעניק את
השירותים כיום ,לבין הספק שיזכה במכרז ,ורכבת ישראל לא תשלם כל תמורה בגין עלות המעבר.
 3.2.7.3היה והורה זאת המזמין ,ההתקנה תתבצע ע"י הספק בשרתי האירוח המוצעים על ידו .הספק יצטרך
להעמיד לרכבת ישראל והמשתמשים המורשים ממשק ניהול נח ופונקציונאלי שתומך באתרים ברמה דומה
למערכת הניהול הנוכחית .כל החומרה ורישיונות נדרשים יירכשו על ידי רכבת ישראל ואילו ההתקנות,
במידת הצורך ,יעשו על ידי הספק בתיאום עם רכבת ישראל.

3.2.8
3.2.8.1

3.2.8.2

3.2.8.3
3.2.8.4
3.2.8.5

שירותי הדרכה ותיעוד
הדרכות למערכת  -כחלק מהתחייבויות הספק ,נדרש הספק ללא תמורה נוספת להעניק למזמין שירותי
ההדרכה לתפעול התוצרים שיפותחו בשלב א' ובכלל זה:
א .הדרכת משתמשים מנהלים ומתחזקים.
ב .הדרכת מדריך למשתמש (.)train the trainer
ג .כל הדרכה נוספת שתידרש על מנת להשלים את מחויבויותיו של הספק ולאפשר למזמין שימוש מלא
בתוצרים.
תיעוד למערכת  -התיעוד הכללי שיוכן על ידי הספק במסגרת הפרויקט וכן תיעוד נדרש לכל שינוי שיבוצע
במערכת ,מכל סיבה שהיא (שו"ש ,עדכונים טכנולוגיים ,עדכוני גירסה ,שדרוגים ועוד) יכלול ,בין השאר,
את המסמכים הבאים:
ד .סקר מצב קיים ,ומסמך תכולת עבודה ( )SOWומסמכי בדיקות ( ) STD/ STP/ STRבהתאם לצורך.
ה .תיעוד התוצרים שיפותחו ,ככל שיפותחו ,תיקי תכנות של היישומים וקוד המקור המעודכן שלהן,
כולל הערות פיתוח והסברים ,והכל בהתאם לדרישות רכבת.
ו .סיסמאות וכתובות גישה לכלל המערכות הנדרשות – ניהול האתר ,שירותי הענן ,סטטיסטיקות וכד'.
ז .תיק אירוח ותחזוקת המערכת (טופולוגיה ,ארכיטקטורה ,הוראות התקנה ,חומרה ,תוכנה ,רכיבי
אבטחת מידע וכיו"ב).
תוכן המסמכים יובא לאישור רכבת ישראל.
מובהר כי כל עדכון תצורה  -חומרה ו/או תוכנה ,מחייב אישור בכתב של הרכבת.
הספק יהיה אחראי על תחזוקה שוטפת של התיעוד ,וגרסתו המעודכנת תשקף את הגרסה העדכנית של
המערכת המיושמת.
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3.2.8.6

3.2.9
3.2.9.1
3.2.9.2
3.2.9.3

3.2.9.4

3.2.9.5

3.2.9.6

הספק מתחייב לספק ,לפי דרישה ,כל תיעוד שיידרש בעתיד לצורך הסבות.

שירותי תוכן
במסגרת מכרז זה נדרש המציע להציע שירותי תוכן ודיגיטל כגון הכנת תכנים ,עריכתם והזנתם ,,הכנת
קובצי מדיה ותמונות.
בהתאם לדרישת הרכבת ,יידרש הספק לתת שירותי כתיבת תוכן שיווקי עבור האתר והרכבת .על הספק
יהיה להעמיד אנשי תוכן שיווקי שיפשטו את תוצרי הרכבת המקצועיים בשפה נהירה וידידותית למשתמש.
המזמין אינו מתחייב כי ירכוש שירותים אלה מהספק .יחד עם זאת ,במידה ויידרש ,שירותי התוכן יכול
שיינתנו ישירות על ידי הספק או על יד קבלן משנה .שירותים אלו יכללו שירותי תוכן שוטפים ,ובכלל זה
הזנת תוכן חדש ותחזוקת התוכן באתר.
שירותי הזנת תוכן ,יתבצעו בהתאם לתעריף שעה כפי שפורט במחירון השעות לבעל המקצוע המתאים או
לחלופין בהתאם להזמנת חבילות במחיר קבוע ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,כפי שמפורט בטבלת
התמחור המתאימה.
שירותי עריכת תוכן ותמונות תוכן ,יתבצעו בהתאם לתעריף שעה כפי שפורט במחירון השעות לבעל
המקצוע המתאים או לחלופין בהתאם להזמנת חבילות במחיר קבוע ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין,
כפי שמפורט בטבלת התמחור המתאימה.
תמחור שירותי התוכן יתבצע בהתאם בפרק הצעת המחיר.
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 3.3טכנולוגיה ותשתית – שלב א'
3.3.1

בשלב א' הטכנולוגיה ותשתיות האתר ,כולל סביבת האירוח וכלל מנגנוני אבטחת המידע יהיו בהתאם לקיים
 על גבי תשתית  .SharePointכל הנדרש לצורך תחזוקה ותפעול הסביבה על ידי הספק יימסר על ידי אגףמחשוב רכבת ישראל וכן בהליך חפיפה מסודר מול הספק הקיים.

3.3.2

הספק יקים סביבת פיתוח בהתבסס על תצורת סביבת הפיתוח של הפרויקט הנוכחי (סביבת בדיקות test
 unitתוקם אצל הספק ועל ידו לצורך בדיקות תצורה .Build

 3.4מימוש  -שלב א'
 3.4.1לוח זמנים – שלב א'
 3.4.1.1לצורך תפעול האתר ,תחזוקתו ותפעולו השוטף ,לרבות היכולת למתן שירותים מקצועיים נוספים ושינויים
ושיפורים בהתאם לבקשות הרכבת מעת לעת ,הספק יבצע חפיפה מלאה עם נציגי הרכבת והספק הקיים
וילמד ויקבל את כל המסמכים והחומרים הנדרשים לצורך מתן השירותים .לרבות ,קוד האתר ,הדרכה
מסמכי איפיון טכני של מכלולי האתר והממשקים השונים  ,מסמכי אבטחת מידע ותיק תשתית האירוח,
סיסמאות ואפשרות גישה למערכות ובסיס נתונים ,תיקיות קבצים וכל הנדרש לצורך ביצוע חפיפה
מוצלחת וקבלת אחריות על האתר ומערכותיו.
 3.4.1.2הספק ישלים את כל הפעולות לצורך קבלת אחריות מלאה על האתר הפעלת האתר בייצור ובתחזוקה
מלאה על פי לוח הזמנים ואבני הדרך הבאים:
בתוך שלושים יום ( )30ימים מיום תחילת ההתקשרות ,הספק ישלים את הכנת תכנית העבודה בהתאם
א.
לתכולה הנדרשת על ידי הרכבת ,לשביעות רצונה המלא של הרכבת.
בתוך שישים יום ( )60קלנדריים מיום תחילת ההתקשרות ,על הספק לסיים את החפיפה מול הספק היוצא
ב.
ולהשלים את בחינת המצב הקיים בקשר לאתר האינטרנט ולמכלול השירותים הנדרשים לביצוע ההסכם.
לאחר שהספק השלים החפיפה וקבלת האחריות הבלעדית על האתר כאמור לעיל ,תבצע הרכבת (בסיוע
ג.
הספק ובתיאום עם הספק ,בדיקות קבלה לבחינת תקינות הפעלת אתר האינטרנט .ככל שיימצאו ליקויים
או יינתנו הערות בעקבות בדיקות הקבלה של הרכבת ,יידרש הספק לתקן את הנדרש ,לשביעות רצונה של
הרכבת ,תוך תקופה שלא תעלה על חמישה ( )5ימים.

 3.4.2תוכנית עבודה והאיפיון הנדרשים
 3.4.2.1הספק יגיש תכנית עבודה.
 3.4.2.2הספק יכין ויפרט תוכנית עבודה אג'ילית וכוללת למימוש הפרויקט בהתאם לשלבים המפורטים לעיל.
תוכנית העבודה תכלול אבני הדרך לביצוע המבטאות את תכולת העבודה הנדרשת מהספק בכל שלב עד
אספקה מלאה של המערכת והטמעה ותחזוקה שוטפת.
 3.4.2.3על הספק לפרט את תכולת אבני הדרך של התוכנית ,משך כל אבן דרך וסך כל הזמנים עבור הקמת
המערכת .משך זמן הפרויקט לא יחרוג מהזמן הרשום בטבלת אבני דרך בהמשך .במידה וסך משך הזמן
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שהספק ציין עלה על סך משך הזמן המצוין בטבלה אבני דרך יפרט הספק הסיבות לכך והצעדים שינקוט
לצמצום הפער ב-לו"ז.
 3.4.2.4תכנית עבודה תכלול התייחסות לכל שלבי העבודה ואבני הדרך המוצעים ע"י הספק .תכנית העבודה תכלול
עבור כל שלב עבודה את תיאורו ,אבני הדרך הנדרשות לביצועו ,תוצריו ,פעולות נדרשות ,גורם אחראי
מטעם הספק ולוח זמנים.
 3.4.2.5הרכבת תבחן את אופן מימוש תוכנית העבודה ורשאית לבצע בה שינויים ,אם יידרשו .עדכונים ושינויים
בתוכנית העבודה שיוצגו על ידי הספק יהיו כפופים לאישור רכבת.
 3.4.2.6כחלק מתוכנית העבודה הספק יציג תיק תפעול ,אירוח ואחסון אתר מפורט הכולל את כל הנדרש לצורך
תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט הקיים ומערכותיו ולמתן כלל השירותים הנדרשים בשלב א'.
 3.4.2.7אחריות ביצוע של השלבים היא על הספק ובתאום המזמין ,יחד עם זאת ,כל שלב יאושר באופן פורמאלי
על ידי המזמין לפני המעבר לשלב הבא .כמו כן תכולת השלבים הסופית ותיעדוף הביצוע שלהם יקבעו
באופן סופי בשלב האיפיון המפורט.
 3.4.2.8הקפדה של הספק בעמידה בהשלמת אבן דרך עפ"י משך מוגדר לאבן דרך.
 3.4.2.9תוכנית העבודה תוגש על ידי הספק כמסמך מפורט ,הכולל דוחות  MS-Projectוהצגת גאנט הפרויקט.
 3.4.2.10להלן תיאור שלבי תוכנית העבודה ,לרבות אבני דרך ותוצרים נדרשים ,לפי שלבי הביצוע:

אבן דרך

לוח זמנים מקסימלי לסיום אבן
דרך

חתימת הסכם עם רכבת ישראל לאחר השלמת המסמכים הרלוונטיים

תוך  7ימים מקבלת ההסכם
לידיו.

הגשת תוכנית עבודה ולוח זמנים למימושה בהתאם לדרישות המזמין כולל עד  30ימי עבודה חלוף לחתימת
תכולת פיתוח להשלמת מסמכי אפיון פיתוח האתר הקיים ברכבת ישראל ,ההסכם
הגדרות מסירת המערכת מספק קיים לספק זוכה כולל ביצוע כל הפעולות
הנדרשות לקבלת אחריות בלעדית על פרויקט אינטרנט קיים ומנוע תעריף
והגשת תיק תפעול מפורט.
ביצוע חפיפה מלאה עם הספק הקיים ,לימוד וקבלת אחריות על כל הנדרש תוך  60יום ממועד חתימת
לצורך מתן שירותי התחזוקה כולל כתיבת מסמך  Gap analysisהמתאר ההסכם
פערי ידע וכיצד נענו מול פיתוח אתר האינטרנט (לרבות הגדרת ממשקים
ברורה למערכת התפעולית ,מנוע תעריף וכל שאר הממשקים למערכות
השונות הקיימות כיום) ,כתיבת נוהלי עבודה \ תחזוקה ופיתוח ואישורם
מול הגורמים הרלוונטיים בפרויקט (שיווק ,מחשוב ,אבטחת מידע ,חטיבת
נוסעים ,ש"ל)
ביצוע מסירה מספק קיים קבלת אחריות על האתר הקיים ומערכותיו
כולל שרת מנוע תעריף וכן הקמת מערך דיווחי באגים ומשימות מול אתר
האינטרנט ומנוע התעריף (כולל קליטת נתוני באגים ומשימות ממערכת
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תוך  90יום ממועד חתימת
ההסכם

לוח זמנים מקסימלי לסיום אבן
דרך

אבן דרך
ניהול באגים\משימות ספק נוכחי (היצוא מהמערכת הקיימתTFS -
באחריות הספק הקיים) אל מערכת ניהול באגים\משימות של ספק זוכה
  ) PractiTestומסירת  3רישיונות עבור רכבת ישראל ,שמות משתמשוסיסמאות לכל ממשקי התפעול הרלוונטיים (תוכן ,ניהול מגבלות
מכירה\טעינה ,סיסטם ,דו"חות וסטטיסטיקות ויצוא\טעינה קבצי
פרויקט נוכחי מסוגים שונים וכל מידע הרלוונטי לניהול דפי אתר
בהתאם לדרישת מנהל פרויקט רכבת ישראל

 3.4.2.11תכנית עבודה מוצעת ע"י המציע
המציע יגיש תוכנית עבודה שלדית המבוססת על השלבים המצויינים בטבלה לעיל ,לרבות הוספה של שלבים מוצעים
נוספים ,תוך ציון שבוע ההתחלה ושבוע הסיום המוצע לכל פעילות ופעילות.

 3.4.2.12תכנית עבודה מפורטת ע"י הספק
א .הספק יכין ויפרט תוכנית עבודה כוללת למימוש שלב א' של הפרויקט ( תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט).
יחד עם זאת ,כל אחריות ביצוע של השלבים היא על הספק ובתאום המזמין ,כל שלב יאושר באופן
פורמאלי על ידי המזמין לפני המעבר לשלב הבא,
ב .תוכנית העבודה תכלול את אבני הדרך התוכנית ,משך כל אבן דרך וסך כל הזמנים כן על הספק לפרט את
כל השלבים והפעילויות הנדרשות לקבלת אחריות מלאה על תפעול האתר ומתן שירותי התחזוקה ,בהתאם
לתוכנית הכללית.
ג .התוכנית תכלול משאבים וכוח-אדם המתוכננים בכל שלב .יש לציין ולפרט את הסיכונים הצפויים בלוח
הזמנים ובתוכנית העבודה.
ד .תוכנית העבודה צריכה להיות בנויה באופן מודולארי ,בצורה שאינה מחייבת סיום כלל הפיתוח על מנת
להפעיל את האתר ברכבת ישראל ככל שרכבת ישראל תחפוץ בכך ,תוכל להנחות כי מאבן דרך שתיבחר,
האתר יעלה לאוויר ובמקביל ימשכו פיתוחי מודולים נוספים.
ה .תוכנית העבודה תוצג כגאנט כולל ומלא ליישום הפרויקט .הספק יהיה מחויב לגאנט שיאושר ויחויב לעבוד
לפיו ולפי לוחות הזמנים שבו .על הספק לכלול בתוכנית העבודה ישיבות סטאטוס שוטפות וישיבת ועדת
היגוי ברכבת ישראל בתדירות שתקבע מול ספק המערכת.
ו .יובהר כי על תוכנית העבודה לעמוד בדרישות הסכם רמת השירות (ה ,SLA(-בסעיף .) 5.4.7
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 3.4.3ניהול הפרויקט והתנהלות מול הרכבת
 3.4.3.1פיקוח ,ניהול ובקרת הפרויקט
א .ארגון וניהול ביצוע העבודות בפרויקט יהיה באחריותו הבלעדית של הספק.
ב .הקשר בין הספק לגורמים ברכבת ישראל ,יבוצע דרך מנהל הפרויקט מטעם רכבת ישראל.
ג .מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה מעודכן בכל פרטי הפרויקט והוא יהיה הנציג ( )Point Of Contactשל
הספק מול רכבת ישראל.
ד .מנהל הפרויקט ברכבת ישראל או נציגו יהיו רשאים לבקר במתקני הספק ו/או היצרן (הרלוונטיים
לפרויקט) בכל עת על מנת לעמוד על התקדמות בתהליך ולוודא עמידה מלאה בדרישות ההסכם על כל
נספחיו.
ה .פיקוח של רכבת ישראל על שלבי המימוש ,יבוצע בין היתר ע"י:
 .iמעקב אחרי תכנית העבודה המפורטת .על הספק לנהל תיעוד של ה SLA-ודוחות פרויקט
בהתאם לתוכנית העבודה שימדדו את רמת העמידה בהסכם רמת השירות.
 .iiסקרים וניסויים.
 .iiiדיונים ודיווחים תקופתיים של הספק.
 .ivביקור במתקני הספק.
 .vבתדירות 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
בפועל מול הלו"ז המחייב.
ו.

הספק מתחייב לנקוט באופן מידי את כל הפעולות הדרושות ,על מנת לתקן סטיות מדרישות
האפיון הטכני ,במידה ואלה יתגלו ע"י רכבת ישראל במהלך ביצוע הפרויקט.

בכל מסירה של גרסה לאחר השלמת בדיקות האיכות כאמור להלן על ידי הספק ,המזמין יבצע
ז.
בדיקות קבלה.
 3.4.3.2צוותים מטעם רכבת ישראל
 )1בעלי התפקידים שילוו את הפרויקט יהיו מנהל הפרויקט ומומחי היישום עבור כל תת מערכת .מומחי
היישום הינם עובדים ברכבת ישראל או עובדי מיקור חוץ מטעמה ,אשר תפקידם בפרויקט הינו ליווי ובקרת
הקמת המערכת מזווית ראיית המשתמש בכל השלבים ,גיבוש תפישת הארגון ומתן מענה לשאלות ובעיות
יישומיות הנוגעות לשיטות ונוהלי הארגון .שם מומחה היישום הרלוונטי יימסר למציע הזוכה בתחילת
העבודה.
א .להלן תחומי הניהול של מנהל הפרויקט מטעם אגף מידע ומחשוב .:ניהול בלעדי שוטף של הפרויקט
מטעם רכבת ישראל \ אגף מחשוב תוך שמירה על עמידה ביעדי האיכות ,התקציב ולוחות הזמנים.
ב .אישור ביצוע תשלומים לספק כנגד אבני דרך מאושרות.
ג .קביעה והשתתפות באופן קבוע (או מי מטעמו) בדיוני ההתקדמות השונים.
ד .אישור בלעדי (או מי מטעמו בהיעדרו) כל הנושאים הטכניים והמקצועיים ,לרבות מסמכים
פורמאליים ,דיונים ופעילויות אחרות בתהליך ההקמה והבדיקות מול מומחי היישום וריכוז
ותיאום התקשורת בין הספק לגורמים השונים ברכבת ישראל.
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)2

3.4.3.3
)1

)2
)3
)4

)5
)6
)7

ה .מתן מענה והבהרות לספק ביחס לאפיון המערכת ולמידע חסר הקיים ברכבת ישראל והדרוש לו
בשלבי ההקמה והבדיקות.
ו .דיווח על התקדמות הפרויקט להנהלת רכבת ישראל.
ז .תיאום והפעלת הארגון לביצוע המטלות כולל גורמים טכניים ומומחי היישום.
מנהל הפרויקט יהיה היחיד שיתאם את מהלך העבודה השוטפת מול הספק( .רכבת ישראל שומרת לעצמה
את הזכות לשלב יועץ שימושיות וממשק משתמש מטעמה .רכבת ישראל תוכל לשלב יועץ כזה כבר בתחילת
תהליך התכנון .הספק יתחייב לשתף פעולה עם יועץ כזה)
צוותים מטעם הספק
מנהל הפרויקט מטעם הספק  -הספק ימנה מנהל פרוייקט מטעמו .גורם זה יהא גם האחראי הבלעדי מול
מנהל הפיתוח מטעם הספק ,מנהל הבדיקות ,אנשי העיצוב וההנגשה ,הסיסטם וכל שאר הגורמים העובדים
מטעמו .הוא י היה הגורם הבלעדי שירכז את דרישות המזמין ,בכל נושא ,לרבות תיאומים כלשהם שידרשו,
ינהל תכניות עבודה דינאמיות בהתאם ללוחות הזמנים המשתנים ויבצע בדק והעברת הצעות מחיר ואישורי
תשלום למנהל הפרויקט מטעם המזמין.
על המציע לפרט את פרטיו כמפורט להלן בנספח  A7לפרק  3למכרז.
מנהל הפרויקט מטעם הספק יבצע באופן שוטף ואחראי מעקב ובקרה על תהליך היישום כולל העברת דווח
שוטף על התקדמות הפרויקט למנהל הפרויקט ברכבת ישראל.
פגישות מעקב תקופתיות של הפורום המקצועי (לפחות פעם בשבוע ,לבחירת רכבת ישראל ופגישות לעדכון
דרג ניהולי ברכבת ישראל שיכללו נציגים רלוונטיים לפרויקט (וועדת היגוי) לפחות פעם בחודש (כל שינוי
בתדירות פגישות אלו הינו באישור מנהל הפרויקט מטעם רכבת ישראל ובהתאם להחלטתו הבלעדית)
דווחי עדכוני סטאטוס שוטפים כולל דווח ברמת הנהלת הספק.
עדכון שוטף ורציף של גאנט ניהול הפרויקט בהתאם לדרישות הלקוח ובמקביל עדכון שוטף ורציף של תוכנית
ניהול הסיכונים.
ניהול בקרת תכנון שלבי הפרויקט ,מימוש שלבי הפרויקט ומעקב אחרי תקצוב הפרויקט ודרישות התקצוב
הנלוות ,תוך התרעה מול מנהל הפרויקט מטעם הלקוח על חריגות צפויות כולל בזמני פיתוח מבעוד מועד,
כאשר ניתן לבצע את השינויים הדרושים ולמנוע פגיעה קריטית בפיתוח הפרויקט ,יעדיו וזמני המסירה
המתוכננים בפועל של שלביו.

 3.4.4תקופת אחריות
הספק יהיה אחראי לתקינות מלאה ומתמדת של תפקוד ותפעול כל אחד מהתוצרים שיבוצעו על ידו,
לרבות שירותי תחזוקה ,אבטחת מידע ,תמיכה ,שירות והכל כמפורט בתנאי המפרט לרבות רמת
השירות הנדרשת על ידי המזמין והחוזה ,ללא תשלום ,למשך  12חודשים שתחילתם מיום אישור
מסירת התוצר על ידי הרכבת .אין בכך כדי לגרוע מכל חובה אחרת המוטלת על הספק במשך תקופת
האחריות.

 3.4.5תקופת התחזוקה
 3.4.5.1תקופת התחזוקה בה הספק ייתן שירותי תחזוקה למזמין ,תחל מיום סיום החפיפה וקבלת אחריות הספק
על האתר ומערכותיו ובכלל זה יכולתו לספק שירותי תחזוקה.
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3.4.5.2

3.4.5.3
3.4.5.4
3.4.5.5

תקופה זו תחל לאחר תום תקופת החפיפה כאשר הספק ביצע תהליך למידה והכרה של כל חלקי מערך
האינטרנט ושרת מנוע התעריף ואישר כי ביכולתו לבצע תפעול מלא של כל חלקי פרויקט מערך האינטרנט
הקיים ומנוע התעריף בהצלחה ובמקצועיות הדרושה ולטפל בכל הכשלים אם ידווחו על ידי מנהל הפרויקט
ברכבת ישראל ו\ או שאר משתמשי המפתח כפי שהוגדרו ברכבת ישראל ומילא בפרט את כל הנזכר
בדרישות המכרז עבור מימוש שלב א' ,לאחר מסירת מסמכי התיעוד בהתאם ולאחר ביצוע הדרכה
והטמעה ,כך שהמזמין יהיה ערוך לתפעול מלא של האתר.
בתקופה זו האתר יופעל בהתאם לדרישות המזמין כפי שהובאו במסמך זה ובנספחיו וכן עם מילוי
דרישות נוספות כפי שסוכמו במהלך תקופת ההתקשרות עם הספק.
המזמין יהא רשאי להפסיק את קבלת שירותי התחזוקה בכל עת שיורה על כך לספק .היה וההודעה
התקבלה במהלך תקופת תחזוקה במחיר קבוע ,ישולם הסכום היחסי לתקופה בגין התוצרים האמורים.
התחזוקה השנתית תכלול את כל שירותי התחזוקה המפורטים לעיל .התשלום בגין התחזוקה השנתית
יכלול גם תשלום עבור התחזוקה של כל תוצר שנמסר על ידי הספק ותמה תקופת האחריות בגינו .יחד עם
זאת היה ובפניה הפרטנית לתוצר הוגדר תשלום בגין תחזוקה ,יתווסף סך זה בהתאם לתנאי התיחור,
לתשלום התחזוקה השנתי הקבוע.

 3.4.6הזמנת שינויים ושיפורים
 3.4.6.1במהלך תקופת התחזוקה ,הספק יתבקש מעת לעת על ידי המזמין לספק את שירותי התחזוקה השונים
ובכללם שירותים נדרשים לצורך ביצוע שינויים ושיפורים .לצורך כך ,יוזמנו מהספק "מטלות" בהתאם
לנוהל כדלהלן:
א .נציג רכבת ,יפנה למנהל הפרויקט מטעם הספק בבקשה להגיש הצעה לביצוע המטלה .בבקשתו,
רשאי הממונה לקבוע את תנאי ההצעה ובכלל זה מסגרת תקציבית ודרישות מקצועיות לגבי כוח
האדם הנדרש לביצועה (כולל ניסיון מקצועי בתחום).
הצעת הספק לביצוע המטלה תהיה מפורטת ותכלול את כל הנדרש לביצוע ובכלל זה תיאור ואיפיון
ב.
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,
כוח האדם המוצע וכשירותו ,הצעת המחיר לביצוע המטלה בהתאם לנספח התמורה וכל דבר אחר
אשר יתבקש ע"י נציג רכבת.
הצעתו של הספק תוגש לנציג רכבת בהתאם.
ג.
ד .תחילת ביצוע המטלה על ידי הספק מותנית באישור בכתב מנציג רכבת לביצועה ,על פי הצעת המחיר
שאושרה ובמילוי שאר ההוראות של סעיף זה.
ה .הספק ינהל יומן עבודה מפורט בו יתעד את כל הפעולות שנעשו על ידו במסגרת מתן השירותים עבור
רכבת.
 3.4.6.2אופן ביצוע השינויים והשיפורים:
בהתאם לשיקול דעתה של רכבת ,תתבצע המטלה באחת מהדרכים הבאות:
א .בשיטת שעות עבודה של בעלי תפקידים –
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3.4.6.3

 )1היה ורכבת תבקש להזמין מטלה ולשלם על פי שעות עבודה של בעלי תפקיד ,יהיה הספק מחוייב
לכלול בהצעת המחיר את פירוט אנשי הצוות ,תפקידם ,קורות החיים והמומחיות .כן יכלול
הספק אומדן שעות עבודה מוערך.
 )2באחריות הספק לוודא כי אנשי הצוות עומדים בדרישות המוגדרות במכרז בהתאם לרמה
המבוקשת.
 )3התמורה תשולם בהתאם לטבלת התעריפים בניכוי אחוז ההנחה כפי שהוצע על ידי הספק במכרז
ובהתאם לכמות השעות שנצרכו בפועל ואושרו על ידי רכבת.
ב .בשיטת "הכל כלול" ( - )FIX PRICEלרכבת שמורה הזכות לפנות אל הספק בבקשה לבצע שינויים
ושיפורים בכפוף להגשת הצעת מחיר בעלות כוללת לביצוע המטלה תוך פירוט התוצרים ,לוחות
הזמנים ,אומדן שעות ,אבני דרך לתשלום והשירותים הכלולים וכן כל מידע נוסף הנדרש על ידי
רכבת.
אופן התשלום עבור שינויים ושיפורים
א .היה ובוצעו התוספות במחיר לפי שעה ,תחויב רכבת 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 פרוט שעות העבודה ורכיבים במידה והיו
היה ובוצעו התוספות במחיר כולל או במחיר מחירון ,התשלומים יתבצעו בהתאם לאבני דרך
ב.
המוסכמות כפי שהתקבלו בהצעה ואושרו על ידי רכבת.

 3.4.7רמת שירות S.L.A -
יובהר כי רמת השירות הנדרשת היא לאורך כל מחזור החיים ש להפרויקט ובכלל זה בשלב ההקמה .על כל שלבי
המימוש לעמוד בדרישות הסכם רמת השירות (ה .(SLA-דרישות רמת השירות מפורטות להלן בסעיף  5להלן.
יובהר כי בשלב ההקמה ,יחולו סעיפים  – 5.4.7פיצוי מוסכם על חריגה מתוכנית העבודה וכן סעיף  – 5.4.9.1הפרות
יסודיות בגין חריגות .על הספק לנהל תיעוד של ה SLA-ודוחות פרויקט בהתאם לתוכנית העבודה שימדדו את רמת
העמידה בהסכם רמת השירות.
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 4שלב ב' – שדרוג האתר הקיים ושינוי תצורה
 4.1כללי
 4.1.1בשלב ב' של הפרויקט ,בהתאם להוראת והנחיית הרכבת ,הספק יתבקש לבצע שינוי תצורה ושדרוג של האתר
הקיים על ידי מעבר לארכיטקטורת  , Headless/Decoupledבהתאם לדרישות המכרז והצעתו בגינן:
א .שרת התוכן – תצורת  Back Officeלצורך ניהול התוכן  -הופך להיות  Content repositoryעבור
מערכות הרכבת.
ב .שכבת התצוגה של האתר עצמו ( )Front endתפותח בתצורת  ,Nativeעם עדיפות כProgressive web -
) .app (PWAכמו כן ,בהתאם להוראות המכרז ולהוראת הרכבת ,הספק  ,במידה ויתבקש ,יעצב שכבת
תצוגה חדשה ,נגישה וריספונסיבית ,אשר תחליף העיצוב הקיים.
ג .שרת התוכן מתממשק לערוץ שכבת התצוגה ,כמו גם לשירותים נוספים ברכבת באמצעות APIתוכן
שיפותח בשלב זה.
4.1.2

על המציע להציע תשתית אירוח חלופית עבור שלב זה .התשתית המוצעת תהא בתאם לדרישות המכרז להלן,
על גבי ענן פרטי או בשירות ענן ציבורי מאושר (אחד מהשירותים הבאים –  Med1 ,Azureאו Google
 ,)cloudו תוך עמידה מלאה בדרישות אבטחת המידע וכל שנדרש על מנת לתמוך במערכת ולעמוד בפרמטרי
הביצועים ,רמת השירות והרחבות עתידיות כמצוין במסמכי המכרז .יודגש כי הספק יעבוד עם אחת
מסביבות האירוח הבאות ,בהתאם להחלטתו הבלעדית של המזמין :א .סביבת האירוח הקיימת של המזמין
(במקרה זה ,האירוח יינתן על ידי המזמין או מי מטעמו או לחלופין ,סביבת האירוח המוצעת על ידי הספק.
יובהר כי האחריות על שירותי האירוח יהיו בכל מקרה על הספק הזוכה במסגרת שירותי התחזוקה.

 4.1.3בשלב זה ,הספק ,יספק את השירותים כאמור במסמכי המכרז ובין היתר:
א .פיתוח והקמה של האתר המשודרג כאמור לעיל (כולל עיצוב חדש של האתר במידה ונדרש על ידי הרכבת)
כולל הסבת כלל התכנים הנדרשים מהאתר הקיים.
ב .התקנה ,אירוח ואבטחה של תשתיות האתר המשודרג.
ג .מתן שירותי תפעול ותחזוקה לאתר האינטרנט המשודרג על כלל מערכותיו ,לרבות טיפול בבאגים ,עדכון
גרסאות תוכנה והכל בהתאם לתכולת השירותים.
ד .ביצוע שירותים מקצועיים נוספים (שינויים ושיפורים) בהתאם לדרישת הרכבת.
4.1.4

הספק ידאג לשמירה על עדכניות טכנולוגית ותפעולית של תשתית האירוח של האתר.

4.1.5

הספק יבצע את השירותים כהגדרתם בהסכם ההתקשרות והמפורטים להלן ,תוך התחייבות לפעול על פי
התקנים ,העקרונות והתהליכים הנהוגים בעולם טכנולוגיות המידע ,לרבות שימוש אך ורק בתוכנות ובציוד
סטנדרטיים ומקובלים.
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 4.2תפיסה כללית  -שלב ב' – שינוי תצורה
4.2.1

בשלב ב' ,בהתאם לדרישת הרכבת ,הספק יבצע פרויקט הסבת תצורת האתר ושינויו לתצורת – Headless
שכבת תצוגה ( )Front endהמנותקת משרת ניהול התוכן ומתממשקת אליו באמצעות ממשק  APIסטנדרטי.

4.2.2

עיצוב האתר החדש יהיה בהתאם לעיצוב האתר הקיים .לחלופין ,רשאית הרכבת להורות לספק לבצע עיצוב
מעודכן בהתאם לערכי המותג .המציע יתמחר עלות עיצוב זה בהצעתו.

4.2.3

תכולת האתר בשלב ב' תהיה בהתאם לתכולה הקיימת ביום הוצאת המכרז והצעת המציע במכרז זה כוללת
הסבת כלל הנדרש כדי שהאתר החדש המוקם בשלב ב' יתמוך באופן מלא ותקין בתכולה זו.

4.2.4

היה וידרשו הסבות תוכן לשרת תוכן חלופי (במידה והספק ,הציע בהצעתו לשלב ב' מערכת ניהול תוכן
חלופית ,כמפורט להלן) ,הצעת המחיר שהוצעה על ידי הספק במענה למכרז כוללת את כלל העלויות הנדרשות
לצורך כלל הסבות התוכן במלואם ,כולל תכנים חדשים שנוצרו עד ומיום תחילת ההתקשרות מול הספק.

4.2.5

תוצרים חדשים ,אשר יפותחו לאחר מועד ההתקשרות על ידי הספק ,בטרם שלב ב' ,יפותחו באופן המתאים
כבר לשלב ב'  .לחלופין ,תמחורם בשלב א' ,בהתאם להוראות סעיף  3.4.6יכלול כבר את כלל העלויות
הנדרשות לצורך הסבתם לאתר החדש בשלב ב'.

4.2.6

שכבת התצוגה ( )Front endתפותח בתצורת  ,progressive web app – PWAאלא אם אושר על אופן חלופי
בשלב האיפיון המפורט .כל השכבה תהיה נגישה ברמה  AAכאמור לעיל ,ריספונסיבית ותומכן במגוון
דפדפנים ,מכשירי קצה/רזולוציות.

4.2.7

האתר בכללו יתמוך ויותאם לכל סטנדרט ודרישת חוק/רגולציה קיימת כולל תקנות .GDPR

4.2.8

שרת ניהול התוכן יוקם/יוסב בתצורת שרת אחורי  /משרד אחורי לניהול תוכן ()Content Repository
המתממשק באמצעות  WSמול כלל ערוצי הרכבת (אפליקציה ,אתר עמדות מכירת כרטיסים ועוד) ויבוסס
על תשתית ניהול התוכן בהתאם לאפשרויות הבאות:
תשתית  SharePointהקיימת ,אשר תעבור הסבת תצורה לעבודה כשרת תוכן ( )CRבממשק מול
א.
האתר ( )PWA
תשתית חלופית ,בקוד פתוח ,בתצורת  Headless/Decoupled cmsעם עדיפות לתשתית הפועלת
ב.
בשיטת .Cloud/API-first
על המציע ,במצגת המצורפת להצעתו ,לפרט התשתית המוצעת בהתאם.

4.2.9

בתשתית ניהול התוכן המוצעת יכול עורך האתר באמצעות גישה מאובטחת ,מרחוק ,לנהל את תכני האתר
השונים בשפות השונות ולבצע פעולות ניהול נדרשות כגון ניהול התפריטים ,התגיות והמאפיינים וכלל
פעולות ניהול נדרשות בהתאם לממשקי הניהול של המוצר ,לצורך ניהול מלא ושלם של התכנים ,התצוגות
והסינונים השונים ,המיונים וקיבוץ התכנים בהתאם.

 4.2.10כלל הדרישות הטכנולוגיות והפונקציונאליות המפורטות יקבעו בשלב האיפיון המפורט לשלב ב' .בכל מקרה
כלל תוצרי הספק והקמת התשתית תתבצע ע"פ דרישות ואישור רכבת ישראל לאחר בחינת חלופות שונות
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ובליווי המלצת הספק ללא עלות נוספת להצעתו במכרז זה כולל הדרכה תיעוד ,בדיקות ,תחזוקה ותמיכה
כמפורט בדרישות מכרז זה.
 4.2.11כלל הממשקים הקיימים והחדשים שיקומו עד וממועד ההתקשרות מול הספק ,יפעלו בהתאם לפעולתם
כיום בשינויים המחייבים מול האתר ושרת התוכן לצורך קבלה ושליפה של מידע רלוונטי (לדוגמה  -לוח
תכנון נסיעה לו"ז רכבות ,מנוע תעריף נסיעה ומוצרים אחרים ,מגבלות מכירה וטעינה של תחנות ,יעד\ מוצא,
פעילות לרכישת כרטיסים ושוברים מסוגים שונים .האמור מתייחס הן לממשקי  WSוהן לממשקי Batch
"דחיפה/משיכה" מהמערכות באתר רכבת ישראל ,כן יתאפשר ,בהתאם לקיים ,ביצוע גישות מהאתרים
הנמצאים מחוץ ל Firewall -או אצל הספק לכיוון מערכות רכבת ישראל דרך .DMZ
 4.2.12תמיכה בשפות :מערכת אתר האינטרנט תתמוך כפי שקיים היום בשפות הבאות באופן מלא :עברית ,אנגלית,
ערבית ,רוסית .יתכן ובעתיד תידרשנה שפות נוספות ועל מערכת אתר האינטרנט להיות גמישה להרחבה
לשפות נוספות .באחריות הספק להמציא את מערכת אתר האינטרנט בכל השפות המצוינות לעיל לרבות כל
רכיבי מערכת אתר האינטרנט וכל רכיב אחר נוסף הנדרש על מנת שמערכת אתר האינטרנט תתמוך באופן
מלא בשפות אלו .הספק בשלב האיפיון שלב ב' ,יפרט כיצד מתבצעת התמיכה בשפות ומהו המנגנון המאפשר
להוסיף שפה נוספת.
 4.2.13מסכי שגיאה והתגברות על שגיאות  -כל הודעות השגיאה תופעלה בשפות עמן עובד המשתמש באתר,
הטקסט המוצג בהודעת השגיאה יכיל הודעות ברורות למשתמש הקצה ,נוסח הודעות חדשות יאושר ע"י
רכבת ישראל בשלב אישור מסמכי האפיון של ישומים חדשים שיפותחו בשלבים השונים .במידת האפשר
ההודעות תכוונה את המשתמש לאופן ההתאוששות מן השגיאה והכוונה לביצוע תקין של הפעולה .מערכת
אתר האינטרנט תבקש אישור מן המשתמש בעת ביצוע פעולות חמורות ,לדוגמא :ביטול פריט תוכן ויציאה
מפעולה טרם השלמתה.

4.3

תמיכה מלאה ב , SEO-כולל קונבנציית כותרות דפים ,מנגנון הפניה ( ,)redirectמנגנון כתובות ידידותיות,
ביצוע ניטור ומעקב מלאים על כלל פעולות האתר ,באמצעות תגיות (GTM) Google tag mangerאו מערכת
אחרת בהתאם להנחיית הרכבת ובכלל זה מעקב מלא אחר מסע הלקוח ,כולל מעקב הקלקות על כלל הפעולות
במסך ,מעקב אחר תהליכים – תכנון נסיעה ,רכישה ,חישוב תעריפים וכדומה ,מפות חום ,ויכולת ניטור נתוני
גישה וסטטיסטיקות מפורטות על השימוש במערכת על בסיס חשבונות  Google Analyticsו GTM-ועל בסיס
הטמעה של מערכת סטטיסטיקה כפי שתוגדר .למען הסר המציע ,הטמעה של מערכת סטטיסטיקה הינה חלק
מתכולת הצעתו לשלב ב'

4.3.1

המערכת תכלול תחזוקה של דוחות קיימים העושים שימוש על בסיס  ,Analytics Googleבמידה ויתווספו
דוחות חדשים לפי דרישת רכבת ישראל ,יכללו אלה בדוחות שלב ב'.

4.3.2

תמיכה בשעון קיץ/חורף .תמיכה זו תכלול יכולת הגדרה מראש של זמן מעבר משעון אחד למשנהו ומעבר
אוטומטי של מערכת אתר האינטרנט ,על כל היבטיה ,לתמיכה בשעון החדש .בנוסף ,תתאפשר יכולת הגדרה
ידנית למעבר בין השעונים .בשלב זה ,כאשר השרתים בתוך החווה שברכבת ישראל ,מעודכנים שעוני האתר
משעון של שרת מרכזי ברכבת ישראל.
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 4.4השירותים הנדרשים בשלב ב'
הערה :השירותים המפורטים להלן ,אשר יסופקו במהלך שלב ב' ,באים להוסיף על האמור לעיל כמפורט בתיאור
השירותים בשלב א' .השירותים הרלוונטיים בשלב א' ,יחולו בהתאמה גם בשלב ב'.
 4.4.1שירותי תכנון ופיתוח
 4.4.1.1במהלך שלב ב' ובהתאם לדרישת רכבת ,יידרש הספק לספק שירותי תכנון ופיתוח למכלול הרכיבים,
הנדרשים להקמה ותפעול של האפליקציה ,ובכלל זה פיתוח והקמה של האתר במתודולוגיית  ,PWAפיתוח
שרת התוכן כשירות ( )Content repositoryבהתאם לתשתית התוכן המוצעת על ידי הספק ,הממשקים,
היישומים ,תת המערכות ורכיבי התוכנה ,הנדרשים ליישום מערכות האתר ,עפ"י דרישות מכרז זה ,על
גבי תשתית ניהול התוכן המוצעת בהתאם לסטנדרטים והנהלים הנהוגים אצל המזמין ,ובכלל זה נהלי
אבטחת מידע ועמידה בעומסים.
 4.4.1.2הפיתוח יתבצע בהתאם לשפות הקוד הנדרשות והמתאימות לתשתית התוכן המוצעת ,במידה ואינה
 SharePointויכללו את כל השירותים ,והעבודות הנדרשים על ידי המזמין לצורך פיתוח האתר בשלב ב'
כולל שדרוגו ,שינוי התצורה והמערכות.
 4.4.1.3במידה ולא נדרש וסוכם אחרת ,הפיתוח יבוצע בסביבת הפיתוח של הספק .עם זאת המזמין ,בהתאם
לשיקול דעתו ,יוכל להזמין לקבל השירותים ולבצע פיתוחים ושינויים ,באמצעות כוח אדם מיומן של הספק
אשר ישב במתקני המזמין :בהתאם לדרישת המזמין ,יציב הספק הזוכה כוח האדם בהתאם למומחיות
וההיקף הנדרשים ,במתקני המזמין לצורך שירותים מקצועיים שונים כגון ביצוע שינויים ושיפורים,
ומשימות תחזוקה שותפות בהתאם .לכוח האדם המוצע תהיה מיומנות מוכחת בתחומים המקצועיים
הנדרשים ,כגון איפיון ,עיצוב ,פיתוח ,הדרכה ,הטמעה ותמיכה ושירותי ניהול תוכן בהתאם לנדרש על ידי
המזמין .האמור במסמכי מכרז זה לגבי דרישות מקצועיות מבעלי תפקיד וזכויות הרכבת לאישור בעלי
תפקידים יחול גם על כוח האדם הנדרש .המזמין רשאי להזמין בעלי מקצוע הנדרשים לפי כמות משרות
נדרשות בחודש .ניתן יהיה להזמין בעל מקצוע במשרה חלקית .יודגש כי אין בהזמנת כוח אדם כאמור,
להוריד מחובת הספק למתן שירותי אחריות ותחזוקה לתוצרים הנמסרים במסגרת מכרז זה בהתאם
לרמת השירות הנדרשת ,אלא אם נאמר ונקבע במפורש אחרת על ידי המזמין.
 4.4.1.4היה והמזמין הזמין כוח אדם כאמור :הצוות יתחיל פעולתו במתקני הרכבת  30יום לכל המאוחר מהודעת
המזמין .במהלך  30יום אלו על ספק לבצע כל הנדרש כדי שצוות זה יוכל לבצע משימתו כהלכה במתקני
הרכבת ובכלל זה ,במידת הצורך ,התקנת סביבת פיתוח ובדיקות .הרכבת מתחייבת לבצע הנדרש כדי
לאפשר לספק לקיים חובתו זו.
 4.4.1.5ביצוע הפיתוחים יענה על דרישות הפיתוח של תשתית מערך שרתי האינטרנט רכבת ישראל ובהם:
א .המערכת תיבדק על ידי הרכבת או מי מטעמה בבדיקות קבלה ,תצורה ואבטחת מידע ()Penetration test
בהתאם לאמור במסמכי מכרז זה ונהלי המזמין  -על הספק יהיה לתקן את כל הנדרש תיקון בהתאם
לממצאי בדיקות אלו.
ב .שילוב והתקנת המערכת בסביבת הייצור בהתאם לנהלים הנוהגים אצל המזמין.
ג .הספק יספק למזמין את כלל התיעוד הנדרש לתפעול שוטף ותקין של המערכת והיישומים.
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4.4.1.6
א.

ב.

ג.
ד.

ה.
ו.

4.4.1.7

הפיתוח וההקמה יכללו:
יישום כלל סוגי התוכן התבניות והרכיבים ושכבת התצוגה הקיימים ברגע פרסום המכרז (הקמה שלב א')
ואלו שיפותחו במהלך שלב א' ,באתר בתצורתו החדשה בשלב ב' .כולל פיתוח והתאמות מודולים
פונקציונאליים והסבת נתונים ותכנים רלוונטיים למודולים בהתאם לנדרש.
הקמת המערכת תתבצע בהתאם למסמך האפיון המפורט שיאושר ע"י רכבת ישראל ויכללו את כל
השירותים ,הרישיונות והעבודות הנדרשים בשלב ההקמה .הספק יפרט באפיון המפורט את ההכנות
והרכיבים הנדרשים ע"י רכבת ישראל לטובת הקמת המערכת ובאיזה שלב בפרויקט על רכבת ישראל
להקצותם .בנוסף יפורטו נושאי הארכיטקטורה ,תצורת רשימות ,דוחות ,סוגי הרשאות ,תפריטים ,התוכנה
והחומרה ,תקשורת וממשקים וכל יתר הנדרש.
ההקמה תתבצע באופן רציף תוך עמידה בתוכנית העבודה ולוחות הזמנים שסוכמו עם הספק .באחריות
הספק להקצות את כל המשאבים הנדרשים להקמת הפרויקט לפי התפוקות ולוח הזמנים המוסכם.
המסמך יפרט את כל דרישות רכבת ישראל ברמה המפורטת והמתאימה להגדרות הספציפיות של המערכת,
לאור עבודה משותפת עם משתמשי רכבת ישראל הרלבנטיים וגורמי אגף מידע ומחשוב ואחרים באתרי
רכבת ישראל.
האתר ,בתצורתו החדשה ,יבדק על ידי מערך הבדיקות של רכבת ישראל וגורמים נוספים מטעמה ועל
הספק יהיה לתקן את כל הנדרש תיקון בהתאם לממצאי בדיקה זו.
מערכת אתר האינטרנט בתצורתו החדשה תאפשר הרחבתה ע"י פיתוח של נושאים \ פיצ'רים נוספים .כמו
כן ניתן יהיה לשנות את התפריטים הקיימים ,לעדכן או להוסיף מידע באופן פשוט ולפתח נושאים נוספים,
בדומה לשינויים בתתי מערכות קיימות ,וכל זאת באמצעות ממשק נוח שיאפשר תמיכה בתפעול ,עדכון
וביצוע של השינויים הנדרשים .הממשק יאפשר יצירה ,תחזוקה ואופטימיזציה של המערכות ואפיונו
שיכתב על ידי הספק הנבחר ויאושר על ידי רכבת ישראל ,יפרט את התכנים ,המאפיינים ,תפריטים וכדומה
ואת התהליכים המובנים ,היכולות להוספה ועדכון של תתי מערכות נוספות במערכת והממשק לביצוע
יכולות אלו ,תוך התייחסות ליכולת ההוספה מבחינה טכנית.
הפיתוח יותאם לתפעול בשלב הייצור בארכיטקטורה של האתר (ניצול שרת ,שימוש ב ) services- -כן יש
צורך בקבלת אישור הרכבת על כל שימוש ושילוב רכיבי צד פיתוח.

 4.4.2שירותי אפיון ועיצוב
 4.4.2.1הספק יהיה אחראי על איפיון ,עיצוב ,הקמה ואספקה של שכבת תצוגה ( )Front endבתצורת ,PWA
בהתאם לתוצרים המבוקשים.
 4.4.2.2עיצוב האתר בשלב ב' יהיה בהתאם לעיצוב האתר הקיים ויעבור הסבה לתצורה החדשה בהתאם לנדרש
כחלק מהפרויקט .יחד עם זאת ,רשאי המזמין להזמין שירותי עיצוב מהספק ,אשר יכללו בין השאר ,עיצוב
חדש לאתר הקיים בהתאם לתצורה החדשה ( )PWAוכן עיצוב תוספות ושינויים בהתאם לדרישות
המזמין.
 4.4.2.3תוצרי תהליך העיצוב אשר יוגשו על ידי הספק יכללו ,בין השאר:
א .איפיון מסכים/מסמך  – UIמסמך הכולל תרשים המסכים השונים בהתאם לדרישה ,פירוט המבנה שלהם,
ציון התנהגויות ממשק וסקירה של רכיבי האתר השונים וכן כולל הוראות הכנת חומרים גרפיים – גודל
תמונות ,צבעים ,מרחקים וכל הנדרש.
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ב.

סקיצות עיצוביות ( – )look&feelהקונספט העיצובי של המסכים ,בהתבסס על אפיון המסכים ותקציר
עיצובי שיבוצע על ידי הספק ויאושר על ידי המזמין.
הכנת כלל מסכי ,תצוגות ורכיבי העיצוב הנדרשים וכן כל ה presentation layer-של האתר ,כולל HTML,
 , CSS, XSLחיתוכים וכלל הפעילויות הנדרשות לצורך יישום עיצוב האתר בכל תבניות ורכיבי המערכת
באופן נגיש ולכלל תצוגות הריספונסיב.
הכנת מסמך  Style Guideלאתר ,כולל הוראות הכנת חומרים גרפיים – גודל תמונות ,צבעים ,מרחקים
וכל הנדרש.
התוצרים הגרפים המבוקשים יבוצעו על ידי הספק בהתאם להנחיות המזמין .יובהר ,כי נציג המזמין (מנהל
הפרויקט מטעם רכבת ישראל) יהיה הסמכות המאשרת לכל תהליכי העיצוב ואפיון המסכים.
בהתייחס לתוצרי העיצוב ,מקובל כי יבוצעו על ידי הספק ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו ובאחריותו
המלאה.
למזמין עומדת הזכות להכין ולעצב בעצמו קונספט עיצובי ולמסור אותו לספק לצורך התאמתו המלאה
בהתאם לנדרש.

4.4.3
4.4.3.1

שירותי הסבת תכנים ונתונים
על הספק יהיה ,בהתאם לצורך ,להסב את כל הנתונים הקיימים באתרי רכבת ישראל אל המערכת החדשה,
בהתאם לצורך (היה והשרת הקיים יוסב לתצורת  CRלא תדרש הסבת תכנים).
ההסבה כוללת את כל מידע רלוונטי המבוסס או קיים כחלק מתשתיות  SharePointקיימת ותשתיות
 WEBנוספות כפי שמפורטות בנספחי מכרז זה ובכלל זה :העברת כל עץ האתר כמו שהוא ,העברת תבניות
תוכן ותכנים עיצוביים שונים הקיימים באתר כיום ,המסכים וכל תכני השפות הנתמכות באתר הקיים,
הסבת כל הנתונים הסטאטיים ( )Labelsותרגומים ,תמונות ,קבצי מפות ,אייקונים וחומרי גרפיקה ומדיה
הקיימים באתר וכל הנדרש לצורך התאמה תוכנית מלאה של האתר החדש.
הגשת תוכנית מפורטת להסבת תכנים מן האתר הקיים לאתר החדש .יודגש כי האתר החדש יחליף את
האתר הקיים ולפיכך יכול שידרש ,בהתאם לתשתית ניהול התכון הנבחרת לשלב ב' ,להסב את כל התכנים
הקיימים .ההסבה תתבצע בצורה אוטומטית בכלי הסבות ייעודיים העובדים בצורה אוטומטית .תוכנית
ההסבות תכלול פירוט של כלי ההסבות ,שלבי ביצוע ההסבות תוכנית ביצוע ההסבה ובדיקות הנתונים
שהוסבו.
ההסבה תתבצע באופן רציף תוך עמידה בתוכנית העבודה ולוחות הזמנים שסוכמו עם הספק .באחריות
הספק להקצות את כל המשאבים הנדרשים להסבת התכנים והנתונים הזמנים המוסכם.
ההסבה תתבצע בכלים אוטומטיים ,למעט עדכונים חריגים.
בסופו של תהליך ההסבה ,רכבת ישראל תקבל "עותק" מבני של האתר הקיים היום הכולל את כל התבניות
והמסכים שבו בכל השפות .ההסבה תתבצע בכלים אוטומטיים ,למעט עדכונים חריגים.

4.4.4

שירותי בדיקות

ג.

ד.
4.4.2.4
4.4.2.5
4.4.2.6

4.4.3.2

4.4.3.3

4.4.3.4
4.4.3.5
4.4.3.6
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4.4.4.1

מתודולוגית הבדיקות של רכבת ישראל.

הנחיות אלו מבוססות על נוהל הבטחת איכות של רכבת ישראל ,אגף מחשוב .לפרטים נוספים ראו נספח .D4
תהליך הגדרת הבדיקות מתחיל בכתיבת המכרז ,ברמה כללית ולשם הבהרת הנושא למציע .בשלב האפיון המפורט
רכבת ישראל והספק ,יגדירו את מסמכי הבדיקה הנדרשים (מתוארים במסמך זה) על בסיס מבנה מסמכים עמו
עובד הספק ומאושר ע"י גורמי הרכבת ,או על בסיס מבנה מסמכים הקיים ומקובל ברכבת ישראל .כאמור ,כתיבת
המסמכים מתבצעת בשלב האפיון המפורט .ככלל ,האחריות על הבדיקות הנה של הספק.
מטעם רכבת ישראל – אגף מחשוב ,האחראי על נושא האיכות ,לאורך חיי הפרויקט ,בשלבים המוגדרים בטבלה
להלן ,הוא :טוני גולדנברג ,מנהל פרויקט אתר האינטרנט ומנהל הבטחת איכות בפרויקט הכרטוס החכם \ אגף
מחשוב רכבת ישראל.
א .שלבים לביצוע בדיקות.
להלן רשימת שלבים בחיי הפרויקט לבדיקות איכות והתוצרים הנדרשים בכל שלב.
שלבי בחיי הפרויקט

תהליך הבדיקות ותוצרים

מכרז

הגדרת בדיקות נדרשות ,שלבים ,אופן ביצוע ותנאים לסיום בדיקות.

אפיון מפורט של כל
תוצר פיתוח

מסמך תוכנית בדיקות ( / )STPתסריטי בדיקות ( – )STDלאישור הרכבת
מצ"ב נספח תבנית לתוכנית בדיקות STP -

פיתוח (סימולציה)

שלב זה מבוצע אצל הספק ( )FATוכולל :הרצת תסריטי הבדיקות וסבבי תיקונים במידת
הצורך.
מסמך סיכום בדיקות לכל סבב בדיקות ()STR
מצ"ב נספח תבנית לדוח סיכום בדיקות STR -

בדיקות מסירה

אישור קבלת התוצר לבדיקות ע"י רכבת ישראל בהתאם לסטאטוס הפרויקט כפי
שהוסכם וכמשתקף ממסמך ( )STRובהתאם לעמידה בשער איכות נדרש

בדיקות קבלה

באחריות הרכבת:
הרצת תסריטי בדיקה ()STD
כתיבת מסמך סיכום בדיקות ( )STRבסיום כל סבב בדיקות.
באחריות הספק:
תיקון התקלות שנתגלו לפי  SLAמוסכם

 4.4.4.2הבדיקות – כללי.
רכבת ישראל מעוניינת בשמירה על איכות הפרויקט ולשם כך בכוונתה לאשר גם את תוכנית בדיקות מסירה
(הספק) ,לתכנן ולבצע בדיקות קבלה (הלקוח) לאורך שלבי הקמת המערכת.
 4.4.4.3מחוייבות הספק.
א .אחריות כוללת על תיעוד וביצוע בדיקות המערכת.
ב .תיכנון ומימוש תוכנית הבדיקות של הפרויקט.
ג .ביצוע תהליך בדיקות מלא ותקין לפרויקט בהתאם למתודולוגיה של רכבת ישראל (מתוארת במסמך זה).
ד .תכנון ,כתיבה ,ביצוע ותעוד של תרחישי בדיקות מסירה לפרויקט .את התרחישים נדרש לכתוב בכלי בדיקות
אותו תספק רכבת ישראל או כלי איתו עובד הספק ותאשר הרכבת.
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ה.
ו.
ז.
ח.

סיכום הבדיקות בהתאם לתוצאות תרחישי הבדיקות וניתוח תקלות.
מתן תמונת מצב למנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות מטעם רכבת ישראל על מצב המערכת בשלב בדיקות
המסירה.
השתתפות בביצוע בדיקות מסירה ומחוייבות לפתור תקלות ובעיות בהתאם לממצאי הלקוח ול SLA-שהוגדר.
ביצוע בדיקות באתר הרכבת לאחר התקנת המערכת ועדכוני גרסאות בהתאם .בדיקות :חומרה ,תשתית,
תקשורת ,עומסים ,ביצועים ותוכנה.

 4.4.4.4פעילויות במסגרת הבדיקות
הבדיקות תבוצענה בשני שלבים:
 oסביבת בדיקות  -עיצוב ותהליכים (פונקציונאליות).
 oסביבת ייצור – שפיות ,ביצועים ועומסים.
באחריות הספק להקים סביבת בדיקות (סימולציה) באתר הרכבת זהה לחלוטין מבחינת מבנה ורכיבים,
שתתחבר לסביבת הבדיקות של הממשקים ברכבת (כל מערכת תפעול המאפשרת החצנת מידע למשל / RJPA
שרת כרטוס  /מערכות צד שלישי המחוברות בהתאם לאפיון שלב א' או יידרש בעתיד בעת פיתוח שלב ב' ).
 4.4.4.5כלי הבדיקות
הספק נדרש לנהל ולתעד את תהליך הבדיקות באמצעות כלי בדיקות .עדיפות תינתן לכלי בדיקות בעל יכולות
מעקב ובקרה בזמן אמת ,למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות ברכבת ישראל ,עדיפות לכלי בו משתמש אגף
מחשוב לניהול פרויקטי בדיקות באגף ( .)Practitestבאחריות הרכבת לאשר כלי בדיקות לפרויקט באופן בלעדי.
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 .ככלל ,הספק נדרש לבצע ניהול שוטף
של כל כלי הבדיקות (ידניים) שנמצאים בשימוש הפרויקט :הגדרת משתמשים ,עדכון תרחישים ותפעול תוכנות
והרצת הבדיקות באמצעותם.
 4.4.4.6מתודולוגיה.
פעילויות ותוצרי הבדיקות.
 oמסמך תוכנית בדיקות בהתאם לתבנית שתאושר ו/או תסופק ע"י רכבת ישראל.
 oכתיבת תרחישי בדיקות (עיצוב/תהליך/ממשקים ועוד) בתבנית שתאושר ו/או תסופק ע"י רכבת ישראל.
 oניהול ותעוד כל תרחישי הבדיקות בכלי בדיקות.
 oהרצה ותיעוד תוצאותיה בהתאם לתרחישי הבדיקות.
 oעדכון והוספת תרחישי בדיקות ע"פ שינויים שיבוצעו במערכת ו/או ע"פ יוזמות שינוי שיגדיר הלקוח.
 oמסמך ( Release Notesתיעוד תיקון/שינויים שבוצעו) בכל שחרור גרסה בהתאם לתבנית שתאשר או תספק
רכבת ישראל.
 oמסמך סיכום בדיקות בסוף כל סבב בדיקות בהתאם לתבנית שתאשר או תספק רכבת ישראל.
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 זה ו/או באפיון
המפורט.
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מועדי ביצוע בדיקות הקבלה נתונים לשינוי ע"פ דרישת רכבת ישראל בהתאם להתקדמות הפרויקט .הספק יתחייב
להתאים עצמו למועדים שיקבעו.
 4.4.4.7עקרונות תכולת הבדיקות לפרויקט:
במסגרת תוכנית הבדיקות של הפרויקט הוגדרו מספר עקרונות לגבי תכולת הבדיקות:
 oבדיקות המערכת יקיפו את כל מרכיבי התוצר הנמסר ,כל רכיב ייבדק ביחס להגדרתו במסמכי האפיון
המפורט .תפקודו במצבים תקינים ,בנקודות קיצון ובמצבי כשל ,אמינות הנתונים והממשקים עם כלל
המערכת ומערכות אחרות.
 oבדיקה פונקציונאלית מלאה עבור תהליך חדש ,שו"ש גדול או יכולת תשתיתית (כולל :ממשקים ,השפעות ,UX
הרשאות ,הדפסות ,קונפליקטים).
 oבדיקת ממשקים (חיצוניים ופנימיים) מקצה לקצה.
 oבדיקת תשתית :חומרה ותוכנה.
 oבדיקת תקשורת נתונים (שליחה וקבלה ,תצורה ומבנה ,פיענוח ,עומס ,ביצועים וקונפליקטים)
 oבדיקות קליטת נתונים היסטוריים :הכנת תוכנית בדיקות ,כתיבה והרצת תרחישי בדיקות ,כתיבת מסמך
מסכם בדיקות להסבה וטיוב נתונים.
 oבשלב בדיקות המסירה יבצע הספק סבבי בדיקות מלאים (כלל תסריטי הבדיקות).
 oהבדיקות יבוצעו בכפוף לתוכנית העבודה של הפרויקט.
 oרכבת 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.
 oתרחישי הבדיקות יתוכננו ויכתבו ע"פ המוגדר במסמכי האפיון ויאושרו ע"י מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת
איכות רכבת ישראל.
4.4.4.8

סוגי בדיקות לביצוע:

סוגי בדיקות

מטרה

שיטה

)UX( GUI

וידוא תקינות המסכים ,הקוד ,העיצוב
וכלל התוצרים הגרפיים והשדות מבחינת
העיצוב והעימוד והתאמתם לדרישות
ולסטנדרטים הנדרשים במכרז.

הספק נדרש להריץ את התרחישים הרלוונטיים
המוגדרים לתהליך ובכלל זה בדיקות נגישות.

פונקציונאליות

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

הספק נדרש להריץ את התרחישים הרלוונטיים
המוגדרים לתהליך.

ממשקים

קבלה והעברה של נתונים ל/מ מערכות
משיקות.

הרצת תרחישי בדיקה הכוללים בדיקות מקצה לקצה
של העברת הנתונים דו כיווניים.

הרשאות

בדיקת מנגנון ההרשאות האפליקטיביות

בדיקת אופן תפקוד מנגנון הגדרת ההרשאות
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מטרה

שיטה

סוגי בדיקות

הקיים במערכת בהתאם למוגדר במכרז.

האפליקטיביות ונכונות ההרשאות לאורך התהליך.

איכות תיקון
תקלות

וידוא תיקון התקלות שתוקנו לסבב
הנוכחי.

בדיקת התקלות שדווחו כתוקנו 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.

רגרסיה

וידוא כי שינויים שבוצעו ,אם כתוצאה
מתיקון תקלה או כל שו"ש אחר ,לא פגעו
בתפקוד חלקים אחרים במערכת הנבדקת.

לאחר השלמת סט הבדיקות הרלוונטיות לנושא
שנבדק יש להגדיר סבב בדיקות רגרסיה לכלל המערכת
בהתאם לאופי השו"ש שבוצע ולממשקים שלו לחלקים
רלוונטיים במערכת.

מסירה

מוכנות הגרסה לבדיקות קבלה ,בהתאם
לעמידה בשער איכות נדרש.
איתור בעיות שעלולות לפגום בבדיקות
הקבלה .לוודא 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.

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.

עומסים

בדיקה כיצד חווה המשתמש הבודד את
ביצועי המערכת בזמן עומס רגיל.
את הבדיקה יש לדמות לכמה שיותר
פעולות במצבי אמת וקיצון.

הרצת תרחישי בדיקות בכלי בדיקות ייעודי

ביצועים

בדיקה שביצועי המערכת ורכיבי התשתית
המפורטים תחת מתארי עומס שונים,
עומדים בקריטריונים שנקבעו במסמך
האפיון.
הבדיקות יתמקדו בפעילויות אופייניות
במערכת במצב שגרה ,עומס ועומס לפי צפי
עתידי.
המערכת תידרש לביצועים בהתאם
לנתונים הבאים:
כמות משתמשים כללית משוערת עם צפי
לגידול עתידי.
כמות משתמשים בו זמנית משוערת עם

הרצת תרחישי בדיקות בכלי בדיקות ייעודי
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סוגי בדיקות

שיטה

מטרה
צפי לגידול עתידי.

נתונים
היסטוריים

טיוב הנתונים יבוצע ע"י רכבת ישראל בשלב הכנת
הקבצים להסבה.
בדיקות הסבה נחלקות לשניים:
בדיקת שלמות תכולת נתוני ההסבה.
בדיקת נכונות נתוני ההסבה.

בדיקת תהליך העברת נתונים אותם תספק
רכבת ישראל ,לתוך בסיס הנתונים של
המערכת החדשה.

 4.4.4.9הכשרת נציגים מטעם רכבת ישראל לביצוע בדיקות
רכבת ישראל שומרת לעצמה את האופציה להעמיד לרשות הספק עובדים מטעמה לצורך תגבור ביצוע הבדיקות.
הספק יהיה אחראי על הכשרתם.
 4.4.4.10דיווחים
הספק ידווח למזמין מדי יום (במהלך סבב בדיקות) את סטאטוס ביצוע הבדיקות ,בעיות קיימות ,תקלות בתוכנה
ובחומרה ועוד .הדיווח יהיה בפורמט המקובל ברכבת ישראל.
 4.4.4.11תיעוד ועדכון
כל מסמכי הבדיקות ייכתבו ע"י הספק בתבנית המקובלת ברכבת ישראל ויהיו זמינים לעריכה לאנשי הרכבת או
מטעמם לאורך כל חיי הפרויקט .לאורך כל תקופת הפרויקט המסמכים יעודכנו ע"י הספק באופן שוטף ,בהתאם
לשינויים המוסכמים .בסיום הפרויקט התוצרים יאוגדו בתיק בדיקות ,שיוגש במלואו לרכבת ישראל במסגרת
מסמכי המערכת.
 4.4.4.12מנהל תחום בדיקות.
בין יתר תפקידיו של מנהל תחום הבדיקות מטעם הספק ,להוות איש קשר מרכזי לנושא בדיקות ואיכות :ריכוז כל
התקלות ,אלו אשר ימצאו ע"י עובדיו או ע"י גורמים שונים של המזמין  .מנהל תחום הבדיקות יעביר באופן שוטף
את התקלות לרכבת ישראל ,יתאם פגישות סטאטוס מול רכבת ישראל ויעקוב אחר פתרון התקלות ,כולל סגירת
תקלות מסוג "דרישה חדשה" מול נציג בדיקות רכבת ישראל וישלח סיכומי ישיבות הסטאטוס.

 4.4.5אירוח שרתים ()Hosting
 4.4.5.1על המציע להציע פתרון לאירוח שרתי הרכבת כולל היישומים והשרתים הנדרשים בסביבת אירוח
מאובטחת ,באמצעות "ספק אירוח" עם התמחות והסמכה מתאימה באספקת שירותי ענן ציבורי –
 Google cloudאו  AZUREאו לחלופין ענן פרטי.
 4.4.5.2תשתית האירוח המוצעת תעמוד בדרישות הבאות:


התשתית תתמוך בקונפיגורציית האתר המפורטת באופן מלא



התשתית תאפשר הפעלת האתר בהתאם לביצועים הנדרשים והמפורטים



התשתית תענה לכל דרישות אבטחת המידע ובכלל זה הדרישות המפורטות בנספח  D2לפרק  – 2נספח
אבטחת מידע.
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 תשתית האירוח תענה על הדרישות הבאות:
 .iעמידה בהגדרות  ISO/IEC 27018או .CSA STAR
 - CLUSTER .iiקיימת אפשרות שירות  CLUSTERבין שני שרתים או יותר.
 – HIGH AVAILABILITY .iiiכלל השרתים ירוצו על תשתיות ווירטואלית המאפשרת התאוששות
אוטומטית במקרה של כשל חומרה בשרתי ה.HOST -
 4.4.5.3על הספק יהיה לעמוד בכל דרישות אבטחת המידע כפי שמפורטות להלן .היה ולא יעמוד בדרישות ,המזמין
שומר לעצמו את הזכות להורות לספק לארח את האתר והיישומים בספק אירוח חלופי ועל הספק יהא
להיערך בהתאם.
 4.4.5.4על הספק לוודא כי האירוח שיינתן על ידו יכלול את כל הנדרש כדי להפעיל ולקשר באופן שוטף ומאובטח
את שרתי האתר ,בקונפיגורציה המומלצת על הספק ,באופן רציף לרשת האינטרנט.
 4.4.5.5הספק יקים את האתר החדש וכלל היישומים כך ,שיתוכננו ויפעלו בהתאם לנדרש בסביבת ענן כאמור.
 4.4.5.6הספק יפעל באחריות כוללת לפעילות תקינה של האתר.
 4.4.5.7המזמין שומר לעצמו את הזכות ,במידת הצורך ,לספק באופן עצמאי את סביבת הענן הדרושה ואת כל
התוכנות והחומרות הנדרשות לתפעול מלא של האתר ולהעמידן לרשות הספק ,ובמקרה זה לא תשולם
לספק כל תמורה בגין שירותי האירוח ,למעט התקנות האתר בסביבות השונות.
 4.4.5.8למזמין הזכות להתקשר ישירות ו/או באמצעות ספק אחר עם "ספק האירוח" .במקרה זה לא תשולם לספק
כל תמורה בגין שירותי האירוח ,למעט התקנות האתר בסביבות השונות.
 4.4.5.9הספק מתחייב לעבוד עם כל "ספק אירוח" עליו יורה המזמין.
 4.4.5.10המזמין יעניק לספק את כל ההרשאות והנדרש כדי שיוכל לבצע המוטל עליו בסביבה הנבחרת.

 4.4.6שירותי הדרכה
 4.4.6.1הדרכה מפורטת תינתן על ידי הספק לאחר שקיבל לידיו את תחזוקת האתר הקיים (להלן שלב א' ) ובכל
נושא הנדרש את מומחיותו לצורך סיוע בתפעול האתר הקיים ובפרט לאחר שפיתח ויישם וכחלק מתהליך
ההטמעה של תשתית האתר החדשה (להלן שלב ב').
 4.4.6.2בשלב ב' על הספק להכין ,כחלק משלב האיפיון המפורט ,תוכנית הדרכה לגורמים המקצועיים ברכבת
ישראל ולגורמים החיצוניים המופעלים על מי מטעמה (במידת הצורך ) עד לרמה של תפעול עצמאי של
האתר ומערכותיו בתצורתו החדשה כולל יכולת ניהול תוכן מלא.
 4.4.6.3תוכנית ההדרכה למשתמשי המערכת תבוסס על בסיס לרכיבי המערכת הנדרשים לקשת של משתמשים
בארגון ברמות שונות של שימוש ,כך שההדרכות יתאימו לאוכלוסיות המשתמשים שונות.

4.4.6.4

תוכנית ההדרכה תכלול לפחות את הנושאים המופיעים בטבלה להלן:

הנושאים שלכל הפחות יכללו תפקיד
בהדרכה
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מנהלי תוכן האתר

אנשי תשתיות

הטמעה

מנהל הפרויקט

4.4.6.5



סקירה כללית על המערכת ועל יכולותיה



מסכי הזנת התכנים כולל שדות



מסכי צפייה בנתונים



מסכי עדכון התכנים



שיטות שונות לעדכון תכנים ולצפייה בתוכן



תהליכי אישור התכנים



תהליך העברת התכנים לייצור



סקירה כללית על המערכת ועל יכולותיה



הסבר על גרסאות מערכת ,גרסאות של הרכיבים השונים שהותקנו.



הסבר על אופן התקנות ושלבי ההתקנות של המערכת ושל הרכיבים



השונים.



הסבר על הגדרת הלוגים השונים שהמערכת מספקת.



הסבר על ביצוע הגדרות בAdministration Central -



הסבר על  - Deploymentהתקנת הרכיבים בסביבות השונות.



סקירה כללית על המערכת ועל יכולותיה



מסכי הזנת התכנים כולל שדות



מסכי צפייה בנתונים



מסכי עדכון התכנים



שיטות שונות לעדכון תכנים ולצפייה בתוכן



תהליכי אישור התכנים



תהליך העברת התכנים לייצור



סקירה כללית על המערכת ועל יכולותיה



מסכי הזנת התכנים כולל שדות



מסכי צפייה בנתונים



מסכי עדכון התכנים



שיטות שונות לעדכון תכנים ולצפייה בתוכן



תהליכי



תהליך העברת התכנים לייצור



הסבר על הגדרת הלוגים השונים שהמערכת מספקת.

אישור התכנים

עם מסירת המערכת יימסר "מדריך למתחזק ולמעדכן" (ובפרט בשלב ב' של פיתוח המערכת)
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4.4.6.6

4.4.6.7

4.4.6.8
4.4.6.9

בשלב ב' יינתנו שרותי הדרכה למנהלי תוכן האתר ,למפתחים ,לאנשי תשתיות ולגורמים נוספים ברכבת
ישראל ומחוצה לה ,בהתאם להחלטת והנחיית מנהל הפרויקט מטעם רכבת ישראל .ההדרכה תינתן כחלק
משירותי ההקמה ,תהיה בת  70שעות ותינתן לעד  20משתמשים.
לפי תיאום עם ברכבת ישראל ,יוגדרו קהלי היעד בכל מפגש ותבנה להם תוכנית הדרכה מתאימה על ידי
הספק ,שתאושר ע"י ברכבת ישראל שאף תדאג לתאם את מועדי ההדרכות עם הספק .במידת הצורך,
ברכבת ישראל תהיה רשאית לרכוש ימי הדרכה נוספים לפי הצורך בהתאם לעלויות ולהסכם שייחתם.
ההדרכות תתבצענה בשפה העברית ותתקיימנה באתרי ברכבת ישראל.
לאחר העלייה לאוויר (שלב א' ושלב ב') תינתן תמיכה שוטפת בנושא הזנת התכנים .תמיכה זו תהיה כלולה
במסגרת האחריות על האתר .בשלב ב' בפרט ההטמעה תכלול ליווי יחידני /קבוצתי של המשתמשים בעלי
התפקידים השונים .מטרת ההטמעה לוודא כי המשתמשים מסוגלים ליישם את התהליכים והצרכים
היחידתיים במערכת.

 4.4.7שירותי תיעוד
 4.4.7.1הספק ינהל על גבי מערכת ניהול התצורה ,בהתאם להנחיית המזמין (מערכת )Practitest
את כל התיעוד הנדרש :תיעוד שלב הפיתוח – מסמכי דרישות ,מסמך תכנון ועיצוב ,מסמכי בדיקות מערכת אתר
האינטרנט וכן תיקי תכנות ,תפעול ותחזוקה ,קלטים ,פלטים ,מבנה קבצים ,טבלאות והגדרות בסיס הנתונים,
בדיקות וכדומה ,וכן את קבצי קוד המקור  source codeבמידה וישנם .כולל אלה שישולבו באתר גם בעתיד ,חומרה
והתוכנה ,תיעוד טכני לכל כלי קונפיגורציות שרתים ומבנה עץ הספריות והקבצים בשרת .כן הספק ייתן למזמין
בשלב בדיקות הקבלה את התיעוד המפורט הכולל "מדריך למתחזק ולמעדכן"  -ההנחיות וצילומי המסכים
הנדרשים לצורך תחזוקה תוכנית מלאה שוטפת של האתר  -לאחראים על עדכון התוכן באתר .וכל תיעוד שיידרש
בעתיד לצורך הסבות ,בהתאם לדרישת המזמין.
 1.1.1.1הספק יעביר לרשות רכבת ישראל  3רשיונות מסוג  Enterpriseעבור מנהל הפרויקט ו 2אנשי צוות הבדיקות
מטעם רכבת ישראל.
 4.4.7.2בנוסף התיעוד יימסר למזמין בעותק רך על גבי מדיה מגנטית.
 4.4.8שירותים נוספים
לגבי שירותי תחזוקה ,הנגשה ,ושירותי תוכן  -ראו המפורט לעיל בסעיפים  3.2.4 ,3.2.1ו 3.2.9 -לעיל.

 4.5טכנולוגיה ותשתית – שלב ב'
המזמין מעוניין לשדרג את אתר האינטרנט ולבסס אותו על תשתית ניהול תוכן ,כמפורט לעיל ,בתצורת ( PWAלמידע
נוסף אודות פיתוח בתצורה זו ניתן לגשת ל
, https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/
) https://developers.google.com/web/ilt/pwa/introduction-to-progressive-web-app-architectures
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 4.5.1נפחים ועומסים
על הספק להתחיב לעמידות מערכת אתר האינטרנט להיקף משוער של שימוש בהתאם למפורט להלן:
שלב א':

שלב ב'

מספר משתמשים חודשי

1,500,000

3,000,000

מספר ( )sessionsחודשי

2,500,000

12,000,000

מספר ( )sessionsבו זמנית

2,000

5,000

מספר משתמשים מבצעים פעולות בו זמנית

250

500

מספר משתמשים רשומים

100,000

500,000

הספק ,בשלב תכנון הטופולוגיה והתשתיות לשלב ב' ,יפרט כיצד תומך הפתרון המוצע בגידול צפוי בנפחים ותפוקות
כפורט לעיל.
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 4.5.2זמני תגובה מחייבים
כלל מרכיבי הפתרון המוצע יתבססו על חומרה ותוכנה עדכניים ,אשר יאפשרו זמני תגובה שלא יעלו על  2שניות
לעליית מסך אצל הגולש.
אתר האינטרנט המוצע נדרש לעמוד ביעד זמינות של . 99.99%
הזמינות הנדרשת של המערכת הינה כמפורט:
• מסכי מערכת אתר האינטרנט (ממשק משתמש) –  3שניות בפס רחב.
• ממשק ניהול  -עד  4שניות בפס רחב.
• חיפוש מתקדם  /פעולות יישום –עד  1.5שניות לדף ראשון.
• חיפוש זמנים ומידע במערכות הרכבת עד  0.5שניות  +זמני .RJPA
הספק נדרש להציג את זמני התגובה שינתנו על ידו כולל את זמני השירות לכל פעולה.
כלל מרכיבי הפתרון המוצע יהיו עם יתירות מלאה ויאפשרו עבודה שוטפת גם במקרה של נפילת חלק מהמרכיבים.
המציע יפרט במצגת את המנגנונים והטכנולוגיות אשר ישולבו על-ידו במערכת המוצעת עבור שלב ב' ע"מ להבטיח
את העמידה ביעד הזמינות הנדרש .ממשק הניהול אשר כולל בתוכו ניטור המערכת ,מנגנוני קונפיגורציה ושאילתות
שונות ,יפותחו ו\או יתוחזקו כך שפעילותן לא תפריע לפעילות האתר או תפגע בביצועיו בעת השימוש בכלים אלו.
ה שבתות יזומות מטעם המציע או בא כוחו ,יתואמו ויאושרו מראש ובכתב מול רכבת ישראל לפחות  7ימי עסקים
טרם ההשבתה .על בסיס תשתיות המוצעות על ידי הספק בשלב ב' יש לוודא כי הפתרון יאפשר לבצע עדכונים של
גרסאות  MAJOR.MINOR.PATCHוכן ותיקוני באגים דחופים  HFבשרתי המערכת בלי לפגוע בשרות לנוסע או
לאנשי תפעול המערכת באופן מוחלט ,דהיינו טיפול מדורג בשרתים באופן שישאיר מספיק שרתים זמינים לשירות
המשתמשים הנ"ל בכל עת.

 4.5.3יכולת גידול (סקלביליות)
 4.5.3.1על הספק ,בשלב התכנון המפורט ,להציג תוכנית סקלביליות של המערכת המאפשרת הגדלת תשתיות
מערכת אתר האינטרנט מבלי צורך לשנות את האתר בשיטת שדרוג  scale-outלשרתי המערכת ו/או
תוספת שרתים.
 4.5.3.2על הספק לסייע לרכבת בכל הנדרש על מנת להתאים את האתר לעומס .ובכלל זה :יכולת הביזור של
השירותים בין מספר שרתים לפי הצורך ,יכולת הפעלה על מספר שרתים המריצים את אותו שירות ,יכולת
תמיכה במספר מעבדים באותו שרת ועבודה במקביל  ,יכולת תמיכה בהגדלת זיכרון פנימי וניצולו לטובת
היישום ,יכולת הרחבה/גידול של קווי תקשורת למיניהם.
 4.5.3.3יש לפרט משמעויות גידול בכל מרכיבי המערכת מחשבים ,שרתים ,ממשקים וכדומה.
 4.5.4תשתיות פיזיות
 4.5.4.1האתר המרכזי –  Hostingשיוצע ע"י הספק יענה ,לפחות ,על הדרישות שיפורטו להלן:
עמידה בדרוג מינימלי של  TIER IIלפחות לפי תקן  TIA – ANSI 942לחדרי מחשב ,יתרון יינתן
א.
לדרוג  TIER IIIומעלה.
הכניסה למרכז המחשבים תתאפשר אך ורק דרך דלת פלדה ,הנפתחת בהפעלה חשמלית על ידי
ב.
מערכת זיהוי ביומטרית למורשים בלבד (כולל מערכת ניהול רישום של הנכנסים והיוצאים).
תשתיות כבילת תקשורת אשר יתבססו על כבלים מסוג  CAT 7aאו סיבים אופטיים ואשר יספקו
ג.
תשתית תקשורת לכל המערכות המוצעות והנדרשות במכרז
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4.5.4.2
4.5.4.3

תשתיות חשמל בעלת יתירות כפולה כולל גיבוי מערכת אל פסק ומערכת חשמל חילופית (גנרטור)
ד.
מערכת בקרת אקלים יתירה (בקרה על טמפרטורה ולחות)
ה.
מערכת גילוי וכיבוי אש המותאמת לחדרי מחשב עם דיווח למוקדנית ולמנהל המערכת.
ו.
שרתי האירוח יעמדו כמינימום בתקני  ISO27001:2013וכן בתקני  PCI-DSSגירסה  3.2או מאוחר
ז.
יותר.
על המציע ,במצגת המענה להצעתו (להלן חלק ב' לנספח  A11לפרק  3למסמכי המכרז) ,לפרט את כל רכיבי
התשתית הפיזית הנדרשים באתר המרכזי אותם יספק במסגרת הפתרון המוצע בשלב ב' לרכבת ישראל.
השבתות יזומות מטעם הספק או בא כוחו ,המתוכננות לחלון שעות פעילות המערכת ,יתואמו ויאושרו
מראש ובכתב מול רכבת ישראל ,לפחות  2ימי עסקים טרם ההשבתה .יש לוודא כי ניתן לבצע עדכונים
בשרתים ובאפליקציה בלי לפגוע בשרות באופן מוחלט ,דהיינו טיפול מדורג בשרתים באופן שישאיר מספיק
שרתים זמינים לשירות הציבור בכל עת.

 4.5.5התקנות וסביבות
 4.5.5.1לצורך מתן מענה מלא וארוך טווח לדרישות רכבת ישראל בכדי לאפשר מחזור חיים מלא כמקובל
בתעשייה ,המערכת נדרשת לכלול את סביבות העבודה הבאות :פיתוח  ,בדיקות \ , Stagingייצור.
 4.5.5.2ההתקנה תתבצע ע"י הספק בשרתי האירוח המוצעים על ידו .הספק יצטרך להעמיד לרכבת ישראל
והמשתמשים המורשים ממשק ניהול נח ופונקציונאלי שתומך באתרים ברמה דומה למערכת הניהול
הנוכחית .כל החומרה ורישיונות נדרשים יירכשו על ידי רכבת ישראל ואילו ההתקנות ,במידת הצורך,
יעשו על ידי הספק בתיאום עם רכבת ישראל.
 4.5.5.3החלטה בנוגע לאספקת הרכיבים אשר הינם כאופציה לבחירת רכבת ישראל ,תתקבל ע"י רכבת ישראל.
סביבת הפיתוח המלאה ,כולל תוכנת המקור ( (Source Codeיועברו לידי רכבת ישראל עם השלמת מימוש
המערכת וכן יועברו עדכונים אחת לשנה או במסגרת העלאת גרסה במסגרת חוזה התחזוקה.

4.5.6

רישוי צד ג'
המציע יפרט מהן התוכנות צד ג' בהן הוא מתכוון לעשות שימוש (כגון מערכות הפעלה ,תוכנות  ,DBתוכנות
אבטחת מידע ,תוכנות גיבוי וכדומה) לצורך מתן השירות ברכבת לתכנון ,מימוש ,תפעול ותחזוקת
הפלטפורמה על כלל רכיביה .יש לפרט יצרן ,משך השימוש ,רישיונות תוכנה וכדומה .למען הסר ספק
תוכנות צד ג' המשולבות בפתרון יהיו עם רישיונות שאינן מוגבלות בזמן.

4.5.7

רשת התקשורת
באחריות הספק לספק קישוריות מאובטחת לאינטרנט קווי ו /או אלחוטי לקישור בין מרכיבי המערכת
וממשקיו.

 4.5.8ניהול תצורה
 4.5.8.1הפרויקט יבוצע תחת ניהול תצורה קפדני ,כאשר הפיתוח יבוצע תחת כלי ממוכן לניהול תצורה כאמור
לעיל בסעיף  4.3.4.5ו.4.3.7 -
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4.5.8.2
4.5.8.3

4.5.8.4
4.5.8.5

4.5.8.6

הספק יאשר את אופן ביצוע ניהול התצורה בפרויקט בתוכנית העבודה המפורטת.
העלאת \עדכון \ שדרוג גרסאות מערכת תבוצע בתדירות גבוהה בהתאם להחלטת רכבת ישראל .אך
בחבילות עבודה "רזות" של פיתוח פיצ'רים ( )Agile Software Developmentתוך המשך תמיכה
במודולים קיימים במערכות רכבת ישראל ותוך שמירה על יציבות המערכת ותיקוני באגים לפי תעדוף
חומרה דרישות עסקיות ,כך שתתאפשר גמישות לביצוע שינויי פיתוח בזמן מהיר יחסית( TIME TO
 ) MARKETבאופן שיתן מענה ללקוחות הפנימיים והחיצוניים של הפרויקט ותיקון מהיר יחסית של
כשלים קריטיים .במהלך תקופת ההתקשרות ,המזמין יהיה רשאי להורות על אופן ניהול התצורה הנדרש.
יחד עם זאת ,להלן תיאור מחזור עדכון גרסאות נדרש לדוגמה:
א .גרסאות תיקון לבאגים בתיעדוף  Criticalיעודכנו כתיקון בגרסת אד-הוק בהתאם לצורך.
ב .גרסאות תיקון לבאגים בתיעדוף  Highיעודכנו באופן חודשי בהתאם לתיעדוף והתכולה שתקבע
על ידי המזמין.
ג .גרסאות תיקון לטיפול בבאגים ומשימות בתיעדוף נמוך מכך יעודכנו באופן רבעוני.
ד .מידה ויידרשו משימות (שו"ש) דחופות הטיפול בהן לא יפגע בלוח זמנים לס"ק א ו-ב לעיל.
בנוסף ,ארכיטקטורת המערכת תאפשר תיקון באגים ושינויים נדרשים ע"י הרצת טלאים  Patchesללא
צורך בשדרוג גרסה.
כל שדרוג גרסה או טלאי  Patchילווה ע"י מסמך מאת הספק ,המפרט את העדכונים הכלולים
בגרסה/טלאי .כמו כן ,יעודכנו המדריכים הרלבנטיים ( מדריך למשתמש ,מדריך התקנה וכדומה ) במידת
הצורך תתאפשר חזרה לאחור לגרסה קודמת תוך פרק זמן קצר .שדרוג הגרסאות יתבצע בכל סביבות
העבודה של המערכת (ייצור ,פיתוח ,בדיקות).
הספק יבצע בהתאם את אינטגרציית המערכות אותן הוא מקים למערכות שליטה ובקרה הקיימות רכבת
ישראל אשר יסייעו לו לקבל מהמערכת הקיימת \ העתידית ניטור תשתיתי ,ניטור רכבת ישראל ,כתיבה
לדיסק ,כרטיס רשת ,ניטור בסיסי נתונים ,ניטור אפליקטיבי ,ניטור שירותים נלווים ,ניטור חווית משתמש,
וכן כל רכיב אחר במערכת אשר רכבת ישראל תמצא לנכון לנטר .בשלב האיפיון המפורט ,הספק יפרט את
כל הפרמטרים הנדרשים לשם מימוש הניטור ( לדוגמא כתיבת  Scriptsוזאת על מנת לקבל ניטור מלא של
המערכת) יש לציין כי אפיון הניטור יתבצע ע"י איש השליטה והבקרה רכבת ישראל ,בשיתוף ובאחריות
של גורמי סיסטם של הספק ,ויתבסס על הפרמטרים שהוצעו ע"י הספק .במידה וקיימים כלי ניטור
במערכת המוצעת יפרט הספק בשלב האיפיון המפורט את מהות הכלים ותפקידם ,כמו כן את צורת שילובם
במערך השו"ב הקיים רכבת ישראל.

 4.5.9כלים תפעוליים וניהוליים
מערכת אתר האינטרנט תכלול כלים תפעוליים כפי שקיימים בפיתוח האתר הנוכחי אשר יאפשרו למנהלי מערכת
אתר האינטרנט ולמפעיליה לשלוט ,לנהל ולבקר את מערכת אתר האינטרנט לפי הרשאות על כל מרכיביה .בין הכלים
התפעוליים קיימת מערכת ה SharePoint -המהווה בסיס לניהול האתר אך בנוסף תיתכנה מערכות נוספות (להלן
שלב ב'  -לדוגמא מערכת ניהול הפניות) אשר תדרושנה כלים תפעוליים נוספים .משתמשי מערכת אתר האינטרנט
הפנימיים של רכבת ישראל יעבדו מול מערכת אתר האינטרנט בממשק בשפה העברית:
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 4.5.9.1מידע תפעולי – הספק בשלב האיפיון המפורט ,יפרט את אופן המימוש (כחלק משלב ב') לפי הפירוט הבא:
מערכת אתר האינטרנט תמציא מידע תפעולי אשר יכלול דווחי תקלה ,סטאטוס מערכת אתר האינטרנט,
נתונים תפעוליים ,עומסים ,סטטיסטיקות שימוש שוטפות והיסטוריות ,המידע התפעולי יהיה בעברית,
סיווגי המידע התפעולי והגישה אליו תהיה בהתאם להגדרות והרשאות במערכת.
 4.5.9.2הספק ינהל בקרה ומעקב ממוחשבים על כל תקלה מדווחת.
 4.5.9.3הספק יאפשר ללקוח לבדוק ולבחון את יומן התקלות בתדירות שתקבע ע"י רכבת ישראל.
 4.5.9.4התיעוד יכיל לכל הפחות את הנתונים הבאים:
א .מספר סידורי מהות התקלה תאור התקלה
ב .הגורם המדווח לרכבת ישראל
ג .הגורם האחראי הגורם המטפל בפועל
ד .תאריך ושעת דיווח התקלה הראשוני תאריך ושעת תחילת הטיפול
ה .תאור הטיפול שמבוצע /מתוכנן להיות מבוצע
ו .סטאטוס עדכני
ז .תאריך ושעת סיום הטיפול.
להלן הצרכים הנדרשים למידע תפעולי במערכת ,עבור מנהל מערכת אתר האינטרנט:
א .מידע תפעולי הכולל סטטיסטיקות שימוש בחיתוכים שונים ,מידע על עומסים ,מידע על תקלות אשר
משפיעות
ב .תפקוד מערכת אתר האינטרנט.
ג .בקרת מערכת אתר האינטרנט
ד .מידע על כל התקלות התפעוליות במערכת
ה .מידע תפעולי הכולל סטטיסטיקות שימוש בחיתוכים שונים ,מידע על עומסים
ו .מתחזקי מערכת אתר האינטרנט
ז .כל מידע אפשרי ממערכת אתר האינטרנט
 4.5.9.5יכולות עדכון  -מעדכני התכנים יוכלו לעדכן את הנתונים כיום במערכת בכפוף להרשאות .צורך ביצוע
העדכונים הנדרשים ,יתחזק הספק במערכת יכולות המבוססות על ממשק משתמש קיים () SharePoint
כממשק העדכון .את המקרים בהם ממשק הניהול או העדכון אינו קיים או אפשרי דרך תשתית ה
 SharePointיפעל בהתאם למתווה הקיים בפרויקט הנוכחי.
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 4.6אבטחת מידע
4.6.1

הזוכה מתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע של "אגף מחשוב רכבת ישראל" כפי שמפורטות במסמכי
המכרז ובכלל זה בנספח  D2המצורף לפרק  2למכרז ,ולתקן את כל הדרוש תיקון בהתאם להנחיות אגף
מחשוב רכבת ישראל  .הזוכה ידאג לאבטחת כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת מכרז זה .הזוכה אף יגן על
המידע מפני כל נזק ,לרבות גניבה ,שריפה וכד'.

4.6.2

הזוכה ימנע גישה למערכות המחשב שברכבת ישראל ,או למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן
שירותי מכרז זה ,ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב ,או ממי שלא חתם על
התחייבות לשמירת סודיות.

4.6.3

מערכת אתר האינטרנט תיבדק על ידי בדיקות חדירות באמצעות צוות אגף מחשוב רכבת ישראל או מי
מטעמה בהתאם להנחיות שימסרו ע"י הממונה על אבטחת מידע ברכבת ישראל( .בנושא הנחיות מפורטות
בדבר נהלי אבטחת מידע – ראה נספח אבטחת מידע ) בהתאם להנחיות אלו על הספק יהיה לתקן כל ממצאי
אבטחת מידע שימצאו בבדיקות אבטחת המידע של מערכת אתר האינטרנט לאורך כל תקופת ההתקשרות
באמצעות מכרז זה .ניהול מערכת אתר האינטרנט תתמוך בנוסף ,באפשרות כניסה על ידי אימות ייחודי של
שם משתמש וסיסמא ,ללא כרטיס חכם.

4.6.4

על הספק למדר את הגישות אל מערכות רכבת ישראל כך שרק לגורמים מאושרים על ידי רכבת ישראל תהא
גישה אליהם ברמת חוקי  FW-וכן בהגדרות רמות גישה בשרתים .על הספק לאפשר בקרה של חוקי הFW -
על ידי גורמי אבטחת מידע של רכבת ישראל – רק לחוקים הקשורים לרכבת ישראל .על הספק לקבל אישור
מראש לגורמי התמיכה מטעמו במערכות רכבת ישראל ,שלהם תותר הגישה לשרתי ומערכות רכבת ישראל
ובנוסף על הספק להגדיר תצורת "בקרת שינויים" של פרמטרים כגון :הרחבת רוחב פס ,שינוי הגדרות
חוקים ,שינוי הגדרות  Load Balanceוכדומה כך שרק לאחר קבלת האישורים מידי מנהל פרויקט האחראי
מטעם רכבת ישראל יבוצע השינוי.

4.6.5

על הספק לאפשר בקרת נתוני המערכות אליהן יחוברו שרתי רכבת ישראל .על הספק למדר את בסיסי המידע
של מערכות רכבת ישראל ממערכות אחרות ועליו להראות את יכולות המידור של בסיסי הנתונים ולהעביר
רשימה של גורמי הספק שלהם גישה לכלל בסיסי הנתונים האגורים במערכותיו ואשר יתפעלו את בסיסי
הנתונים של רכבת ישראל גם כן .על הספק להוכיח יכולת ניטור ובקרה של מתחמיו בכל הקשור לגישות
גורמים ,עובדים וקבלני משנה כולל היכולת לעשות ניטור אחורה של אירועי אבטחת מידע.

4.6.6

במסגרת שירותי האתר המערכת כוללת איסוף מידע מגוון על אובייקטים מסוגים שונים .נדרשת שמירה על
המידע ,כך שלא תהיה אליו גישה לגורמים שאינם מורשים ולא ניתן יהיה לשבש את הנתונים .הספק מתחייב
לפעול לתיקון של כל בעיה הקשורה לאבטחת המידע במערכת מייד עם קבלת פנייה ממנהל הפרויקט ברכבת
ישראל.

4.6.7

כחלק משירותי התחזוקה ,הספק מתחייב לביצוע עדכוני אבטחת מידע לכלל המערכות שעליהן הוא יפקח
בהתאם להוראות רכבת ישראל ובהתאם להוצאת עדכונים אלו על ידי החברות השונות שבמערכותיהן נעשה
שימוש(מערכות הפעלה ,אפליקציות ,בסיסי נתונים (באחריות הספק לוודא המשכיות עבודה תקינה לאחר
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ביצוע העדכונים).
4.6.8

הספק נדרש להגדרת רמות אבטחה בהתייחס לגישה למערכות ,לתתי המערכות ולבסיסי הנתונים בכל
הקשור להרשאות מערכתיות לביצוע פעילויות ובהתאם נדרש להפעלת המערכת כחלק אינטגראלי ממנגנוני
אבטחת המידע שרכבת ישראל תספק לנושא זה ) חומות אש ,מערכות  Balance ,Loadמערכות ניטור ואנטי
וירוס וכדומה.

4.6.9

על הספק להוכיח עמידה בפרמטרים של  SDL Lifecycle Development Securityעבור התוכנה המוצעת
על ידו לרכבת ישראל ,וזאת על מנת להוכיח כי אבטחת המידע הינו חלק אינטגראלי בהליך יישום התוכנה.

 4.6.10המערכת תכלול ניהול משתמשים והרשאות בהתאם לתפקיד של המשתמש .המערכת תאפשר שליטה מלאה
במה שכל משתמש במערכת יכול לצפות ,לעדכן ולהפעיל .לדוגמא הרשאות עדכון לרמות שונות של מידע .על
המערכת לתמוך ברמות שונות של הרשאה במבנה  Top Downכך שהגורם העליון יהא בעל ההרשאות
הגבוהות ביותר ויוכל לעדכן כל גורם שמתחתיו מבחינת ההרשאות במערכת ,הבא אחריו יוכל לעדכן כל מי
שמתחתיו אך לא מי שמעליו וחוזר חלילה .כלל הפעילויות של הגורם הראשי יתועדו במערכת במלואן.
 4.6.11סביבת המערכת תמומש בסגמנט רשת נפרד מהרשת הארגונית :כל החיבורים בין סגמנט ניטור תשתיות
אבטחת המידע ליתר הרשת יאובטחו באמצעות  Firewall,אשר יגביל את התקשורת העוברת בין המערכת
ליתר הרשת לפרוטוקולים הרלוונטיים בלבד (כגון  ) SNMPויאפשר גישה לתוך סגמנט המערכת
למשתמשים/רכיבים מורשים בלבד .הספק ,בשלב האיפיון המפורט ,יפרט כיצד הוא נותן מענה לדרישות
אלו על מנת לעמוד במאפייני אבטחת המידע בהיבט זה:
א .אין קשר בין מערכות המידע של הלקוחות השונים של הספק לבין המידע של רכבת ישראל.
ב .רק גורמים מורשים יוכלו לגשת למידע של רכבת ישראל הנשמר בחצר הספק.
ג .הספק מבצע מידור מתאים בין הלקוחות העובדים על שרתי הספק.
ד .במידה וקיימת אפשרות של הלקוח לגשת למערכות הספק ,יוודא הספק כי אין אפשרות שלקוח אחר
יוכל להיכנס לניהול המערכת של רכבת ישראל.
 4.6.12התחברות מרחוק – הספק הזוכה יתחבר למערכות הרכבת לצורך ביצוע התחברות מרחוק של הספק,
לתמיכה במערכות הרכבת אך ורק בהתאם להנחיות נספח  D2.1המצורף לפרק  2למכרז.
 4.6.13רכבת ישראל נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על-ידי הרכבת לאבטחת מידע – מערך
הסייבר הלאומי  -במידה והמערכת תימנה בין המערכות הנדרשות לקבלת התייחסות מגוף זה ,או
שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה ,יהוו הוראות
גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה לתת מענה הולם לדרישות אלו .הדרישות
יועברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות מערך הסייבר הלאומי (דרישות שיועברו למציע לפני הגשת ההצעה
הכספית ,ישולבו במפרט ויבוצעו על חשבון הספק ללא תמורה נוספת .דרישות שיועברו לאחר הגשת ההצעה
הכספית ,יבוצעו בהתאם לניהול שינויים ושיפורים).
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 4.7מימוש שלב ב'
4.7.1

 30יום לאחר סיום החפיפה והתחלת תחזוקת האתר הקיים בהתאם לשלב א' ,ובהתאם להנחיית הרכבת,
הספק יערך לביצוע והקמה ופיתוח של האתר בשלב ב' ,כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות היכולת לתפעול,
אחריות ותחזוקה כולל מתן שירותים מקצועיים נוספים ושינויים ושיפורים בהתאם לבקשות הרכבת מעת
לעת ,בהתאם ללוח הזמנים שיקבע מול הרכבת ולמסגרת תוכנית העבודה כפי שפורטה במכרז.

4.7.2

יחד עם זאת יודגש כי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לא לממש כלל שלב זה ,לממשו בחלקים ,בשלבים
ו/או באופן מלא.

4.7.3

יובהר כי על כל שלבי מימוש שלב ב' לעמוד בדרישות הסכם רמת השירות (ה .(SLA-להלן בסעיף .)5

 4.7.4שלבי הפרויקט
להלן תיאור שלבי תוכנית העבודה ,לרבות אבני דרך ותוצרים נדרשים ,לפי שלבי הביצוע .מיום הודעת הרכבת על
תחילת מימוש שלב ב' ,הספק ישלים את כל הפעולות הנדרשות לצורך תפעול מלא של האתר בתצורתו החדשה,
כאמור על פי לוח הזמנים ואבני הדרך הבאים ,אלא אם נקבע אחרת על ידי הרכבת.
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 4.7.5פירוט שלבי תוכנית העבודה
 4.7.5.1כללי
שלב
שלב ב'  -יישום
תצורת PWA

סיום פיתוח גרסאות של משימות שנכללו במכרז האתר הקיים ולא פותחו (לפי
תעדוף החלטה של רכבת ישראל )
ביצוע בדיקות ברמת סביבת הבדיקות אצל הספק () Unit & Integration
סיום בדיקות קבלה סיום בדיקות ואישור רכבת ישראל על סטאטוס פיתוח ללא
באגים ברמת  Critical \ Highוהתקנה בסביבת ייצור (סביבת האירוח/
אחסון) ,QAאינטגרציה ,מסירה ועומסים בהצלחה (מטעם נותן השירותים) מטעם
המזמין על נתוני אמת
סיום שירותי הדרכה והטמעה למשתמשים ברכבת ישראל
אישור רכבת ישראל על סיום פיתוח והקמה של כלל המערכות (לאחר הצגה
מוחשית של תפקוד המערכות והתקנה בסביבת ייצור (סביבת האירוח /אחסון)
המפותחות רכבת ישראל ובחינה ראשונית של ביצועיהן )
סיום תקופת אחריות ראשונית של שנה עבור שלב א' בה ייתן נותן השירותים
שירותי תחזוקה שוטפת כמפורט במסמכי המכרז ,על נספחיהם.

שלב ג'  -תפעול
תצורת PWA

תקופת התחזוקה מתום תקופה האחריות שלב ב' ,בה ייתן נותן השירותים שירותי
תחזוקה שוטפת כמפורט במסמכי המכרז ,על נספחיהם ,כולל פיתוח גרסאות
שונות ומימוש שלב ב' בהתאם לדרישות רכבת ישראל
כולל ביצוע בדיקות ברמת סביבת הבדיקות אצל הספק () Unit & Integration
וניהול דיווחי באגים ומשימות במערכת ניהול פיתוח
תקופת תחזוקה אופציונאלית מתום תקופת תחזוקה ראשונה  60חודשים  ,בה
ייתן נותן השירותים שירותי תחזוקה שוטפת כמפורט במסמכי המכרז ,על
נספחיהם .תקופה זו יכולה להתחדש מדי שנה למשך חיי המערכת.
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4.7.5.2

פירוט

תכולה

אחריות
רכבת ישראל

לוחות זמנים רכבת
ישראל (בימים)

הספק

אישור מסמכי
העבודה – תוכנית
עבודה מפורטת ,
תוכנית הניהול,
תוכנית ניהול
הסיכונים ,תוכנית
הבטחת האיכות,
תוכנית הבדיקות

אישור התכניות

הגשת אפיון מפורט

תוך  30יום מאישור מסמכי
ביצוע והגשת
אישור המסמכים
העבודה.
התוצאות בכתב
אישור תכניות ,עד  5הגשת הצעה ל UIנגיש אישור רכבת ישראל תוך 15
סבבים של סקיצות ריספונסיבי בהתאם ימים.
לעיצוב הקיים או
לחלופין הגשת הצעה
מפורטת כולל
קונספט ,חלוקת מסך
 )Grid(,מנגנוני נווט
ועד  5סקיצות גרפיות
לדף הבית ,לתכנון
נסיעה ,רכישה ואתר
אישי ולדף פנימי
נבחר לעיצוב חדש
בהתאם לדרישת
הרכבת.

אפיון  UIנגיש

סך
חודשים
מצטבר

הגשת תכניות עדכניות תוך  90יום לאחר ההתקשרות 3
יגיש הספק את מסמכי
ומפורטות
העבודה
אישור רכבת ישראל תוך 3
ימים.

הגשת תוכנית הסבות הגשה תוך  15ימים מיום
אישור אפיון
לכלל תכני האתר.
אישור רכבת ישראל תוך 5
ימים.

הגשת תוכנית הסבות
נתונים ותכנים
במידת הצורך.

אישור המסמכים

הקמה שלב ב' -
פיתוח והתאמות
מודולים
פונקציונאליים,

ליווי מעקב ובקרה הסבת כל התכנים
והנתונים הנדרשים
מן האתר הישן אל
האתר החדש בהתאם
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סיום הקמה תוך  120ימים
מיום אישור אפיון UI

4
5.5

6

10

ממשקים והסבת
נתונים ותכנים
רלונטיים לשאר
המודולים/דרישות
בדיקות מסירה –
מערכת כוללת

לצורך.

ליווי ,מעקב ובקרה ביצוע הבדיקות
ותיקוני באגים
שיתגלו במהלך
הבדיקות

סיום תוך  30ימים מיום סיום 11
פיתוח והתאמות והסבת
נתונים

תיעוד

אישור

ביצוע

מסירה תוך  10ימים מיום
אישור בדיקות
המסירה.אישור רכבת ישראל
תוך  30ימים.

תוכנית הדרכה

אישור

הגשת תכנית עדכנית
ומפורטת

הגשה תוך  5ימים מיום סיום
בדיקות מסירה
אישור רכבת ישראל תוך 5
ימים.

ביצוע הדרכות

השתתפות בהדרכות

ביצוע

תחילת ביצוע תוך  5ימים
מיום אישור תוכנית ההדרכה.

התקנות תשתית
ותוכנה מערכת
כוללת בסביבת
הבדיקות

ליווי

ביצוע

סיום ההתקנות תוך  5ימים
מיום סיום בדיקות מסירה
מערכת כוללת.

בדיקות קבלה
פונקציונאליות
מערכת כוללת

התקנת גרסה
סופית בסביבת
הייצור

צוות ליווי הבדיקות ביצוע תיקוני באגים
שיתגלו במהלך
ואישורן.
בבדיקות הבדיקות
השתתפות
בהתאם להחלטת רכבת
ישראל

ליווי ,מעקב
ובקרה

ביצוע ,בתאום עם
נציגי רכבת ישראל
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11

התחלת בדיקות עם סיום
התקנות.
 .בדיקות הקבלה תתבצענה
בסביבת הבדיקות של ספק
האחסון בהתאם לתוכנית
הבדיקות המאושרת על ידי
הרכבת.

12

סיום תוך  10ימים מיום
אישור בדיקות הקבלה
בסביבת הבדיקות.

12.5

בדיקות קבלה
מערכת כוללת
בסביבת הייצור

ליווי הבדיקות
ואישורן.
השתתפות
בבדיקות בהתאם
להחלטת רכבת
ישראל

אישור קבלת
המערכת ועלייה
לאוויר – השקה רכה

אישור אבן דרך
לקבלת מערכת
ואישור המשתמש
לקבלת המערכת
תעודת מסירה

תוך  10ימים מיום סיום
בדיקות קבלה

אישור סופי קבלת
המערכת

אישור המשתמש
לקבלת המערכת

חודשיים ללא באגים
קריטיים.

תקופת הרצה

אישור

תיקוני באגים דחופים מתחילה עם עליה לאויר
ומסתיימת לאחר עד שלושה
שיתגלו במהלך
חודשים ללא באגים
התקופה.
קריטיים.
אישור רכבת ישראל לתיקון
באג תוך  5ימים.

שירותי תחזוקה
במסגרת
האחריות

מעקב ובקרה

שדרוגי תוכנה ,סיוע לפי תקופת התחזוקה
טלפוני ,תיקוני באגים שנקבעה
במסגרת האחריות.
כחלק מתחזוקה
שנתית .ביצוע כל
המתחייב מה-
 SLAוהדרישות
המפורטות
במסמך זה.

תחזוקה ,שינויים
ושיפורים (אופציה
של רכבת ישראל)

מעקב ובקרה

שדרוגי תוכנה ,סיוע לפי תקופת התחזוקה
טלפוני ,תיקוני באגים שנקבעה במסגרת האחריות
ובתיאום עם רכבת ישראל.
כחלק מתחזוקה
שנתית .ביצוע כל
המתחייב מה SLA
והדרישות המפורטות
במסמך זה

כא.

ביצוע תיקוני באגים
שיתגלו במהלך
הבדיקות

התחלת בדיקות עם סיום
התקנות בסביבת הייצור.
בדיקות הקבלה תתבצענה
בסביבת הייצור של ספק
האחסון בהתאם לתוכנית
הבדיקות המאושרת על ידי
הרכבת.

13

13

14

אבני דרך לתשלום בהתאם מפורטות להלן בטופס ההצעה הכספית ,נספח  A1למסמכי ההזמנה,.
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17

29

 4.7.5.3תכנית עבודה מוצעת ע"י המציע
המציע יפרט את תוכנית העבודה בראשי פרקים ,בהתאם לתוכנית השלדית בטבלה המובאת בסעיף  4.6.4לעיל ,
לרבות הוספה של שלבים מוצעים נוספים ,תוך ציון שבוע ההתחלה ושבוע הסיום המוצע לכל פעילות ופעילות.

4.7.6
4.7.6.1

4.7.6.2

4.7.6.3

4.7.6.4

4.7.6.5

תוכנית עבודה והאיפיון הנדרשים
הספק יגיש תכנית עבודה מפורטת עבור כלל הפעולות הנדרשות לביצוע בשלב ב' .הספק יכין ויפרט תוכנית
עבודה אג'ילית וכוללת למימוש הפרויקט בהתאם לשלבים המפורטים לעיל .תוכנית העבודה תכלול אבני
הדרך לביצוע המבטאות את תכולת העבודה הנדרשת בכל שלב עד אספקה מלאה של המערכת והטמעה
ותחזוקה שוטפת.
על הספק לפרט את תכולת אבני הדרך של התוכנית ,משך כל אבן דרך וסך כל הזמנים עבור הקמת
המערכת .משך זמן הפרויקט לא יחרוג מהזמן הרשום בטבלת אבני דרך בהמשך .במידה וסך משך הזמן
שהספק ציין עלה על סך משך הזמן המצוין בטבלה אבני דרך יפרט הספק הסיבות לכך והצעדים שינקוט
לצמצום הפער ב-לו"ז.
תכנית עבודה תכלול התייחסות ברמה של פעילויות יומיות .פעילויות אלו יכללו את כלל הפעולות שעל
הספק לבצע וכוללות את הפעולות שעל רכבת ישראל לבצע ,דהיינו מועדים בהם על רכבת ישראל למסור
חומרים מסוימים ,מועדים בהם ימסרו לרכבת ישראל מסמכים/מודולים /מדורים באתר לאישור וזמן
מוקצה לרכבת ישראל לשם אישור אותם מסמכים/מודולים /מדורים באתר וכן פעילויות מניעה ותיקון
מתוכנית ניהול הסיכונים
התוכנית תכלול התייחסות לכל שלבי העבודה ואבני הדרך המוצעים ע"י הספק .תכנית העבודה תכלול
עבור כל שלב עבודה את תיאורו ,אבני הדרך הנדרשות לביצועו ,תוצריו ,משאבים וכוח אדם ,פעולות
נדרשות ,גורם אחראי מטעם הספק ולוח זמנים .יש לציין ולפרט את הסיכונים הצפויים בלוח הזמנים
ובתוכנית העבודה .בין השאר ,תוכנית העבודה תכלול התיחסות לפעולות הבאות:
א .משך ביצוע שלב ההדרכות והכשרת העובדים.
ב .משך הקמת המוקד כולל התקנות טכניות.
ג .בדיקות פיתוח ואבטחת מידע בתשתיות בהתאם לנהלי מערך אגף מחשוב רכבת ישראל.
ד .תוכנית בדיקות איכות אשר יתבצעו על-ידי הספק בטרם מסירה
ה .תוכנית בדיקות מומלצת לצורך מבחני קבלה .למען הסדר הטוב יובהר כי המזמין שומר על זכותו
לבצע כל מבחן קבלה וכל בדיקה שימצא לנכון לבצע ,ואין במסירת התוכנית לעיל כדי להגביל או
לחייב את המזמין בדרך כלשהי.
תוכנית העבודה צריכה להיות בנויה באופן מודולארי ,בצורה שאינה מחייבת סיום כלל הפיתוח על מנת
להפעיל את האתר ברכבת ישראל ככל שרכבת ישראל תחפוץ בכך ,תוכל להנחות כי מאבן דרך שתיבחר,
האתר יעלה לאוויר ובמקביל ימשכו פיתוחי מודולים נוספים .תוכנית העבודה תוגש על ידי הספק כמסמך
מפורט ,הכולל דוחות  MS-Projectוהצגת גאנט הפרויקט.
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4.7.6.6

4.7.6.7

4.7.6.8
4.7.6.9

תוכנית העבודה תוצג כגאנט כולל ומלא ליישום הפרויקט .הספק יהיה מחויב לגאנט שיאושר בשלב
הפיתוח ויחויב לעבוד לפיו ולפי לוחות הזמנים שבו .על הספק לכלול בתוכנית העבודה ישיבות סטאטוס
שוטפות וישיבת ועדת היגוי ברכבת ישראל בתדירות שתקבע מול ספק המערכת.
אחריות ביצוע של השלבים היא על הספק ובתאום המזמין ,יחד עם זאת ,כל שלב יאושר על ידי המזמין
לפני המעבר לשלב הבא .כמו כן תכולת השלבים הסופית ותיעדוף הביצוע שלהם יקבעו באופן סופי בשלב
האיפיון המפורט.
הרכבת תבחן את אופן מימוש תוכנית העבודה ורשאית לבצע בה שינויים ,אם יידרשו .עדכונים ושינויים
בתוכנית העבודה שיוצגו על ידי הספק יהיו כפופים לאישור רכבת.
הקפדה של הספק בעמידה בהשלמת אבן דרך עפ"י משך מוגדר לאבן דרך.

 4.7.7ניהול הפרויקט והתנהלות מול הרכבת
בהתאם לאמור בסעיף  3.4.3לעיל

 4.7.8תקופת ההרצה
תקופת ההרצה עבור מימוש "שלב ב'" תחל מיום אישור המזמין על סיום הקמת האתר בשרת המתאים ,תארך עד 2
חודשים ותסתיים עם קבלת אישור מהמזמין על השלמת ההרצה והתיעוד לשביעות רצונה (להלן" :תקופת ההרצה")
בתקופת ההרצה ,הספק יהיה אחראי לתפקוד תוכנת האתר ,כולל ביצוע כל התיקונים הנדרשים ,כפי שימסרו בדוחות
בקרת איכות שיוצאו על-ידי המזמין או מי מטעמה .בתקופה זו הספק ידריך את עובדי המזמין .אישור המזמין לסיום
תקופת ההרצה יינתן כאשר (תנאים מצטברים):
א .האתר יעבוד בסביבת היצור לאחר שמולאו דרישות המזמין כפי שהובאו במסמכי הפיתוח המפורטים לשלב
ב' ובהתבסס על דרישות מסמך זה עבור שלב ב' ונספחיו וכן עם מילוי דרישות נוספות כפי שסוכמו במהלך
תקופת ההתקשרות עם הספק.
ב .לאחר מסירת מסמכי התיעוד בהתאם ולאחר ביצוע הדרכה והטמעה ,כך שהמזמין יהיה ערוך לתפעול מלא
של האתר.

 4.7.9תקופת אחריות
תקופת האחריות תחל מיד בתום "תקופת ההרצה"  .הספק מתחייב לתת אחריות ,ובכללה אחריות על עבודת קבלני
משנה ,לתקינות מלאה ומתמדת של האתר בכללותו ,לרבות כל רכיביו וחלקיו ובכלל זה מתן שירותי תחזוקה,
תמיכה ,הדרכה והטמעה כמפורט בתנאי המפרט וההסכם התקשרות ,ללא תשלום ,למשך  12חודשים שתחילתם
מיום אישור קבלת האתר על-ידי המזמין בתום תקופת ההרצה (להלן" :אחריות" או "תקופת האחריות") אין
בכך כדי לגרוע מכל חובה אחרת המוטלת על הספק במשך תקופת האחריות.

47

 4.7.10תקופת התחזוקה
בהתאם לאמור בסעיף  3.4.5לעיל בשינויים המחייבים:
 4.7.10.1על הספק להתחייב למתן שירות ותחזוקה לכל רכיבי האתר שסופקו על ידו כל עוד חוזה התחזוקה בתוקף.
במסגרת זו על הספק להתחייב לרציפות שימור הידע ,ובכללה יכולות שינוי ועדכון שכבת ותשתיות
ארכיטקטורה ,הכרת היישום המוזמן ,הפיתוח ,התצוגה ,וכלל הדרישות כבמפורט בבקשה להצעות זו.
 4.7.10.2עם תום תקופת ההתקשרות ( 36חודשים) ,כאמור במסמכי ההזמנה למכרז זה ,עומדת למזמין הזכות
לרכוש את שירותי תחזוקה עד לזמן מקסימאלי של  72חודשים נוספים ,או לרכוש לפי קריאה בהתאם
לעלות כוח האדם או לא לרכוש כלל שירותי תחזוקה מהספק .במידה והמזמין לא ירכוש שירותי
התחזוקה מהספק ,מתחייב הספק להעמיד שירותי חפיפה על מערכת אתר האינטרנט ככל שיידרש.
התשלום עבור יתבצע בהתאם למחירון השעות שהוצע ע"י הספק עבור שירותים אלו במכרז.
 4.7.10.3היה ורכש המזמין שירותי תחזוקה ,על הספק מוטלת אחריות למתן פתרונות כאמור לתפעול השוטף של
אתר .במידה ונדרש ,במסגרת התפעול השוטף ,סיוע מהספק ,הסיוע יינתן בזריזות וללא עיכובים על בסיס
לוחות זמנים ,אשר יהיו על דעת אנשי המזמין ובאישורם.
 4.7.10.4הספק מתחייב על עבודה רצופה לביצוע העבודה המוזמנת ,ברמתה השירות הנדרשת להלן ,תוך הקצאת
כוח האדם המתאים והנדרש עד לפתרון הבעיה\ משימה שדווחה.
 4.7.10.5המציע יתמחר את שירותי התחזוקה שלו בהתאם ,כפי שמפורט בפרק העלות.

 4.7.11הזמנת שינויים ושיפורים
בהתאם לאמור בסעיף  3.4.6לעיל.
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 5רמת שירות לכלל השירותים S.L.A -
יובהר כי רמת השירות הנדרשת היא לאורך כל מחזור החיים של הפרויקט ובכלל זה בשלב ההקמה .על כל שלבי
המימוש לעמוד בדרישות הסעיף.
יובהר כי בשלב ההקמה ,יחולו סעיפים  – 5.4.7פיצוי מוסכם על חריגה מתוכנית העבודה וכן סעיף  – 5.4.9.1הפרות
יסודיות בגין חריגות.
בסעיף זה מפורטות דרישות המזמין לרמת השירות לכלל השירותים הניתנים על ידי הספק.

 5.1הגדרות:
מושג

הגדרה

זמן תגובה \ קצב
עבודה

משך הזמן מרגע קבלת הודעה על הפניה ועד קבלת משוב על סיומה.

זמן תגובה מרבי

זמן התגובה המקסימאלי למשך ביצוע פעולה \ שירות מסוג מסוים.

פניית שירות

פניית שירות בבקשה ,דרישה או תקלה בתפעול רכיב בתת מערכת באתר ,כולל שירותי
תפעול שוטף ,בין השאר פניות שירות בנוגע לתוכן ,עיצוב או ייעוץ.

תקלה חמורה

פניית שירות דחופה או תקלה בתפעול תת מערכת באתר.

תקלה
קריטית

משביתה\

פניית שירות בהולה או תקלה בתפעול  /תתי מערכות באתר או יותר או תקלה בתפעול
תת מערכת קריטית באתר.

קריאה פתוחה

קריאה שנרשמה וטרם החל הטיפול בה.

קריאה פעילה

קריאה שנרשמה וטרם נסגרה כולל קריאות פתוחות וקריאות
בטיפול.

קריאה חוזרת

פניה אודות פניית שירות\תקלה אשר טופלה ונסגרה על ידי הספק ,במהלך חודש ממועד
הסגירה ובאותה גרסת תוכנה.

ביצועי מערכת

רשימת פעילויות באתר וזמני המקסימום להשלמת ביצועם.

פתרון במענה
ראשון

תקלה\בעיה שנפתרה במענה הראשון לקריאה.

 5.2דיווח על ביצוע השירותים
הספק ידווח באופן שוטף על תקלות ומשימות במערכת ניהול התצורה כפי שפורטה לעיל בסעיף  .4.4.4.5בנוסף הספק
יפעיל כלי ניטור על השרתים ,שירותי הרשת ומרכיבי האתר באופן רציף ומקוון.
על הספק לנהל תיעוד של ה SLA-ודוחות פרויקט בהתאם לתוכנית העבודה החל משלב ההקמה ,שימדדו את רמת
העמידה בהסכם רמת השירות.
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בנוסף ,הספק יגיש דיווח חודשי על ביצוע השירותים .הדיווח יכלול לפחות את החלקים הבאים:
-

דיווח על אירועים חריגים והטיפול בהם ,כולל לדוגמה מספר התקלה/אי עמודה בלוחות זמנים ,תיאור ,מתי
נפתחה ,מתי תחילת העבודה ,סיום העבודה ,תאריך ,שעה ,משך טיפול וכיו"ב.

-

דיווח תקופתי ,המפרט לכל שירות את רמת השירות שסופקה בהשוואה לרמה המוסכמת ,ציון בעיות ותקלות
ופעולות שננקטו לתיקונן.

-

דיווח על ניצול משאבים (חודשי ומצטבר מתחילת השנה).

-

דוגמאות לדוחות מצורפים בנספח  D3להלן.

 5.3טיפול באירועים חריגים
אירוע חריג הוא כל אירוע הפוגע או עלול לפגוע ביכולת הספק לעמוד ביעדי ומדדי ה . SLA -אירועים חריגים
כוללים בין השאר:
א .שירותי תפעול שוטף כולל שרתים ,שירותי רשת אבטחת מידע וכלל רכיבי המערכת.
ב .פניות שירות בנוגע לתוכן.
ג .פניות שירות פיתוח בנוגע לתקלות ,שוש"ים או אחר.
ד .עיצוב או ייעוץ.
ה .אירועים כגון :איחורים בתוכנית העבודה/לוחות זמנים מוסכמים או אי טיפול בתקלה וכד ',המונעים מתן
שירות כנדרש.
ו .מתן שירות בדרך שאינה עומדת בדרישות.
כל אירוע חריג ידווח בכתב לגורמים האחראים במזמין .הדיווח יבוצע באחריות מנהל הפרויקט מטעם הספק.
הדיווח יבוצע תוך  4שעות מגילוי אירוע חריג או צפי להתקיימותו.
המערכת תכלול מנגנונים שיאפשרו שרידות ואמינות בפעילות השוטפת .הספק יציג תרחישי כשל ברכיבי המערכת
ובקשרים ביניהם ואת משמעויותיהם .לגבי כל כשל יפורט :חומרה ,סבירות התרחשות ,שירותים שלא ניתן
לספקם ,וכדומה.
ימופו תרחישי כשל כדוגמת :כשלי נתונים שגויים ,כשלים בבסיס הנתונים ,כשלים באפליקציה ,בשרתים ,כשלים
בממשקים של המערכת למערכות ברכבת ישראל ,כשלים ברשת התקשורת הפנימית  ,אירועים חיצוניים למערכת
המשפיעים על תפקודה ,כדוגמת :הפסקת חשמל ,הצפה וכדומה.
הספק יציג את דרכי התמודדותו עם תרחישי הכשל ויתייחס לנושאים כדוגמת:
• נוהל בדיקות לזיהוי מצבי כשל.
• השירותים הניתנים במצב כשל.
• נהלי מעבר ממערכת ראשית למערכת הגיבוי (היכן שרלבנטי).
• בדיקות לפני חזרה למצב רגיל.
• נהלי חזרה למצב רגיל.

 5.4שירותי תפעול שוטף
5.4.1

רמת שירות הנדרשת ( )SLAלתקלות המוגדרות סיווג "בינוני" ומטה תהא בטווח חלון השירות המוגדר בין
השעות  18:00 – 08:00בימים א'  -ה'.

5.4.2

מוקד התמיכה יהיה זמין בהתאם לאמור לעיל בסעיף  .3.2.1.16זמן ההמתנה למוקד לא יעלה על  3דקות.
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במקרים חריגים ,כפי שיוגדר להלן תקלות קריטיות ,הספק ייתן מענה מיידי וישלים את הטיפול במסגרת
הזמן שנקבעה לתקלות אלו.

סיווג

5.4.3

רמת השירות לכל סוגי התפעול השוטף תבחן מיום תום תקופת ההרצה .במקרים של קריאה מעבר
לשעות העבודה ,פניות\תקלות משביתות\קריטיות ,יקבלו התייחסות ויפתחו למענה מיידי רק במידה ואי
פתרונן יגרום פגיעה בתהליכים עסקיים של המזמין.

5.4.4

משך הזמן למחויבות לטיפול בפניית שירות\תקלה יבוצע בהתאם לטבלת השירות שלהלן:

התחלת טיפול

אופן הטיפול

סיום הטיפול

פיצויים מוסכמים
בתוספת מע"מ
בגין אי עמידה
בזמן התגובה

תיאור
תקלה/אירוע

עם פתיחת
הקריאה

תמיכה רציפה עד לתיקון
התקלה ,גם בשעות
שמעבר לשעות התמיכה
הרגילות עד להחזרת
מערכת אתר האינטרנט
לעבודה מלאה ותקינה.

זמן מקסימאלי
לתיקון התקלה
ו/או מציאת פתרון
עוקף  6 -שעות מרגע
קבלת הקריאה
במוקד השרות
במידה וניתן פתרון
זמני ,פתרון מלא
יינתן תוך  3ימי
עבודה.

עיכוב בתחילת
הטיפול:
 ₪ 450בגין כל
שעת עיכוב ביום
הקלאנדרי
הראשון לתקלה.

בינונית

תקלה המשביתה
תת מערכת באופן
מלא או תקלה
המשביתה פעילות
של משתמשים
חיצוניים

עם פתיחת
הקריאה

זמן מקסימאלי
תמיכה רגילה ורציפה
לתיקון התקלה
בשעות
התמיכה הרגילות .אם לא ו/או מציאת פתרון
עוקף  -תוך  8שעות
תוקנה התקלה ביום
ממחרת ליום פתיחת
פתיחת הקריאה תטופל
הקריאה ופתרון מלא
התקלה ביום המחרת
תוך  7ימי עבודה.
באופן רציף גם בשעות
שמעבר לשעות התמיכה
הרגילות עד לתיקון
התקלה וחזרה לעבודה
שוטפת.

רגילה

כל תקלה שאינה
בינונית או
קריטית  /קריאת

תוך שעתיים
מפתיחת
הקריאה במהלך

קריטית תקלה המשביתה
את כלל מערכת
אתר האינטרנט או
לחלופין פגיעה
בשירות למשתמש
בתהליכים
העיקריים של
האתר.

תמיכה רגילה ורציפה
בשעות התמיכה הרגילות
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תוך שלושה חודשים
מדיווח התקלה

 ₪ 5,000בגין כל
יום עיכוב נוסף.
עיכוב בתחילת
הטיפול:
 ₪ 250בגין כל
שעת עיכוב ביום
הקלאנדרי
הראשון לתקלה.
 ₪ 1,000בגין כל
יום עיכוב נוסף.

עיכוב בתחילת
הטיפול או בהגעה
לאתר או בסיום

שירות אחרת.

הטיפול -המועד
הקצר בהתאם
להתחייבות הספק
לתאריך טיפול או
לחלופין שלושה
חודשים מעת
הפתיחה₪ 500 :
בגין כל יום עיכוב
בהתאם ללוח
הזמנים שנקבע
לטיפול בתקלה.

שעות תמיכה
רגילות.
לאחר שעות
עבודה רגילות או
במהלך סוף
השבוע תחילת
טיפול בתחילת
יום עבודה הבא
( Next Business
)Day - NBD
• פיתרון
התקלה עד
מקסימום  4ימי
עבודה.

5.4.5

הספק יתחייב לטיפול מתמשך ורצוף עד לפתרון התקלה\פניית השירות .טיפול הספק בתקלה בהולה יכלול
עבודה גם מעבר לשעות העבודה הרגילות כך שתתאפשר עמידה בזמני הטיפול בתקלה כפי שנקבע
בטבלה לעיל.

5.4.6

מענה טלפוני של מנהל הספק במסגרת תקופת התחזוקה יספק הספק שירותי סיוע במענה טלפוני על ידי
מנהל הפרויקט של הספק ,בשעות העבודה ,לצורך טיפול בבעיות ובשאלות המדווחות ע"י משתמשי המזמין
המורשים .המענה לפונים יינתן במסגרת הזמנים המוגדרים לפתרון בעיות.

5.4.7

טבלת פיצויים מוסכמים – פעילויות בהתאם לתוכנית עבודה
חריגה מהSLA -

הנושא

דרישת המכרז

עמידה בלוחות זמנים

עמידה בלוח זמנים
לזמן מענה לדרישות
המזמין (הצעות מחיר,
תוכנית עבודה כפי עיכוב של יותר מ 2-ימים בעמידה  ₪ 1000ליום איחור החל
מהיום ה3 -
שנקבע בהתאם לאבן בלוח הזמנים שנקבע בהתאם.
הדרך ,וכל משימה
שהיא שאינה מופיעה
בטבלאות להלן)
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קנס

טבלת פיצויים מוסכמים – פעילויות תחזוקה ושירות

5.4.8
הנושא

חריגה מהSLA -

דרישת המכרז

קנס

 ₪ 1,000על כל  5שיחות
המתנה למענה לקריאה
מענה לשיחה תוך  5דקות מרגע מענה החורג מ 5 -דקות
חורגות מהנדרש במשך חודש
טלפונית לאיש תמיכה
על פי רישום המזמין
הקריאה.
קלנדרי.
כאמור בסעיף 4.8.3
באותו יום מיידית ובכל שעות
 ₪ 500בגין כל שעת פיגור
זמן תגובה לדיווח  /היממה .כן ,יועמד לרשות
חיוב בקנס בגין כל שעת
ממועד תחילת הטיפול או
תחילת טיפול) לתקלה המזמין קו טלפון בו הוא יוכל
פיגור
שעת עיכוב בעבודה הרציפה
להודיע על תקלות חמורות 24/7
קריטית  /בינונית
כמפורט
 ₪ 200בגין כל שעת פיגור
שעתיים ממועד מסירת ההודעה
חיוב בקנס בגין כל שעת
ממועד תחילת הטיפול או
זמן תגובה לתקלה רגילה על ידי המזמין ובמהלך שעות
פיגור
שעת עיכוב בעבודה הרציפה
העבודה.

הפרות יסודיות להפסקת ההתקשרות

5.4.9

חריגה מה –  SLAהנדרש

#

מרכיב איכות השרות

1

סטייה של  14יום קלנדריים ויותר מלוח הזמנים יותר מ 5 -חריגות באבני הדרך או במסירת תוצרים
תיחשב הפרה יסודית
המאושר תיחשב לחריגה מהSLA -
אי מילוי נוהל אבטחת מידע ו/או בדיקות המערכת

יותר מ 5 -חריגות תיחשב הפרה יסודית

שלוש או יותר הפרות של רמת השירות ,מכל סוג,

בחודש קלנדרי אחד תיחשב הפרה יסודית

אי אמינות בדיווחי רמת השירות של החברה

יותר מ 2-חריגות תיחשב הפרה יסודית

5.4.9.1

היה והספק לא יעמוד בדרישות תוכנית העבודה שתקבע להקמת הפרויקט כפי שתואר לעיל ו/או בדרישות
שינויים ושיפורים אשר יבוצעו בהתאם לתוכנית עבודה מאושרת (לדוגמא ,מסר את התוצר/השירות
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הנדרש בפיגור של מעל ל 14-ימים מעבר לתאריך אבן הדרך בתוכנית העבודה ,יתנהג שלא בדרך מקובלת
ו /או יספק את השירותים באופן חלקי או באופן שאינו מניח את שביעות רצון מקבל השירות) ,בחריגה
השווה או העולה על המפורט בטבלה לעיל ,תהה הרכבת רשאית להפסיק את הסכם ההתקשרות וזאת
מבלי שהדבר יחשב כהפרת חוזה מצד הרכבת .כמו כן ,רשאי הרכבת רשאית לחלט את הערבות הבנקאית
של הזוכה לצורך כיסוי עלות תחזוקת השירות ו/או הוצאות נוספות שנגרמו בשל השירות הלקוי של הספק.
 5.4.9.2היה והספק לא יעמוד בדרישות רמת השירות המפורטות לעיל (לדוגמא ,לא יהיה זמין לקריאות שירות
בחלון הזמן הנדרש ,לא יעמוד בזמני התגובה ,לא יספק שירות חלופי מתאים וכדומה) ,יתנהג שלא בדרך
מקובלת ו/או יספק את השירותים באופן חלקי או באופן שאינו מניח את שביעות רצון מקבל השירות,
בחריגה השווה או העולה על המפורט בטבלה לעיל ,תהה הרכבת תהה הרכבת רשאית להפסיק את הסכם
ההתקשרות וזאת מבלי שהדבר יחשב כהפרת חוזה מצד הרכבת .כמו כן ,רשאי הרכבת רשאית לחלט את
הערבות הבנקאית של הזוכה לצורך כיסוי עלות תחזוקת השירות ו/או הוצאות נוספות שנגרמו בשל
השירות הלקוי של הספק.
 5.4.9.3הפרת הסכם רמת השירות תגרור ,בנוסף למנגנון הקנס ולכל סעד אחר האמור בהסכם רמת השירות או
בהסכם שבין הצדדים ,גם את הפעולות הבאות ,חלקן או כולן:
א .המזמין יהיה רשאי לפנות לגורמים חיצוניים לקבלת יעוץ ושירותים אשר ישפרו את רמת השירות .במקרה
כזה תקוזזנה עלויות הייעוץ והשירותים כאמור מהתשלומים המגיעים למציע.
ב .המזמין יהיה רשאי להזמין אנשי מקצוע חיצוניים לתיקון תקלות והוצאות התיקונים תקוזזנה מהתשלומים
המגיעים לספק .בוצע תיקון כאמור ,לא יגרע הדבר ממחויבויות הספק ,ולא תשמע מפיו טענה לטיב
התיקונים .למען הסר ספק ,זכות המזמין לתיקון עצמי תהא בנוסף לכל סעד אחר.
ג .המזמין יהיה רשאי להשהות כל תשלום המגיע לספק עד ליישום תוכנית הפעולה שהציג הספק או שהוצגה
על ידי גורמים חיצוניים כאמור לעיל.
 5.4.9.4יודגש כי הספק לא יהיה אחראי לאי עמידה בהסכם רמת השרות במידה והדבר נבע מפעולה או מחדל של
אגף מחשוב רכבת ישראל (או חלק מחברות המזמין).

 5.5תוכנית היפרדות
א .היפרדות משמעותה הפסקת ההתקשרות עם הספק ,מכל סיבה שהיא ,ו/או צמצומה במהלך תקופת
ההתקשרות ולפני סיומה של תקופה ,והעברת האחריות להפעלת המערכת (כולה או חלקה) למזמין או
מי מטעמו.
ב .המזמין יודיע לספק על ההפרדות  60ימים קלנדריים מבעוד מועד .תהליך ההפרדות יימשך לכל היותר
 90יום קלנדריים.
ג .הספק נדרש להגדיר מנהל מטעמו לתקופת ההיפרדות ,במשרה מלאה וזאת לשם השלמת התהליך
ההיפרדות ,במועד שייקבע ע"י המזמין ותוך התחשבות בספק.
ד .תוכנית ההיפרדות מגדירה את התהליכים שיופעלו במקרה של סיום או הפסקת ההתקשרות בין
הצדדים (כולה או חלקה) מכל סיבה שהיא ,ובכל שלב של מתן השירותים המוגדרים במכרז (להלן:
"השירותים") (הן בשלבי היישום ,ההרצה או האחריות והן בתקופת תחזוקה אם תמומש) .תוכנית
ההיפרדות תיעשה בהתאם לאמור להלן בסעיף זה.
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ה .מטרת תוכנית ההיפרדות הינה להעביר את השירותים  -לרבות הנתונים ,כולם או חלקם ,למזמין או
למי מטעמו או לשילוב של השניים ,באופן מסודר אשר יימנע נזק ו/או תקלות כלשהן למזמין במהלך
ההיפרדות ולאחריה ,ותוך שיתוף פעולה מלא של כל הצדדים.
ו .הספק יעביר בהתאם לדרישת המזמין ,למזמין את כל קוד המקור ,התוכנות ,החומרה ,המידע
( )DATAוהנתונים ,כהגדרתם בהסכם ובכלל זה את כל המידע הויזואלי ,הקולי ,הטקסטואלי
והאלפא-נומרי שמארח המזמין אצל הספק (להלן" :המידע") ,במבנה ובאופן שידרשו על ידי
המזמין .למזמין שמורה הזכות לדרוש את קבלת המידע בחלקים ,ובמספר העברות נפרדות במהלך
תקופת ההיערכות ,כהגדרתה להלן .היה והתשתית האירוח הינה שלא במתקני הספק ,מתחייב הספק
לעשות כל הנדרש כדי להעביר האחריות המלאה על תשתית האירוח לידי המזמין ,בהתאם להנחיתו,
ובכלל זה כלל ההרשאות ,החוזים ,הרכיבים וכל הנדרש לתפעול מלא ושוטף על ידי המזמין או מי
מטעמו .כן העברת האחריות תכלול העברת ידע מלא על כלל מערכות האירוח והתפעול .כן תועבר
בהתאם לנזכר לעיל ,אחריות לידי המזמין על כל תשתיות או מכלולים נוספים אשר נדרשים לצורך
תפעול מלא ותקין של השירותים.
ז .מבלי לגרוע מהאמור בתוכנית ההיפרדות או בהסכם ,הספק 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.
ח .הספק מתחייב לגלות רצון טוב ,לשתף פעולה באופן מלא ולסייע לממש את המעבר באופן מוצלח
ומהיר .הספק מתחייב לפעול על פי הסכם ההיפרדות אף אם יהיו לו טענות כלשהן נגד המזמין ולרבות
כנגד החלטת המזמין להפרד ,או טענות כספיות .הצדדים מסכימים כי בכל מקרה של התדיינות
משפטית בין הצדדים בנוגע להחלטת המזמין להפרד ,ימנע הספק מלדרוש סעד של אכיפה או צו
מניעה ,ויסתפק בסעד של פיצויים .במקרה של הפרה מצד הספק ,זה לא יהא זכאי לכל סעד או פיצוי
מצד המזמין .
ט .הספק לא יפגע ברמת השירות ובשירות או בהעברת השירות עד להסכמה או הסדרה של הליך
ההפרדות.
י .הספק יחזיק באופן שוטף רשימת ציוד ,תוכנות ,תיעוד קוד מקור ומוצרי מדף ממוחשבת מעודכנת.
רשימת הציוד תכלול מספר סידורי ,קונפיגורציה ,מיקום ,תום תקופת אחריות ,וכיוצא באלה .רשימת
התוכנות ,תכלול בין היתר מספר גרסה ,סוג רשיון ומספר העותקים מכל סוג של תוכנה ותום תקופת
הסכם התמיכה ,וזאת גם בחתך התקנות על כל השרתים ותחנות העבודה .מייד עם תחילת תקופת
ההערכות יעביר הספק למזמין את הרשימות הנ"ל.
יא .כל מידע שקיים וכל מידע שיצטבר ,הנוגע לשירותי הספק עבור המזמין ,הינו בבעלות המזמין בלבד.
הספק 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.
יב .כל הסכמי הספק עם ספקי משנה שלו ,כולל יצרן מוצר המדף המוצע ,יכללו סעיף מפורש של
התחייבות להסבת זכויות ללא תמורה לטובת המזמין ,ולהסבת ההסכם עמם לטובת המזמין או
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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 המזמין.
יג .הספק נדרש להדריך נציג ו/או עובד של ו/או מטעם המזמין וכן את הספק החדש ועובדיו בכלל
תפקודיו של המפעיל המתוארים במפורט במכרז זה וכן על מנת להביא את הספק החדש לרמה
אופטימלית של מקצועיות ומיומנות ,לצורך אספקת השירותים ,תוך שמירה על הרמה ורציפות
השירותים .ההדרכה תמשך ככל הצורך.
יד .הספק יחזיר למזמין את כל המסמכים ,התיעוד ,ההבהרות או כל פרט אחר ,על כל מדיה שהיא (נייר,
מדיה מגנטית או אופטית וכו') ,הנוגעים למתן השירותים .הספק יעביר את כל מרכיבי השירותים
(נתונים ומסמכים ,וכו') ,באופן שלא ישאר בידי הספק שום פרט שלא היה בידיו לפני הסכם זה.
טו .הספק 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.
טז .בסיום תהליך ההיפרדות המתואר לעיל והשלמתו לשביעות רצונה של המזמין ,יעביר מנהל הפרויקט
מטעם המזמין אישור על השלמת תהליך ההיפרדות ,אישור בעקבותיו ייסגרו גם כלל ההיבטים
הכספיים והחוזיים הפתוחים.
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 6נספחים – פרק 2
נספח

תיאור

נספח D1
נספח D2
נספח D3

נספח מצב קיים
אבטחה ואבטחת מידע
 – SLAדוגמה לדוח תקלות מבוקש
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 1נספח  – D1פירוט מצב קיים
 1.1נתוני פעילות באתר הקיים
ד .נתוני נפח  2.6 -ג'יגה ,לא כולל גיבוי על שרת חיצוני (מתבצע גיבוי נוסף על שרת חיצוני).
 1.1.1.2להלן נתוני כניסות מתאריך ה – .1-31/5/2018
בטבלה הבאה ניתן לראות את כמות הביקורים ,כמות הביקורים בהם בוצע תכנון מסלול נסיעה ,כמות הביקורים
בהם בוצע חישוב תעריף ,כמות הביקורים ואחוז ההמרה לרכישה בחלוקה לשעות היממה (החלוקה לצבעים בטבלה
מלמדת על גובה המספרים ביחס ליתר המספרים באותו טור ,כשירוק הוא הגבוה ביותר ואדום הוא הנמוך ביותר)
 %המרה
לרכישה
0.32%
0.14%
0.18%
0.04%
0.09%
0.27%
0.46%
0.44%
0.34%
0.25%
0.26%
0.26%
0.25%
0.23%
0.20%
0.22%
0.26%
0.22%
0.21%
0.18%
0.27%
0.26%
0.40%
0.37%
0.27%

רכישות

חישוב תעריף

תכנון מסלול נסיעה

ביקורים

)שעה ביום

153
33
25
4
8
50
223
376
368
277
285
289
289
269
244
285
335
285
248
203
310
273
380
265
5,477

1,091
487
250
187
218
403
1,116
2,000
2,420
2,553
2,508
2,566
2,481
2,490
2,495
2,540
2,512
2,468
2,279
2,111
2,170
2,230
2,100
1,727
43,402

37,536
19,132
10,686
7,069
7,218
14,527
39,016
68,516
84,597
85,316
86,478
87,743
92,162
94,651
99,053
103,629
103,820
100,947
95,353
89,396
90,628
83,700
74,812
56,709
1,632,694

48,270
24,051
13,569
9,265
8,998
18,441
48,832
85,995
107,255
109,136
110,302
111,558
115,624
119,440
124,530
129,106
129,767
127,140
120,284
113,008
115,027
106,643
94,187
72,428
2,062,856

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
סה"כ
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בגרף הבא אנו רואים את מספר הביקורים לעומת מספר הרכישות לאורך שעות היום .בגרף זה ניתן לראות באופן
ברור כי השעות בהן יש הכי הרבה ביקורים הן לא בהכרח השעות בהן מתבצעות הכי הרבה רכישות .השעות בהן יש
הכי הרבה רכישות הן  8:00 ,7:00בבוקר ו 22:00-בלילה (מסומן בריבועים שחורים) .בשעות אלה מתבצעות 20%
מהרכישות באתר.
ביקורים

רכישות

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
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כמות ביקורים

כמות רכישות

600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
-

140,000

 1.2טופולוגיה
1.2.1

טופולוגית שרתים נוכחית של אתר האינטרנט

השרתים  /שירות הענן המוצע ,בכל שרת פיזי יותקנו  7-8שרתים וירטואליים אשר יספקו שרידות מלאה למערכת
מבוססים על סביבה וירטואלית (  VMWareאו שווה ערך) .שימוש במתגים מהירים וכפולים להבטחת תקשורת של
 1GBבין השרתים ,ניטור כלל המערכת ושליחת התרעות  SMSומייל במקרה של תקלה.
תפיסת הפתרון מבוססת על המרכיבים הבאים:


 5שרתי  Webוירטואליים לסביבת הייצור Front End -



שרתי אפליקציה אחורי וירטואליים לסביבת ייצור Central Administration -



שרתי מסד הנתונים וירטואליים לסביבת ייצור SQL Databases -



שרתים וירטואליים Domain Controllers -



שרתי  Webוירטואליים לסביבת הטסט Front End -



 1שרת אפליקציה אחורי וירטואליים לסביבת טסט Central Administration -



 1שרת מסד הנתונים וירטואלי לסביבת טסט SQL Databases -



 FWלעבודה ב Cluster



מתגים Cisco 2960

ההצעה תבוסס על תצורה של  15שרתים ,מתוכם  5שרתי טסטים ,מאפשרת הפרדה של שרתי  Webושרתי
אפליקציה ועל ידי כך מזעור סיכוני האבטחה ,על ידי הפרדה של שרת ניהול החווה משרת  .Webההפרדה הנ"ל
תורמת כמו כן ,לשיפור ביצועים ומאפשרת את הרחבת החווה בצורה מהירה וקלה בעת הצורך ,כמו כן ,מספקת
פתרון שרידות נרחב יותר.

1.2.2

תרשים  High Levelשל מבנה הישויות בפתרון הקיים:
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1.2.3

התצורה המבוקשת:
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1.2.4

חלוקת השרתים הווירטואליים על פי דרישות משאבים
Dedicated Ram

Dedicated
Core

מספר שרתים וירטואליים

פתרון השרת

84

28

7

WFE

48

12

3

Application

4

2

2

DC

24

12

3

SQL

160

54

15

Total
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1.2.5

רישוי נדרש:



רישיונות מסוג SQL2016 Enterprise 2 Processor



Win2012 R2 Datacenter licenses

יובהר רישוי מוצר  – SP2013הינו באחריות המזמין

1.2.6

טופולוגית מערכות קשורות:

63

 2נספח  – D2נספח אבטחת מידע
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 3נספח  – D3דוגמה לדוח תקלות  SLAנדרש
להלן מפורטים נתונים לדוגמה בדוחות מבוקשים לצורך דיווח תקלות ,ביצועים ,עמידה בSLA -וכל הנדרש לצורך
תפעול ניטור ובקרת המערכת.

 3.1דוח תקלות
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סה"כ תקלות

סך מקרי אי

סך מקרי אי

עמידה

בזמן

עמידה

בזמן

סיום תיקון 42

תגובה 3

שעות מקריאה

שעות

אחוז אי עמידה
בזמן
תגובה  3שעות
מקריאה:
סף תקין הינו

אחוז אי עמידה בזמן סיום
תיקון  42שעות מקריאה:
סף תקין הינו מתחת ל5 -
אחוז

מתחת ל 5 -אחוז

מקריאה
אפריל 2014

372

23

42

6.2%

11.3%

מאי 2014

389

25

43

6.4%

11.1%

יוני 2014

364

16

37

4.4%

10.2%

יולי 2014

395

22

21

5.6%

5.3%

אוגוסט 2014

444

4

15

0.9%

3.4%

ספטמבר 2014

368

14

26

3.8%

7.1%

אוקטובר 2014

358

3

16

0.8%

4.5%

נובמבר 2014

411

22

24

5.4%

5.8%

דצמבר 2014

434

10

19

2.3%

4.4%

ינואר 2015

397

12

16

3.0%

4.0%

פברואר 2015

285

1

10

0.4%

3.5%

מרץ 2015

374

17

13

4.5%

3.5%

אפריל 2015

267

3

5

1.1%

1.9%

מאי 2015

219

1

4

0.5%

1.8%

יוני 2015

392

16

11

4.1%

2.8%

יולי 2015

228

18

22

7.9%

9.6%

אוגוסט 2015

194

14

7

7.2%

3.6%

ספטמבר 2015

334

28

19

8.4%

5.7%

אוקטובר 2015

338

23

14

6.8%

4.1%

נובמבר 2015

410

44

11

10.7%

2.7%

דצמבר 2015

392

53

24

13.5%

6.1%

ינואר 2016

316

8

19

2.5%

6.0%

פברואר 2016

264

20

14

7.6%

5.3%

מרץ 2016

382

8

21

2.1%

5.5%

אפריל 2016

382

4

30

1.0%

7.9%

מאי 2016

374

1

21

0.3%

5.6%

יוני 2016

334

2

16

0.6%

4.8%

יולי 2016

405

1

13

0.2%

3.2%

אוגוסט 2016

374

9

33

2.4%

8.8%

ספטמבר 2016

285

0

10

0.0%

3.5%

אוקטובר 2016

303

0

15

0.0%

5.0%

נובמבר 2016

458

0

12

0.0%

2.6%

דצמבר 2016

309

0

9

0.0%

2.9%

ינואר 2017

404

1

15

0.2%

3.7%

פברואר 2017

370

3

3

0.8%

0.8%

מרץ 2017

295

3

15

1.0%

5.1%

אפריל 2017

234

2

25

0.9%

10.7%

מאי 2017

283

3

16

1.1%

5.7%

יוני 2017

362

3

18

0.8%

5.0%

יולי 2017

438

14

29

3.2%

6.6%

אוגוסט 2017

364

15

29

4.1%

8.0%
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ספטמבר 2017

300

0

18

0.0%

6.0%

אוקטובר 2017

317

3

16

0.9%

5.0%

נובמבר 2017

311

1

20

0.3%

6.4%

דצמבר 2017

362

1

21

0.3%

5.8%

מרץ 2018

250

5

69

2.0%

27.6%

אפריל 2018

244

1

39

0.4%

16.0%

מאי 2018

284

0

32

0.0%

11.3%

יוני 2018

207

0

31

0.0%

15.0%

יולי 2018

287

1

17

0.3%

5.9%

סה"כ תקלות עודף

סה"כ עסקאות שנעשו
במזומן במכונות TVM

אחוז תקלות עודף ביחס לכמות
עסקאות המזומן במכונות הTVM -

אפריל 2014

46

836,440

0.0055%

מאי 2014

56

989,505

0.0057%

יוני 2014

40

971,128

0.0041%

יולי 2014

37

936,851

0.0039%

אוגוסט 2014

46

961,992

0.0048%

ספטמבר 2014

30

932,421

0.0032%

אוקטובר 2014

27

888,189

0.0030%

נובמבר 2014

22

1,001,878

0.0022%

דצמבר 2014

65

1,064,168

0.0061%

ינואר 2015

58

1,016,979

0.0057%

פברואר 2015

51

968,853

0.0053%

מרץ 2015

65

1,158,207

0.0056%

אפריל 2015

53

981,466

0.0054%

מאי 2015

65

1,052,900

0.0062%

יוני 2015

82

1,121,993

0.0073%

יולי 2015

90

1,204,691

0.0075%

אוגוסט 2015

80

1,221,923

0.0065%

ספטמבר 2015

46

919,935

0.0050%

אוקטובר 2015

68

1,020,444

0.0067%

נובמבר 2015

81

1,216,862

0.0067%

דצמבר 2015

99

1,257,209

0.0079%

ינואר 2016

107

1,168,471

0.0092%

פברואר 2016

72

1,162,121

0.0062%

מרץ 2016

114

1,293,142

0.0088%

אפריל 2016

69

1,097,030

0.0063%

מאי 2016

111

1,312,446

0.0085%

יוני 2016

200

1,253,475

0.0160%

יולי 2016

139

1,322,933

0.0105%

אוגוסט 2016

166

1,375,738

0.0121%

ספטמבר 2016

121

1,137,569

0.0106%

אוקטובר 2016

96

992,252

0.0097%

נובמבר 2016

138

1,354,025

0.0102%

דצמבר 2016

118

1,260,241

0.0094%

ינואר 2017

122

1,344,909

0.0091%

פברואר 2017

165

1,193,917

0.0138%
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מרץ 2017

142

1,312,108

0.0108%

אפריל 2017

126

1,162,925

0.0108%

מאי 2017

135

1,349,692

0.0100%

יוני 2017

131

1,370,953

0.0096%

יולי 2017

105

1,417,744

0.0074%

אוגוסט 2017

139

1,342,162

0.0104%

ספטמבר 2017
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1,034,905

0.0058%

אוקטובר 2017

123

645,867

0.0190%

נובמבר 2017

128

590,254

0.0217%

דצמבר 2017

123

588,502

0.0209%

מרץ 2018

82

520,908

0.0157%

אפריל 2018

78

497,945

0.0157%

מאי 2018

76

518,731

0.0147%

יוני 2018

92

483,308

0.0190%

יולי 2018

104

550,664

0.0189%

ממוצע מצטבר

0.0093%

ניתוח תקלות עודף :כמות תקלות העודף אינה עולה על תקלה אחת לחמשת אלפי עסקאות מזומן.
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אגף רכש והתקשרויות
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אגף רכש והתקשרויות
 3.2דוחות זמינות
תנאי סף
נושא

דרישה

תיעוד נדרש
מהספק לקיום
הדרישה

זמינות גבוהה
()high availability

כן

כן/לא

צילום מסך -הפעלת
מודול
צילום מסך ממערכת

רמת זמינות

שו"ב

לפחות  98.5%בממוצע

דוח לאורך חודש של

רבעוני

זמני זמינות של
מערכת

ביצועים

קיום כלי למדידת

גבוהים

ביצועים והפקת דוחות

הצגת מדדים (צילום
מסך) מכלי קיים

 3.2.1דוגמאות\צילומי מסך לדוחות ,טבלאות וגרפים נדרשים לבדיקת נתוני Availability
\ Downtimeוכו':
זמינות גבוהה
3.2.1.1
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אגף רכש והתקשרויות
 3.2.2רמת זמינות:
 3.2.2.1רמת זמינות חודשית

3.2.2.2

רמת זמינות בהתאם לפירוט יומי מתוך החודשי
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אגף רכש והתקשרויות
3.2.3

ביצועים:
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