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רשימת עדכונים במסמך:
#

גרסה

תאריך עדכון מעדכן

סעיפי
העדכון

מהות השינוי

סטטוס
<טיוטה/
מאושר>

.1

0

21/01/2019

זאב
גורביץ

עדכון כללי של המסמך מסומן
כעקוב אחרי שינויים:

.2

1.0

31/01/19

זאב
גורביץ

עדכון בהתאם להערות מפגישה
בתאריך  29/01/2018בנושא מכרז
הם
ההערות
האפליקציה,
מהלישכה המשפטית.
עדכון המושגים :מזמין ,רכבת
למזמינה.

.3

1.1

4/2/2019

זאב
גורביץ

הוספת תוכן עניינים

.4

1.2

5/2/2019

זאב ונדב

מחיקת הערות ,אישור כללי.

.5

1.3

6/2/2019

זאב
ויהודה

סידור סעיף נספחי המכרז

.6

1.4

17/2/2019

זאב

שינוי לגבי שלב ראשון במכרז 3.6
במקום פיתוח יישומון רזה,
פיתוח יישומון הזהה לקיים

.7

1.5

24/2/2019

זאב
גורביץ

תיקון שגיאות כתיב
מוסגים
תיקון
ויישיומון.
הוספת דרישה ל  SOWבמצגת.

.8

1.6

03/03/2019

זאב
גורביץ

הוספת נספח אבטחת מידע G
עדכון דרישות אבטחת מידע 3.11

5.0

אפליקציה

3.11

 .1מנהלה
מונחים והגדרות
לכל המונחים תהיה המשמעות המופיעה בהסכם אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.
מונח

הגדרה מפורטת

.1

אבני דרך לביצוע

מתאר את אבני הדרך לביצוע משלב החתימה על החוזה בין המזמינה לספק
הזוכה דרך אישור מוכנות המערכת לתחילת הפעלה מסחרית מלאה שוטפת ועד
לתום שנת האחריות .אבני הדרך לביצוע מפורטים במכרז ומחייבים את הספק.

#

.2

המזמינה

רכבת ישראל בע"מ.

.3

המכרז /מסמכי
המכרז

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

.4

הסכם

החוזה ,לרבות נספחיו ,שייחתם בין המזמינה למציע הזוכה ,והמצורף למכרז.
4
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#

הגדרה מפורטת

מונח

.5

ספק

המציע הזוכה במכרז פומבי מספר 11743

.6

המערכת

"מערכת יישומון רכבת ישראל" נשוא מכרז זה.
המכלולים המשתתפים בה :אפליקציית הרכבת למכשירי אנדרואיד ו,IOS-
שרת האפליקציה ,ממשקים לשרתי המזמינה ולמערכות משיקות ,מכלול ,SDK
הקישוריות ,השירותים והתוכנה המרכיבים את הפתרון המוצע ובהתאם
לדרישות מכרז זה.

.7

מוצר מדף בתחום
הMobile -
ticketing

מוצר המדף מסחרי מתחום ה Mobile ticketing -המוצע כתשתית להקמת
המערכת ,אשר עונה על הדרישות החובה המפורטות בפרק  33סעיף
 2.5.1.12.5.1.1להלן

.8

שרת האפליקציה

שרת האפליקציה הפועל מול יישומון המזמינה מצד אחד ומול מערכות המזמינה
הקיימות מצד שני ובו אתר ניהול הכולל אפשרות לשאילתות ודוחות (.)BO

.9

שירותים/עבודות

כל העבודות והשירותים המקצועיים מכל מין וסוג שהוא (לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל תכנון ,פיתוח ,אינטגרציה ,ההקמה ,הטמעה ,אחריות,
הדרכה ,תיעוד ,התחזוקה ,ההתאמות ,שירותי התשתית ואספקת ציוד לרבות
חומרה וסביבת בדיקות ו ) QA-אשר דרושים על מנת למלא התחייבויותיו של
הספק במכרז לרבות ההסכם.

.10

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

.11

הצעה

הצעת המציע למכרז זה על כל נספחיה.

.12

קבלן משנה

כל ספק משנה ,אשר שירותיו מוצעים כחלק מהפתרון הכולל המוצע על ידי
המציע במכרז זה והם אינם של המציע לרבות למעט קבלנים בתחום תוצרים של
חומרה ותוכנה ,וכן למעט שירות אירוח שרתים בחוות שרתים או שירותי ענן.
הפעלת קבלן משנה במסגרת חוזה זה ,מצריכה קבלת אישור מראש ובכתב של
המתאם מטעם המזמינה.

.13

טופס הצעה
כספית

הצעת המציע הזוכה בטופס ההצעה הכספית –נספח  A12למסמכי המכרז.

.14

שירותי אחריות/
אחריות

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

.15

בדיקות מסירה

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

.16

בדיקות קבלה

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

.17

קריאת שירות

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

5

מעוצב:גופן :מודגש ,גופן עבור עברית ושפות אחרות :מודגש
מעוצב:גופן :מודגש ,גופן עבור עברית ושפות אחרות :מודגש

מעוצב:ימין
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#

מונח

הגדרה מפורטת

.18

בדיקות "השקה"

שלב בדיקת המערכת בשיתוף משתמשי קצה לאחר גמר פיתוח ואינטגרציה
ולאחר בדיקות קבלה ולפני הפעלה מסחרית של המערכת ל הוכחת ביצועי
מערכת ברמת שירות נדרשת.

.19

הפעלה מסחרית
של מערכת

שלב לאחר סיום מוצלח של מבחני " "השקה"" לכלל המערכת והעלאה של
היישומון לחנות האפליקציות בהתאם לגרסה (אייפון ואנדרואיד )

כללי
תכולת הפרויקט כוללת בן השאר את כל הנדרש להקמה ,אספקה ותחזוקה של המערכת
ובכלל זה אפיון ,תכנון ,עיצוב ,פיתוח ,הטמעה ,אינטגרציה ,אספקה ,הדרכה ,ביצוע בדיקות
"השקה" ,אחריות ותחזוקה ,שינויים ושיפורים ועדכוני גרסאות.
המערכת המבוקשת מתבססת על שני חלקים עיקריים:
א .יישומון ללקוח
ב .שרת האפליקציה מבוסס על מוצר מדף()COTS
המערכת תותקן בחוות שרתים על גבי ענן פרטי או תסופק בשירות ענן ציבורי ,בהתאם
להצעות הספקים תוך עמידה מלאה בדרישות אבטחת המידע ותכלול את שרת האפליקציה,
ממשקים וקישוריות למערכות אחרות (סליקת כרטיסי אשראי ,מערכת כרטוס הקיימת)
דוחות ניהול ,ניטור ובקרה וכל שנדרש על מנת לתמוך במערכת ולעמוד בפרמטרי הביצועים,
רמת השירות והרחבות עתידיות כמצויין במסמכי המכרז.
המציע הזוכה במכרז יישא באחריות מלאה משלב התכנון והאפיון ועד הפעלה בייצור הן של
שרת האפליקציה והן של היישומון אצל המשתמשים כולל תחזוקה שוטפת ועדכון גרסאות.
על הספק לנקוט בכל הצעדים והאמצעים ההנדסיים והאחרים הנדרשים על מנת להקים את
המערכת בהתאם להוראות מכרז זה לרבות ההסכם.
מובהר בזאת ,כי ההתקשרות ה ינה עם המציע הזוכה בלבד וכי אין באפשרות המציע הזוכה
לבצע כל חלק של המטלות באמצעות קבלני משנה ,אלא אם מוגדר במסמכי המכרז מפורשות
כי המציע רשאי לבצע שירות כלשהו על ידי קבלן משנה של המציע ,ובלבד כי קבלן המשנה
עומד בדרישות המכרז לאספקת אותו השירות ,ובלבד שניתן אישור מראש ובכתב מהמזמינה
לגבי ביצוע השירותים באמצעות קבלן המשנה ,והאישור כאמור הינו הן לגבי מהות העבודה
והן לגבי זהות קבלן המשנה וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הכוללת של המציע הזוכה למתן כלל
השירותים.
המזמינה רשאית להוציא למציע הזוכה מספר מטלות במקביל והכל בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ועל הזוכה להיערך לכך בהתאם לדרישות המזמינה.

מפרט זה מכיל
מס"ד

פרק

נושא

תיאור
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.1

2

יישום

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

.2

3

טכנולוגיה

מתאר את הדרישות הטכנולוגיות מהמערכת

.3

4

מימוש

מתאר את אופן המימוש של והנחיות לפיתוח הפתרון

.4

5

נספחים

נספחים נוספים למסמכי המכרז

7
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 .2יישום
יעדים
בהתאם למפורט במכרז ל"מערכת יישומון רכבת ישראל" ,נדרש פיתוח יישומון חדשה עבור
המזמינה והתאמתה לעידן החדש בו מכשיר הטלפון הנייד של המשתמש יכול לשמש ככרטיס רב
קו חכם וכיישומון מובייל מלא ,זאת על בסיס מוצר מדף בתחום ה)COTS( Mobile ticketing -
לרכש כרטיסים במובייל ( . ) Mobile ticketingתדרש עבודה וביצוע התאמות בפיתוח של שרת
האפליקציה על בסיס המוצר הקיים (מבוסס  ) SDKתוך מימוש אפליקציית הרכבת החדשה על
ידי הזוכה במכרז והכל בהתאם להוראות המכרז.
באמצעות המכרז ייבחר ספק זוכה לצורך אספקת המערכת והשירותים בהתאם לנדרש ,וכן
שירותים מקצועיים.
השירותים המקצועיים הנדרשים הם בין השאר:
אפיון דרישות ותהליכי עבודה למימוש למובייל בתצורה  Nativeבהתאם להחלטת
)1
המזמינה ,כולל ליווי בתחום ה , UI, UX-ובהתאם למסמך הנחיות העיצוב הנוהג אצל
המזמינה.
אפיון טכנולוגי מפורט ,SOW,פיתוח ,ביצוע כלל הבדיקות הנדרשות עד להעלאה ליצור.
)2
שירותי פיתוח המערכת באמצעות ה SDK-של מוצר המדף למכירות כרטיסי נסיעה
)3
באינטרנט ודרישות המזמינה.
פיתוח יישומון נגיש בהתאם לדרישות התקן הישראלי לנגישות השירות
)4
אספקת סביבת בדיקות נגישה דומה במבנה לסביבת הייצור וכן תחזוקה לסביבת
)5
הבדיקות שתאפשר למזמינה לבצע בדיקות מסירה וקבלה לגרסאות הכוללות שינויים
ותקלות לפני העברה לייצור ממשרדי המזמינה.
התקנת המערכת בהתאם לנדרש במכרז
)6
שירותי אחריות ותחזוקה למערכת
)7
שירותי הדרכה
)8
בהתאם לדרישת המזמינה ,אספקת סביבת פיתוח מתאימה למוצר ( ,)SDKלרבות
)9
רישוי עבורה ,וכן תחזוקה לסביבת פיתוח זו לצורך פיתוח עצמי של המזמינה.

לקוח /מומחה יישום /משתמש עיקרי
הלקוח רכבת ישראל בע"מ
מומחה היישום
מומחה היישום מטעם הלקוח הוא זאב גורביץ ,מנהל פרויקט ,אגף מחשוב ,רכבת ישראל.
משתמש עיקרי
השירותים אשר יסופקו ע"י היישומון מיועדים עבור כלל הציבור המשתמש בעיקר בשירותי
המזמינה אבל גם כל משתמשי תחבורה ציבורית אחרת במדינת ישראל.

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

תאור כללי של המערכת ומכלוליה
המערכת תכלול:
שרת האפליקציה
שרת האפליקציה יהיה מבוסס על מוצר מדף מסחרי( )COTSהעונה על תנאי החובה הנדרשים
להלן בסעיף  .2.5.1.12.5.1.1על השרת לענות על כלל הדרישות המפורטות בסעיפים
 2.5.22.5.2 ,2.5.1.22.5.1.2ו 2.5.32.5.3 -להלן.
התקנת המערכת תתאפשר בענן ציבורי או התקנה מקומית ( )On premiseלוקאלית  /בענן פרטי,
בהתאם לפירוט הנדרש בסעיף  3.53.5להלן.
למוצר יהיו יכולות התממשקות למערכות הארגוניות והחיצוניות של המזמינה.
יישומון
יישומון המאפשר ללקוחות המזמינה לתכנן מסלול נסיעה ,לקבל הודעות ,לרכוש את כל סוגי
כרטיסי הנסיעה כולל חד פעמיים ,כרטיסיות וכרטיסים תקופתיים ,לטעון ערך צבור ולנהל את
הכרטיסים שנרכשו ,ישמ ש גם כרטיס רב קו חכם ,על היישומון לענות על כלל דרישות המפורטות
בסעיף  2.62.6להלן.
בנוסף משתמשי היישומון בגרסת אנדרואיד המצוידים בממשק  ,NFCובגרסאות  IOSהתומכות
בממשק  ,NFCיוכלו לטעון כרטיסים מ -ו-אל כרטיס הרב קו שלהם ובכלל זה כרטיסים
משולבים עם אוטובוסים ,לטעון ערך צבור לכרטיס הרב קו ולשומרם בכרטיס הרב קו ,כלומר
אפשרות באמצעות ממשק  NFCלטעון את החוזה הנרכש ישירות לרב קו.
באמצעות היישום ניתן יהיה לעבור בשערים (במידה והוא טעון בסוג נסיעה מתאים) על ידי הצגת
ברקוד בצג של הטלפון לקורא ברקוד (וולידטור).
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המציע יבצע את כלל המוטל עליו בהתאם לדרישות לעיל ולהלן ואולם ,ובין היתר לאור
העובדה כי נתונים אילו משתנים ו/או לא ידועים למזמינה ערב פרסום המכרז -אפיון
מפורט כולל חלוקת המסכים ,הרכיבים השונים ,התנהגות המסכים והמעבר בינם,
הפעולות במסכים ,הפקדים ,שדות החובה ,התנהגות לוגית וחוויית המשתמש ,קביעת
הזרימה המדויקת של המסכים ואפשרויות החזרה השונות יקבעו בשלב האיפיון המפורט,
לאחר בחירת הספק הזוכה.
סכמה כללית של הפתרון

יישומון רכבת ישראל

שרתי רכבת ישראל וספקים
שרת אפליקציה

דרישות משרת האפליקציה
בפרק זה יפורטו הדרישות השונות משרת האפליקציה אשר יוקם על ידי הספק כפי שנדרש לצורך מענה
לדרישות המפורטות במכרז.
תמצית הדרישות משרת האפליקציה
 2.5.1.1דרישות חובה
על מוצר המדף המוצע על ידי המציע לעמוד בדרישות החובה הבאות:
מסד

דרישה

.1

מוצר המדף ()COTS
על המערכת המוצעת להתבסס על מוצר המדף מסחרי (להלן "המוצר") מתחום ה-
 , Mobile ticketingאשר נתמך ע"י היצרן ונמצא בפיתוח ותחזוקה שוטפים.

.2

עמידה בתקינה וסטנדרטים
א .תמיכה בתהליך מאובטח ומוצפן של רכישת הכרטיסים ושל הברקוד באמצעות מפתח
א -סינכרוני ברמת  RSA bit1024ו 256 bit AES -מאושר על ידי גורמים מורשים.
ב .שמירת כרטיסי נסיעה בענן עם אישורי אבטחה מגופים מוסמכים במדינות המקור,
לדוגמה :שב"כ בישראל.
עמידה מלאה בדרישות תקן  PCI-DSSהן עבור המוצר והן עבור הSDK-

.3

SDK
ה SDKיאפשר את הרחבת השירות של מוצר המדף ( )COTSוישמש ל:
א .חיבור לשרתי האחוריים ולממשקים של המזמינה.
ב .משמש כשרת\ שכבה עסקית של היישומון
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ג.

ד.
ה.

.4

2.5.1.2

תמיכה בגרסת מערכת הפעלה האחרונה או כול רכיב אחר בגרסה האחרונה (במערכות
השונות ושל שרת האפליקציה) .תמיכה בגרסאות חדשות במשך חיי המערכת לפי
צורך הלקוח.
תיעוד מלא ובכלל זה קבצי הסבר ,מדריכים וכל הנדרש לפיתוח המערכת
תמיכה ויכולות פיתוח לוגיקות כרטוס כפי שמוגדרת במערכות ובנהלי המזמינה
באמצעות ממשקים מתאימים
יכולות ניהול ולידציות ואקטיבציה של הכרטיסים

משרד אחורי ()BackOffice & Dashboards
מסכי ניהול משרד האחורי ( )BOבעלי ממשק משתמש וובי
דרישות כלליות

הדרישה

הערות

תיאור

.1

כללי

.1.1

ניתור והתראות

.2

מודולים נדרשים

.2.1

ניהול ורישום
לקוחות

ניהול הלקוחות ובכלל זה חשבון לקוח ופרופיל לקוח
והכולל ,בין השאר ,האפשרויות הבאות :הצגת נתוני
לקוח ,הצגת כרטיסים של לקוח ,יצירת סיסמא חדשה
ללקוח ,חסימה/שחרור חשבון לקוח ,יצירת זיכוי מלא או
חלקי לכרטיס ,ביטול כרטיסים בתוקף.

א.
ב.
ג.

שרת האפליקציה על כל רכיביו.
ממשקים ומערכות מחוברות (שרתי המזמינה
וספקים).
יישומון.

.2.2

ניהול תעריפים

אפשרות עדכון אוטומטי בממשק מול מערכות המזמינה.

.2.3

רכישה

ניהול הרכישות והתשלומים כולל זיכויים והצגת נתוני
מכירה

.2.4

ולידציות

ניהול ולידציות של הכרטיסים

.2.5

שיווק

מודול שיווק שיכיל את תכני השיווק

.2.6

לוקליזציה וריבוי שפות

תמיכה בלוקליזציה וריבוי שפות ובכלל זה ניהול
אובייקטים במספר שפות כגון :סוגי כרטיסים ,שמות
תחנות ,פרופילים ,תקופות כרטיס הנסיעה ,וכד'

.2.7

שירות לקוחות

יכולות להתממשק למערכת שרות לקוחות צד שלישי

.2.8

דוחות BI

מודול דוחות  BIונתונים סטטיסטיים על השימוש כולל
ייצוא של דוחות לקובצי אקסל ואפשרות ביצוע שאילתות
על כול המידע הניהולי

.2.9

הגדרות מערכת

מודול ניהול הגדרות ומשתני מערכת.
11

אגף רכש והתקשרויות
הדרישה

תיאור

.2.10

אדמיניסטרציה

אפשרות יצירת חשבונות ניהול ומתן הרשאות
למשתמשים ו מנהלי המערכת בהתאם למדרג נדרש .כולל
תמיכה בניהול לקוחות בהתאם להרשאות ,ניהול
הרשאות משתמש ותפקידים ( )ROLESומעקב AUDIT
 TRAILמלא על עבודת משתמש

.2.11

LOGS

.3

ניהול ארכיב

.3.1

הערות

שמירת היסטוריה של פעילות הלקוח במערכת.
ינוהל ארכיב בהתאם לחוקי ניהול חשבונות של כל
טרנזקציות המכירה  ,העברות שידורי האשראי והזיכויים
שבוצעו ברמת משמרות  24שעות בבסיס נתונים מגובה,
והעברתם לטעינה במערכת כרטוס המזמינה בדומה
לתצורת מכשירי מכירה במערכת הכרטוס.

.3.2

בקשות לקוח

ישמרו כל בקשות הלקוח לפתיחה ועדכון של חשבון
כרטיס רב קו סלולארי ,שמירה וניהול של פרטי לקוח,
איפוס סיסמאות ,קשרים בין לקוחות ,סגמנטציה של סוגי
לקוחות שונים (למשל עסקי\פרטי )

.3.3

רכישות

שרת האפליקציה ישמור עליו את כל המידע אודות
רכישות שימושים ,פעילות.

.3.4

בסיס נתונים אחד

קליטת הנתונים במערכת תבוצע מול בסיס נתונים אחד
באופן כזה שלא תהיה כפילות בהזנה הנתונים ,כלומר:
נתון יוזן למערכת רק פעם אחת ויהיה נגיש לשימוש
במספר מודולים שונים.

.4
.4.1

פתיחה וסגירת משמרת
א .באחריות שרת האפליקציה לנהל משמרות רציפות
באורך יום בדומה למכונת ( TVMCLמכונת ממכר
כרטיסים אוטומטית )
ב .משמרת תיפתח בשעה  00:00:01ותיסגר אוטומטית
בשעה 23:59:59
ג .הוספת רשומת מכירה מתבצעת כאשר מושלמת
טרנזקציית מכירה
ד .סוגי מידע:
 .1ממשק לקבלת מידע פיננסי (קבצי תעריף  +פרטי
כרטיסים ותחנות ) משרת הכרטוס המרכזי COS
 .2שאילתות הנדרשות לצורך השלמת נתונים לצרכי
התחשבנות.
 .3הפקת דו"חות ואנליזות של רכישות שבוצעו -
אמצעי הרכישה ,מיקום הרכישה ,סוג
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הדרישה

תיאור

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

הערות
הכרטיס\מוצר ,לוג פעולות שבוצעו בחשבונות
ומאפייני צרכנות נוספים.
מגבלות מכירה
ניהול גרסאות ואבטחת מידע
ניהול רשימות שחורות מול ניידים
בקשות לכיסא שמור
בקשות לפיצוי בעקבות איחור רכבת
כלי בקרת תצורה מול שרת האפליקציה וניטור
סטאטוס
עדכון וניהול חשבונות משתמשי המערכת
אישור מול שרת  SAMשמבצע את החיוב בכרטיס
מול קוד זיהוי הכרטיס
שליחת הודעות בדחיפה בהתאם לדרישות הלקוח
ממשק לקבלת זמני רכבות משרת  RJPAהמזמינה

.5

פיתוחים נדרשים

.5.1

מגבלת מכירה

.5.2

העברת מידע למערכות הממשקים משרת המשרד האחורי יאפשרו העברת מידע
מאפליקציית הכרטוס למערכות חיצוניות ובכלל זה
חיצוניות
סטטוס הצלחת הפעולה שהופעלה על ידי הצד שלישי,
שגיאות או הערות  -לדוגמא " :לא ניתן להציג מידע על
תחנת רכבת ... Xחסר מידע על סוג כרטיס זה...לא ניתן
למצוא אירוע זה"...
הכל כמפורט להלן בפרק הממשקים – סעיף 2.72.7

.5.3

קבלת מידע ממערכות השרת יוכל לקבל מידע מתוזמן ממערכות אחרות בן אם
בדחיפה או לפי בקשה.
חיצוניות

ינוהלו מגבלות מכירה ממוקדות מול שרת האפליקציה
והפצה של פרמטרים הנשלחים משרת כרטוס המזמינה

מערכת ניהול
מערכת הניהול הינה חלק ממערכת שרת האפליקציה
הדרישה

הערות

תיאור

.1

כללי

.1.1

שרות ותפעול המשרד האחורי יותקן בענן או במרכז שרתים שיהיה מאובטח ויעמוד
בדרישות ה SLA-ומנגנוני אבטחת מידע בהתאם לנהלי המזמינה,
המשרד
אשר ימנעו התחברות לשרתים של גורם זר ו/או כל נזק לנתונים,
האחורי
תוכנות או ציודים והכל בהתאם לארכיטקטורה והקונפיגורציה אשר
תוצע על ידי המציע (ראה להלן סעיף .)3.53.5
א .השרות יהיה זמין  24שעות ביום ,שבעה ימים בשבוע.
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הדרישה

תיאור
ב.
ג.
ד.
ה.

הערות

רמת הזמינות של השרות לא תרד מ99.95%-
במשרד האחורי יהיה תיעוד של
שבועיים/חודשיים שימדדו את רמת העמידה
באחריות הספק לתמוך בעדכוני מערכות ההפעלה או כול רכיב
אחר בשרת ללא השפעה על השרות
באחריות הספק להכין תוכניות ועזרי הדרכה ולעדכן אותם
בהתאמה לשינויים במשרד האחורי ע"פ דרישת המזמינה
הSLA-

ודוחות

.1.2

מאפייני
מערכת

משרד אחורי מבוסס  WEBבטכנולוגיות עדכניות לפיתוח אתרי Web

.1.3

יכולות ניהול

מערכת הניהול תאפשר את ניהול כל מרכיבי שרת האפליקציות הכולל
בין היתר:
א .ניהול משתמשים וחשבון לקוח כולל אתחול\עדכון\מחיקה
ב .העברת חשבון משתמש ממכשיר למכשיר
ג .ניהול חוזי כרטיסים
ד .ניהול הגבלות מכירה
ה .ניהול תעריפים  /רשימת תחנות מול מנוע תעריפים
ו .ניהול קונפיגורציה
ז .ניהול שרת האפליקציה
ח .ניהול היישומון
ט .ניהול תוכן
י .ניהול הודעות  PushוIn-app-
יא .הצגת לוג פעילות של ריצת התהליך
יב .אפשרויות נוספות כפי שיוגדרו בשלב האיפיון המפורט.

.2

שכבת תצוגה

 .2.1א.

ב.
ג.

.3
.3.1

מסכי ניהול שרת המשרד האחורי יאפשרו הצגת מסך מנהל כללי לכל משתמשי
המערכת וגם תצוגה אישית\פרטנית ובו תבניות  BIמוגדרות מראש ,כגון :מסכי
 ,Dashboardגרפים ,דוחות וכו'.
מסכי המשרד האחורי יעמדו בסטנדרטים הנדרשים כפי שפורטו בסעיף 2.6.32.6.3
להלן.
המערכת תאפשר ממשק ידידותי ופשוט למשתמש מכל רמה ,כך שכל משתמש יוכל
לבצע בקלות ובמהירות את הפעולות הנדרשות ,לשנות מאפיינים ולסנן בהתאם
לשדות על פיהם הוא מעוניין לצפות במידע.

ניהול משתמשים
כללי

ניהול המשתמשים של היישומון יכול שיהיה בכל דרך כפי שתקבע
בשלב האיפיון המפורט ויכלול כל הנדרש לצורך רישום ליישומון,
כניסה ליישומון ,יציאה ,שחזור סיסמה ,שליחת  TOKENלנייד
וכדומה.
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הערות

תיאור
כמות משתמשים הרשומים הצפויה  2-4מיליון משתמשים.

.3.2

קליטת
משתמש

.3.3

פונקציונליות ממשק הניהול ייתמוך בין היתר בפעולות הבאות:
א .הצגת היסטוריית הרכישות של הכרטיס ,כולל הסטטוס הנוכחי
של הכרטיס (זמין  /מופעל  /פג) ,כאשר הוא נרכש וכאשר הוא
הופעל.
ב .יצירת דוא"ל לאיפוס סיסמה עבור הלקוח
ג .לחסום  /לבטל את חסימת חשבון הלקוח.
ד .להנפיק החזר כספי מלא או חלקי לשיטת התשלום המקורית.
הליך ההחזר לא יכלול אצל המזמינה חשיפה כלשהי לנתונים
אשר יחייבו עמידה בתקן אבטחת מידע בתעודת התשלום (PCI-
.)DSS
ה .לבטל כרטיסים שאינם פעילים.
ו .לבצע הנפקה בכמות גדולה
ז .לקבל כרטיס חדש לארנק הלקוח ללא תשלום.
ח .להעביר כרטיסים שאינם פעילים ופעיל מכרטיס רב קו סלולארי
על מכשיר אחד לאותו כרטיס רב קו סלולארי של לקוח במכשיר
אחר.
ט .לרשום ולהציג הערות כנגד רשומת לקוח.
י .ניהול נתוני הרב קו של היישומון
יא .ניהול קונפיגורציה\ופרמטרים מערכתיים
יב .ניתן יהיה להפיק דוחות ; לדוגמה ,כדי להציג את כל העסקאות
שבוצעו על ידי משתמש מסוים במהלך פרק זמן מסוים ,או להציג
את כל העסקאות מסוג מסוים על פני תקופה של זמן.
יג .הפרמטרים יכללו ,בין השאר :כל הלקוחות ,כל סוגי הכרטיסים,
סטטוס הכרטיס ,תאריך הפעולה שבוצעה ,התייחסות סוכן ,כל
ערכי העסקה .חייבת להיות היכולת להגדיר טווח של פרמטרים
התאריך ואת היכולת לסנן ולייצא את הדוח.

.3.4

ניהול נתוני נתוני כרטיס הרב קו מנוהלים באמצעות משרד האחורי של שרת
הרב קו של הכרטוס ( ,) COSהנתונים יועברו לשרת האפליקציה בממשקים כפי
שמפורטים להלן בסעיף  2.7.2.52.7.2.5הממשקים בהתאמה.
היישומון
יכולות ניהול בשרת האפליקציה יקבעו בשלב האיפיון המפורט.

.4

ניהול קונפיגורציה/פרמטרים

.4.1

פרטי המשתמשים יקלטו באמצעות משרת הכרטוס בהתאם לנדרש.

ינוהל בהתאם לפרמטרים מערכתיים המנוהלים בשרת הכרטוס
המרכזי ויועברו בהתאם לסעיף  2.72.7ממשקים בכל עדכון .יקבע
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הערות

תיאור
סופית בשלב האיפיון המפורט ויכלול ,בין השאר ,ניהול פרמטרים
כגון:
א .ניהול הגבלות המכירה מתבצע במנוע התעריפים ומוחצן בממשק
לשרת האחורי בהתאם (סעיף  2.7.2.12.7.2.1להלן) .יחד עם זאת,
במידת הצורך ניתן יהיה ליישם הגבלות מכירה (חסימת מכירה
לפי תחנות ,לפי פרופיל ,מתן תעריף זמני ויוצא באלה משתנים)
מקומיות לאפליקציה בשרת האחורי של האפליקציה בהתאם
לצרכי המזמינה וכפי שיקבע בשלב האיפיון המפורט
ב .במערכת ניתן יהיה לנהל מגוון פרמטרים מערכתיים ,בהתאם
לנדרש וכפי שיקבע באפיון המפורט .בין השאר\לדוגמא ניתן
יהיה לנהל הפרמטרים הבאים:
 .1תוקף הודעת  SMSבדקות
 .2זמן אפשרי לרכישת מקום שמור
 .3מספר ימים אפשרי לרכישת כרטיס תקופתי מסוג X
 .4זמן ליציאה מרגע הכניסה בשעות  /דקות
 .5מספר פעמים להזנת סיסמה לפני נעילת כניסה תוך משתנה
זמן
 .6מספר פעמים הזנת קוד  SMSתוך משתנה זמן
 .7משך זמן חוסר שימוש לפני ביצוע .Timeout
 .8סכום מקסימאלי לרכישה ללא אישור אשראי ()offline
 .9סכום מקסימאלי לרכישה לתקופת זמן.
 .10סכום רכישה מקסימאלי לרכישה חד פעמית.
 .11סכום מקסימאלי לרכישה ב xזמן
 .12הגדרת זמן טרנזקציה מקסימאלי עד לקבלת אישור משיכה.
 .13הגדרות הרשאות למערכת משרד אחורי (אדמיניסטרטור )
 .14מקסימום זמן ללא הפעלת יישומון וסנכרון מול שרת משרד
אחורי
 .15מספר תשלומים אפשרי באשראי
 .16האם לזכות על פי משך זמן שעבר ממכירה  Xימים
 .17ניתן לזכות מקום שמור עד  Xדקות מתחילת נסיעת הרכבת
 .18כמות חוזים מרבית לפיצוי
 .19האם ניתן לפצות בחוזה נסיעה? באילו חוזים ניתן לפצות ומה
הלוגיקה לפיצוי
 .20האם ניתן לפצות בזיכוי כספי
 .21השהיה בביצוע פעולה כאשר יש כרטיס בקורא כ''ח \ NFC
למשך  Xשניות
 .22השהיה בהצגת כרטיס לקורא  NFCבמשך  Xשניות
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.23
.24
.25
.26
.27
.28

.5

הערות
מצב שינה ליישומון ללא פעילות במשך  Xדקות
נעילת יישומון ללא פעילות במשך  Xדקות
נעילת תפריט \ פעולה בהתאם להרשאה
תקופת פג תוקף לפרה-וולידציה בדקות
מקסימום ערך צבור לצבירה בכרטיס
מספר ימים לנעילת משתמש ללא פעילות

דוחות
דוחות מהמוצר באמצעות  + SDKהנגזרים מבסיס הנתונים של
המידע שנאסף במערכת כולל צג מנהלים גמיש לדוחות ושאילתות
המאפשר מידע בזמן אמת למנהלים (דוח מכירות ועוד)
דוחות  -גישה לתצוגת דו"חות מלאה לרבות יצוא דו"חות ודו"חות
הטמעת
כולל
(אנליטיקס)
המערכת
בתוך
מובנים
האנליטיקס/פייסבוק  SDKומתן גישה לצוות המזמינה לממשק
האנליטיקס כולל דוחות תהיה באחריות החברה המפתחת.
א .הפקת קבצים באופן ייזום
ב .הורדת קבצים על פי ריצות כ ZIP-בחירה של טווח תאריכים
המציג את הריצות האם עבר בהצלחה או לא.

.5.1

.6

ניהול היישומון

.6.1

ניהול מסכי ניהול התוכן ביישומן יבוצע באמצעות מערכת שמנהלת את התוכן
תוכן יישומון לאתר האינטרנט של הרכבת ( )www.rail.co.ilכאשר תכנים
הייעודיים ליישומון  ,כגון הודעות ,תנאי שימוש ,אודות וכיוצא באלה
תכנים יועברו לשרת האפליקציה באמצעות הממשק המתואר בסעיף
 2.7.2.82.7.2.8להלן.
ביישומון יהיה ניתן לניהול כל התוכן הנדרש ללוקליזציה ,תרגומים,
תגיות ( )Labelsוכד'.
כלל ניהול התוכן וממשק ניהול התוכן מהאתר יקבעו בשלב האיפיון
המפורט

 .6.2ניהול
תפריטים

תפריטי היישומון ינוהלו במערכת הניהול וניתן יהיה לערוך פריטי
תפריט קיימים ,להוסיף חדשים ,למחוק או לשנות סדר הפריטים

 .6.3מערכת ניהול המערכת תאפשר ניהול תוכן ותזמון של הספלאש הדינמי והבאנרים
ספלאש דינמי ביישומון לפי שפה.
דרך מערכת הניהול ניתן יהיה ליצור ולנהל פריטי קידום מסוג חלון
וגלריית
ספלאש ובאנרים גרפיים  -להציגם לצורך הניהול ,לנהל תזמון הצגתם,
באנרים
לנהל פרטי הפריט בהתאם ובכלל זה קבצים גרפיים נדרשים ,סדר
הופעה וברירות מחדל ,שפות ,וכיו"ב הנדרש לניהולם ותפעולם
ביישומון.
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מערכת ניהול הודעות

.7.1

כללי

מטרת מערכת הודעות הינה לידע את המשתמשים במידע רלוונטי
לכלל המשתמשים ובאירועים משמעותיים בזמן אמת באמצעות
שליחת הודעות למכשיר הנייד (  )In-APP and push notificationsוכן
בממשק למערכות מייל ו.SMS -
המערכת תציג מידע על הדיוור למנהל אדמין כגון :רשימת אי הצלחות
שליחה (לפי מספר  ,משתמש וכד').
המערכת תשמור היסטוריית ההודעות הנשלחות.

.7.2

קהל היעד

שליחת הודעה לכל המשתמשים אשר ברשותם היישומון ואישרו
שליחת הודעות.

.7.3

שפות

משלוח הודעה בהתאם לשפת המכשיר ביישומון – אפשרות להזנת
ההודעה ב 4 3-שפות והמערכת תשלח לכל משתמש את ההודעה בשפה
בה הוא משתמש.

.7.4

ממשק הניהול יאפשר שליחת הודעות Push, In-App,
הודעות
 PUSHו IN- -א .לכלל המשתמשים או לפי סגמנטים (קבוצות קהל) ,לכל
המשתמשים ,למשתמש יחיד.
App
ב .ההודעות ישלחו לפי תיזמון  ,באופן מידי או לפי טריגר.
ג .יכולת סגמנטציה ושליחה לקבוצות לפי שאילתה (אזור גאוגרפי,
לפי פרופיל ,סוג לקוח ,מסלולים ותחנות ,סוגי הודעות ,סוגי
אירועים ,מיקומים גיאוגרפים ,בעלי סוגי חוזים מסוימים וכו'.
ד .יכולת שליחת הודעה למשתמש או לסגמנט אשר מתקבלת
בממשק ממערכת חיצונית.

.7.5

דיוור מיילים א .באמצעות ממשק לשרת  ,SMTPהמערכת תוציא דיוורים
מתוזמנים יזומים כגון דיוור אוטומטי עם סיום תהליך או שינוי
וSMS-
סטאטוס (למשל עדכון פרטי לקוח או בקשה לזיכוי\פיצוי)...
ב .המערכת תתממשק למערכת ה SMS-של הרכבת
( )Telemessageלצורך משלוח הודעות  SMSלמשתמש לווידוא
מספר טלפון .הממשק למערכת  SMSלהלן בסעיף
.2.7.3.42.7.3.4
ג .הודעות ה  SMSישלחו על חשבון ודרך מערכות המזמינה.

.7.6

הגדרות
משלוח
ההודעה
למשתמשים

אפשרות חיתוך ע"פ הפרמטרים הבאים לרבות הצלבות בין
הפרמטרים:
א .הודעות בנוגע למסלולים שמורים
ב .הודעות בנוגע לתחנות מוצא ויעד בכרטיסי הנסיעה שנרכשו
ביישומון או כאלה שתוקפו.
ג .שמות תחנות.
ד .שעות חיפוש.
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ה .ע"פ השימוש בכל אחד מהפיצ'רים שנמצאים ביישומון (
תעריפים ,קנייה  ,שעון מעורר וכו').
המערכת תאפשר לשלוח הודעות באופן מידי או בתזמון עתידי.

 .7.7יצירת
ההודעה

א.
ב.
ג.

יתאפשר לצרף תמונה להודעת וקישורים(לינקים) לטקסטים
ולתמונות וקישור ישיר.
יתאפשר לבצע עיצוב של ההודעות.
המערכת תאפשר תצוגה מקדימה של ההודעות ולבצע שליחה
שלהם למכשירי בדיקה לפני השליחה למשתמשים.

נתונים מדדים – דוחות
מערכת הדוחות הינה חלק מניהול שרת האפליקציה
הדרישה

הערות

תיאור

.1

כללי

.1.1

כל אירועי מחסן הנתונים צריכים להיות זמינים לצריכה של המזמינה באמצעות
ממשק API
לצורך מעקב אחר נתוני שימוש ביישומון  ,על הספק הזוכה יהיה:
א .לשלב מערכת סטטיסטית להכין דוחות סטטיסטיים ברמת התפעול וההנהלה
אשר יאפשרו מעקב מלא אחר פעילות המשתמשים ביישומון כולל מספר ,מסלול,
פעולות ,וכולל הגדרה ,יצירה ושילוב כלל תגיות ואירועים ( )eventsבהתאם
לדרישת המזמינה.
ב .שילוב קוד ביישומון אשר יאפשר מעקב סטטיסטי מלא על התנהגות ופעולות
הגולשים ,כולל שילוב קוד google analytics, google tag manager and
 , remarketingאו באמצעות מערכת סטטיסטית שוות ערך כולל שילוב כל
התגיות ,ה Eventsוה Funnels -הנדרשים על ידי המזמינה ואפשרות מעקב בין
ערוצים אחר משתמשים רשומים.
ג .בין השאר יינתנו באמצעות המערכת הסטטיסטית הדוחות הבאים:
 .1דוחות למנהלי המערכת – מדדי שימוש בכל אפשרויות הפונקציונליות של
היישומון כולל מעקב פעולות על הקשות וביצוע פעולות במסך ,כגון:
 .iכניסות לשירותים השונים ביישומון
 .iiמעקב נטישה/השלמה על תהליכים
 .2נדרשים דוחות המביאים לידי ביטוי מדדי שימוש כללים על היישומון
כגון:
 .iכמות התקנות
 .iiכמות הסרות
 .3ניתן יהיה לבצע פעולות ניהול ושמירת דוחות כגון:
 .iהצגה על המסך
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 .iiהדפסה
 .iiiמשלוח במייל
 .ivשמירה כקובץ .CSV\Excelשמירה כקובץ .PDF

.2

מסכי BI Dashboard

.2.1

המערכת תאפשר תצוגות מקוונת לדו"חות באמצעות מסכי  ,BI Dashboardכך שכל
משתמש יוכל להפיק בקלות ובמהירות את הדוחות והניתוחים הדרושים לתפקידו.
להלן פעולות וכללים אשר יחולו במערכת הדוחות ובמסכי ה BI-בהתאמה:
א .המערכת תאפשר למשתמש באופן ידידותי גמיש ופשוט לשנות מאפיינים וכללי
ניתוח ואנליזה על פיהם הוא מעוניין לצפות במידע ,כגון מיון לפי שדות ,סינון
בהתאם לתקופת זמן (שעתי/יומי/שבועי/חודשי/שנתי/בחירה) ,חיפוש בהתאם
למאפיינים מוגדרים ,שמירת דוחות ,ייצוא דוחות וכדומה.
ב .המערכת תתמוך בהגדרת מדדים כמותיים ומדדים איכותיים למדידת השימושים
השונים בהתאם לדרישות המסחריות של המזמינה כגון :זמני שימוש ביישומון,
ניטור מערכות הפעלה והמכשירים המפעילים אותה ,סוגי המשתמשים ,פילוח
סוגי הרכישות ,Transaction Data, Product Data ,וכל מידע אחר שיאפשר
לייצר סגמנטציה של קהל המשתמשים בעת הצורך
ג .הצגת נתונים באופן גרפי על מנת להקל ולפשט את הבנת הדוחות והדיווחים
המתקבלים מן המערכת (הדגשות ,צבעים וכו').כולל תמיכה בעיצוב מותנה
בצבעים ,כגון :סכומים שליליים יסומנו באדום ,סכום הכי גבוה בכחול וכדומה.
ד .בכל הדו"חות והתצוגות ניתן יהיה לבצע אגרגציה של הנתונים או Drill Down
לפירוט נוסף בהתאם לזמינות המידע.
ה .שמירת דוחות – אפשרות שמירת מבנה דוחות שהוגדר ע"י משתמש מורשה
לצורך שימוש חוזר ע"י המשתמשים בהתאם להרשאות.
ו .מחולל הדוחות המאפשר להוסיף שדות חישוביים לצורך הדוחות.
ז .הדוחות הקבועים במערכת וכן מחולל הדוחות יתמכו בהפקת דוחות וקבצים
לגיליונות אלקטרוניים מקובלים ,לפקס ולדואר אלקטרוני .המערכת תתמוך
בייצוא דוחות ליישומי Microsoft Officeבכלל ול Excel -ו  Word -בפרט,
 PDFוכו'.
ח .המערכת תתמוך בהפקת כל הדוחות והטפסים במערכת למדפסת ,מסך או קובץ.
ט.

י.

המערכת תתמוך בהפקת דוחות אוטומטיים לכתובת מייל או מדפסת עבור
המשתמש וכן תאפשר למשתמש להגדיר את הדוחות אותם על המערכת לשלוף
באופן אוטומטי ורמת התדירות של הפקת הדוחות (תזמון דוחות).
אפשרות ביצוע השוואה של נתונים ובכלל זאת נתוני זיכויים בחתך יומי שבועי \
חודשי \שנתי ,כגון  -כמה ניצלו בפועל חוזים שרכשו ולא זוכו מול כאלה שזוכו
כתוצאה מאי טעינה.
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פירוט דוחות הדשבורד
המערכת תכלול ,בין השאר את הדוחות הבאים ,אשר יוצגו בהתאם לאמור לעיל
ב מסך הדשבורד (רשימת הדוחות המלאה תקבע בשלב האיפיון המפורט):
סך מכירה והחזרים נכון ליום הנוכחי –נתונים של היום הנוכחי מוצגים כברירת
מחדל .אפשרות סינון ברמה שבועית וחודשית.
סך מכירה וזיכויים מרגע עליית הפרויקט
סוגי טלפונים ומערכת הפעלה ממנה בוצעה פעולות בכלל והרכישה בפרט
(יאפשר לקבל אינפורמציה לדוגמא של כמות אנשים שגולשים מאנדרואיד\IOS
מאיזה גודל מסך רוכשים ...מאייפון ...7כמה מ LGבעל מסך  5.7וכו')...
ניתוח פעולות משתמש בכלל ופעולות רכישה בפרט כולל:
 .1מידע גרפי וטבלאי על אחוזי ההשלמה והנטישה  -השלמה\נטישה של פעולות
ביישומון (כגון תכנון נסיעה ,הגדרות ,הקשות ,אופן הזרימה בין מסכי
היישומון וכד' ובפרט ניתוח פעולות מכירה כגון עסקאות ,באחוזים (לצורך
העניין 70% :הושלמו 5% ,נטשו בשלב אימות משתמש 10% ,נטשו בעמוד
סליקה וכיוצ"ב)
 .2ניתוח סגמנטציה של קהל המשת משים (לדוגמא האם יש דפוס מסוים של
רכישות או של לקוחות ,האם יש האטה במכירות מסיבה כלשהי ,האם יש
עליה בכמות הזיכויים מסיבה כלשהי ,שעות בהם נרכשים חוזים מסוג
מסוים ,שעות בהם יש גאות\ שפל במכירות לפי תקופת זמן ,מבצעי קד"מ
והשפעתם על דפוס המכירה ביישומון ,היקף שימוש ברכיבים \ מסכים
ביישומון תוך עדכון זמן שימוש והתנהגות הלקוח באופן שיאפשר הבנה האם
נדרשים שינויים אפיונים בתהליכים ,בלוגיקת המסכים או ב UXבגרסאות
היצור או בגרסאות הבדיקה מול קבוצות משתמשים שונות,
נתונים טופוגרפיים כמו מיקום הרכישה ,האם בוצעה רכישה בהקשר של תחנה
קרובה מול חוזה ,האם בוצעו רכישות ע"ג רכבת רלבנטית או במהלך נסיעה מול
רכישה בתחנה או במיקומים אחרים...זמן רכישה לפני נסיעה \ שימוש בפועל,
בעיות לבצע רכישה כתוצאה מבעיות כיסוי תשתית רשת וכו'...
פרק זמן ממוצע לרכישה מול פרופיל\ סוג חוזה (ממוצע הזמן שלוקח לפרופיל
סטודנט לרכוש חוזה מסוג  ... Xממוצע זמן לרכישה באתר באופן כללי...ממוצע
זמן לרכישה ללא אשראי שמור\עם אשראי שמור וכו')
פילוח של עסקאות לפי עסקאות שהושלמו ,עסקאות שנכשלו ועסקאות שננטשו.
יהיה ניתן לתחקר ברמת עסקה שנכשלת ,אפשר לדעת מה הסיבה לכישלון,
באיזה מסך ופעולה בוצעה כישלון הרכישה או הנטישה של תהליך הרכישה.
ניטור התנהגות רכישה של משתמשים (רכישה מוקדמת  /ערך צבור  /חשבון
חודשי) כגון סך סוגי חוזים שנמכרו מסוג מסוים לפי תאריכים ,לפי סיכום כללי
(טבלה) –פילוח לפי רכבת בלבד /משולב+רפורמה /ערך צבור\שמור –.ETT
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ט .סכום ממוצע לחוזה שנרכש באתר  ,סכום ממוצע לכ"ח שרוכש באתר –יבוצע
בחתך גמיש (כלומר ,לפי בחירה של תאריך התחלה ותאריך סיום)
י .כמות לקוחות חוזרים מול לקוחות חדשים (שימוש ביישומון אם אפשר להציג
לפי טרנד ) וסה"כ כמות גולשים.
יא .כמות תקלות רכישה ביישומון שדווחו (למשל בעיות להפעיל  WSאימות לקוח,
 WSהעברות נתונים ,פנייה  WS CGלביצוע סליקה ,כשלון יצוא קבצים מסוגים
שונים ) לפי תאריך (אפשר לפי גרף לבדוק טרנד)
יב .סוגי פרופילים שרכשו חוזים באתר לפי תאריך וכמות.
יג .דו"ח מורכב יותר של רכישות מול זיכויים (כאלה שלא ניצלו ולא הספיקו לטעון
את החוזה הנרכש) אפשר להציג כמה רכשו בכסף ,כמה עדיין לא נטען  ,כמה רכשו
ולא טענו בפועל חוזה מסוג מסוים.
יד .דוחות  SLAמלאים
.3

הפקת דוחות

.3.1

כללי – הנתונים יופקו לבעלי הרשאה מתאימה (יתאפשר להקים מספר הרשאות שונות
בהתאם לתפקיד ) מתוך שאילתות על בסיס הנתונים בחתכים של שדות הרשומות
בבסיסי הנתונים כגון:
א .דו"חות כספיים שיאפשרו סינון ברמת תחקור וטיפול בהפרשים ( אם נמצאו )
עד לרמת העסקה על מנת להפיק תמונת מצב עדכנית לגבי הכנסות מצופות
ותקבולים ברמה חודשית ,כחלק מתהליכי ביצוע הבקרה על המכירות והחיובים
שנעשו באשראי ,אשר דווחו מכל הניידים והוצלבו עם הנתונים אשר מגיעים
מחברות האשראי.
ב .הדו"חות יתארו במפורט ומרוכז את כל נתוני המכירה והשימוש בכלל חוזי
הנסיעה הנמכרים אצל המזמינה ,מושב שמור ורכישה ושימוש בחוזי "ערך
צבור" ( )Stored Valueברמה חודשית אך ניתנים להרצה בכל זמן ועבור כל פרק
זמן רצוי  ,גם בפילוחים שעתיים ,יומיים ,שבועיים וכו'
ג .דו"ח פירוט עסקאות אשראי  -מאפשר לתחקר את מגוון היבטי עסקת האשראי
ע"י
נתוני מזהה העסקה המפרטים את פרטי העסקה \ "נתוני התקבול" ,מול חברת
האשראי ומידע על שידורי עסקאות מול חברת הסליקה
ד .כרטיסים ואירועים – event circumstances -דו"ח המציג את כל סוגי
 EVENTSל טיפוס הנתונים ,Event Type
ה .דו"ח זיכויים של עסקאות ,ביטולי עסקאות כתוצאה מביטול של הלקוח או
כתוצאה מזיכוי המערכת מסיבת כשל או אחר
ו .לקוח  -פירוט רכישות ,סוגי כרטיסים ,בעיות בביצוע הפעולה ,פרטי תשלום
ומסופי אשראי ניתוח לפי זמן בהשוואה למידע קיים במערכת ועוד'
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ז .דו"ח רשימות שחורות  -כמות וסוגי אמצעי המדיה שנמצאים ברשימה השחורה
עם יכולת לבצע  Drill Downעד לרמת המכשיר הנייד ולחשבון או לחשבונות
הקשורים אליו.
ח .דוחות תחזוקה  -סטטוס זמינו ת רכיבי המערכת בזמן נוכחי וסטטיסטית
לתקופה .הדו"ח יופק באופן שניתן לבדוק עמידה ב  .SLAתהיה יכולת ביצוע
 Drill Downעד לרמת הרכיב הבודד ,ביצוע פעילות תחזוקת ותיחול שרתי
המערכת ו\או עדכוני גרסה שונים ברמת תוכנה וחומרה וכל פעולות המניעה
שבוצעו לפי סוג ומיקום של רכיבים כולל גרסאות תוכנה וקושחה בכלל רכיבי
המערכת.
ט .דו"ח ממשקים – יאפשר לקבל מידע על בעיות העברת מידע ,עומס בקשות מסוגים
שונים מול שרת האפליקציה ושרתי צד ג' שאינם באחריות הספק ,התראות\לוגים
מול שרת  ,DBהתראות\ל וגים מול שרת אפליקטיבי
י .דו"ח רשימות שחורות עבור מכשיר\ חוזי נסיעה\מוצרים אחרים
יא .דו"ח שחזורי חוזים
יב .דוחות בנושאי הודעות שנשלחו למשתמשים בהתאם לסוגי ההודעות הקיימים
בשירות ,הדוחות יראו בהתאם לפרמטרים שיבחרו את:
 .1כמות המשתמשים שקיבלו הודעה.
 .2כמות משתמשים שפתחו/לא פתחו את ההודעה.
 .3כמות משתמשים שנכנסו לקישור\י ם שמצורפים בהודעה.

דרישות מהיישומון
בפרק זה יפורטו הדרישות השונות מהיישומון אשר יוקם על ידי הספק כפי שנדרש לצורך מענה לדרישות
המפורטות במכרז.
יחד עם זאת יודגש – חלוקת המסכים ,הרכיבים השונים ,התנהגות המסכים והמעבר בינם ,הפעולות
במסכים ,הפקדים ,שדות החובה ,התנהגות לוגית וחוויית המשתמש ,קביעת הזרימה המדויקת של
המסכים ואפשרויות החזרה השונות יקבעו בשלב האיפיון המפורט ,לאחר בחירת הספק הזוכה.
כללי
הספק יהיה אחראי על העלאת וניהול היישומון בחנות האפליקציות המתאימה ( Google Play,
 ) APPSTOREבכלל זה כל הנדרש לניהול היישומון בחנות על גרסאותיה השונות ובכלל זה ניהול החשבון
(החשבון יהיה בבעלות המזמינה בלבד) ,מודול תמיכה בקבצי התקנה ,עדכוני יישומון ,איסוף מידע על
הורדות ,גרסאות שונות  ,הזנת התכנים ,עדכון שינויים נדרשים בהתאם לעדכוני מדיניות וכיוצא באלו
פעולות נדרשות .הספק אחראי לפעול בהתאם להנחיות ומדיניות החנות המתאימה.
היישומון יפותח על בסיס אחת הטכנולוגיות שעושות שימוש ב  nativeאו  cross nativeכדוגמת React
 Nativeאו .NativeScrit
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ממשק המשתמש של היישומון יתבסס על כללי המיתוג של המזמינה ויהיה נגישה באופן מלא בהתאם
לדרישות החוק ,היישומון יותאם למכשירי  mobileבעלי גדלי מסך שונים ותהיה ידידותית לשימוש.
תוצרי עיצוב
הספק הזוכה (באופן עצמאי או באמצעות קבלן משנה) יכין את כלל תוצרי העיצוב הנדרשים להקמת
היישומון וממשקי הניהול .בין השאר ,תוצרים אלה יכללו:
א .מסמך  – UIמסמך הכולל סכמות המסכים השונים ,פירוט המבנה שלהם ,תוך ציון
התנהגויות הממשק וסקירה של רכיבי היישומון השונים
ב .סקיצות עיצוביות ( – )look&feelהכנת הקונספט העיצובי של היישומון וממשק הניהול,
בהתבסס על סקיצות עיצוביות והבריף העיצובי שיימסר לספק הזוכה .הקונספט יכלול עיצוב
המסכים הנדרש וכן סכמות מתאימות לתצוגות לטאבלט וסמארטפון .הספק יכין עד חמישה
קונספטים שונים לאתר בהתאם לבריף העיצובי עד לאישור מלא על ידי המזמינה.
ג .מסמך  Style Guideליישומון ,כולל הוראות הכנת חומרים גרפיים – גודל תמונות ,צבעים,
מרחקים וכל הנדרש.
ד .שכבת התצוגה  -הספק יכין בהתאם להנחיות המזמינה את שכבת התצוגה של היישומון
וממשק הניהול על כלל המסכים ,התצוגות ורכיבי העיצוב (כולל תפריטים ,פקדים ,חיוויים,
הודעות ,מעטפת מסכים ,חלונות מודליים וכיו"ב) ,הנדרשים ויבצע כלל הפעילויות הנדרשות
לצורך יישום שכבת התצוגה בכל רכיבי המערכת באופן נגיש ומותאם.
ה .בדיקות שמישות  -במהלך שלב העיצוב (והן בשלב הבדיקות ,ראה להלן סעיף )4.2.8.14.2.8.1
הספק מחויב בביצוע בדיקות שמישות למשתמשים .על המציע להציע הדרך המומלצת על
ידו לביצוע הבדיקות ולתמחר בהתאם בנספח  A/B, Multivariate, Split - A1מעבדת
משתמשים או דרך אחרת ,ומעבדת שמישות הבדיקות יבוצעו על ידי חברה לה ניסיון
בבדיקות מסוג זה או לחלופין על ידי הספק עצמו במידה ולו יש ניסיון בבדיקות מסוג זהה
וביצוע מעבדה ליישומון אחת לפחות הכוללת מיליון משתמשים פעילים לפחות.
ו .אישור המזמינה  -הספק יציג ב מהלך תהליך העיצוב והבדיקות את תוצרי הבדיקות למזמין,
ובהתאם להנחיותיו ישלב ויפעל לעיצוב היישומון וחווית המשתמש בהתאם לממצאי
הבדיקות.
ז .למזמין עומדת הזכות להכין ולעצב בעצמו קונספט עיצובי ולמסור אותו לספק לצורך
התאמתו המלאה בהתאם לנדרש .כן עומדת ל מזמין הזכות להעמיד לרשות הספק חברת
שמישות לביצוע הבדיקות ומבדקי השמישות בהתאם לאמור לעיל .היה ועשה כן המזמינה,
יקוזז בהתאמה עלות העיצוב/חברת השמישות מעלות ההקמה.
ח .האמור לעיל חל גם על מסכי  webככל שידרשו.
תמצית הדרישות מהיישומון
מסד

הדרישה

.1

הפעלה  /כללי

.1.1

התקנה

תיאור
היישומון יותקן על ידי המשתמש באמצעות הורדה והתקנה מ google
 playאו Apple
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 App-storeבהתאמה.

.1.2

תמיכה בגרסאות בגרסאות:
אנדרואיד מגרסה 4.4
נערכת הפעלה
 IOSמגרסה 9.0

.1.3

תמיכה במכשירי אנדרואיד:
ממכשירי  Xiaomi 5 ,lg4 ,Samsung 5ומעלה
סלולאר
IOS
ממכשירי .iPhone 5s

.1.4

חיוויים

בכל התהליכים הרלוונטיים יוצגו למשתמש באופן שימושי וברור חיוויים,
מסכי אישור ,תשלום וסיכום.

.1.5

שגיאות

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

.1.6

שפות

היישומון יתמוך בצורה מלאה בשפות עברית ,אנגלית ,ערבית ,רוסית
ותעבוד  LTRו – RTLבהתאם.

.1.7

לתקן שכבת התצוגה ביישומון ובממשק הניהול תותאם לכללי הנגישות  Aו-
התאמה
הישראלי לנגישות  AAהמחויבים בתקנות הנגישות השירות ובהתאם לדרישות החוק על
בסיס יכולות אפל ו.google
רמה  AוAA-
ראה את דרישות הנגישות בקטגוריה  1ו 2 -באתר www.nagish.org.il
 טופס דרישות נגישות שפרסמה נציבות שוויון זכויות וכן למידע נוסףשפורסם באתר הנציבות.
בסמוך לאישור ההשקה ,הספק יגיש למזמין אישור התאמה לנגישות
הנדרשת ממורשה נגישות השרות מוסמך המתמחה בתחום האינטרנט.
המזמינה אשר מורשה הנגישות כאמור.

.1.8

היישומון בשתי מערכות הפעלה ,אייפון ואנדרואיד ,יפותחו תוך שימוש
בטקסט חי ככל שניתן בכל המסכים והרכיבים.
כל הטקסטים ,החיים והמעוצבים ,בכל השפות יהיו זהים בשתי
הפלטפורמות וניתנים לתרגום מלא.
הטקסטים החיים בכל השפות ישמרו בקובץ  localizationיחיד שישמש
את שתי הפלטפורמות .בקובץ זה יש להקפיד על היררכיה נכונה ומובנת
של מסך-רכיב-טקסט על מנת ל ייעל את השימוש בקובץ ולהקל על
הבנתו ועדכונו בעתיד.

ניהול תוכן

.2

משתמשים

.2.1

משתמש
(משתמש
רשום)

אורח יוכל לבצע את כל הפעולות הקשורות ב:
לא חיפוש וברור מידע
פנייה לנציגי שירות
קבלת מידע לא אישי
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.2.2

חלקי משתמש שביצע הרשמה חלקית לשירות ללא הכנסת פרטי תשלום או
משתמש
(רשום ללא אמצעי פרטי רב קו ,יוכל לבצע פעולות כמו משתמש לא רשום  +פרסונליזציה
תשלום)

.2.3

משתמש
(כולל
תשלום)

מלא משתמש שנרשם ומילא גם את פרטי תשלום ו\או פרטי רב קו ,יוכל לבצע
אמצעי את כל הפעולות של משתמש רשום חלקית ובנוסף להפיק חשבונית,
לבצע רכישות ,טעינת מ\אל רב קו..
קיימים שתי מצבים:
 – 1דורש הזדהות בעמדת הנפקה (פרופילים מיוחדים סטודנט ,נכה,
אזרח ותיק)
 – 2פרופיל כללי או אנונימי לא דורש הזדהות.

.2.4

הצגת מידע תלוי התאמת התפריטים וחיפוש תחנות מוצא לפי מיקום גיאוגרפי וכן
אפשרות הפעלת כרטיס לפי תחנה קרובה וקבלת מידע על תחנה\ות
מיקום
קרובה.

.3

חיפוש

.3.1

כללי

ניתן יהיה לבצע ביישומון חיפוש באמצעות הקלדת טקסט חופשי
והשלמת ערכי חיפוש בהתאם לערכים מוגדרים ובשפות השונות.

.3.2

חיפוש קולי

ניתן יהיה לבצע ביישומון חיפוש באמצעות קול אחר תחנות מוצא ויעד
בהתאם לערכים מוגדרים ובשפות השונות.

.3.3

חיפוש
לומד\נסיעות
קבועות

חיפוש המזהה את תבניות החיפוש של הלקוח ,ללקוחות שמחפשים
בצורה זהה.

.3.4

חיפוש
חופשי

בטקסט חיפוש בטקסט חופשי "אני מחפש רכבת מירושלים לתל אביב"

.4

תכנון מסלול

.4.1

כללי

ניתן להתרשם מאופן תכנון המסלול ,תוצאות תכנון המסלול ופרטי
המסלול באתר הרכבת –  www.rail.co.ilפרטי התחנות ושמותיהן בכל
השפות ימשכו מתוך מנוע התעריפים של המזמינה
המידע על פרטי כל הרכבות שבתכנון מסלול מתקבל ממשק הRJPA

.4.2

תכנון מסלול

תכנון מסלול ע"פ בחירת מוצא ויעד ,שעות  ,תאריכים כולל אפשרות
בחירה ידידותית של התחנות בהתאם למיקום ,מסלול\ים מועדפ\ים,
חיפושים אחרונים ,שעות הנסיעה והן באמצעות רשימה וחיפוש.

.4.3

תוצאות
תכנון מסלול

הצגת תוצאות תכנון מסלול בהתאם לשאילתת המשתמש הכוללת
תצוגה של תוצאות הרכבות הרלוונטיות למסלול.
ניתן יהיה לקבל על כל אחת מהרכבות מידע על הפרטים המלאים של
המסלול כדוגמת:
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פרטי רכבת (סוג רכבת ,מספר רכבת ,רציף עליה ,אייקונים המסמלים
את שירותי הרכבת)
א .מדד עומס  -בעת חיפוש מסלול נסיעה יוצג של מדד עומס ברכבת
ב .מסלול הרכבת המלא ובאופן בולט המסלול הנבחר ותחנת המוצא
והיעד והחלפות נדרשות
ג .מיקום הרכבת
ד .זמן מתוכנן
ה .מידע על איחורי רכבות בזמן אמת
ו .תחנה מעוררת
ז .פרטי החלפה – כאשר ישנה החלפה בין רכבות במסלול תוצג
החלפה זו בין שתי הרכבות בפרטי מסלול .הצגת רציף הירידה
והעליה בהתאם ,תחנת החלפה ושעת החלפה
במידה והמשתמש חיפש נסיעה הלוך/חזור ,יוכל לשנות את כיוון
הנסיעה כיוון חזור ולבצע תכנון מסלול מחדש.
במידה ואין רכבות בהתאם לשאילתה המבוקשת תוצג הודעה מתאימה
ולאחריה את הרכבות במועד העתידי הקרוב ביותר
.5

מפת מסלולים ותחנות

.5.1

מפת ניתן יהיה לקבל מידע על קווי ותחנות הרכבת בתצוגת מפה או באמצעות
הצגת
חיפוש  /בחירה מרשימת תחנות רכבות.
מסלולים ותחנות
תוצג מפת מסלולים אם אפשרות בחירת תחנה לצורך הצגת מידע
ובמהלך תכנון מסלול לצורך בחירה של תחנת מוצא  /יעד באמצעות
שימוש במפה סכמתית של קווי הרכבת.
המפה תהיה דינמית ותאפשר שינויים ותוספות (תמונה או תחנות
חדשות) ללא צורך בעדכון גרסת קליינט.

.6
.6.1

.7
.7.1

מידע אודות שירותים ברכבות ובתחנות
מידע נוסף
לאחר חיפוש

הצגת מידע ופרטי תחנות הרכבת בהתאמה (מתוצאות תכנון ,מפת
מסלולים וכד') כולל:
א .מידע על התחנה
ב .תחבורה משלימה
ג .מה באזור התחנה – ממשק לאפליקציית איזי
ד .תיאום נסיעה לבעלי מוגבלויות
ה .חניונים

הצגת עומסים ברציפים וברכבת
כללי

יוצגו עומסים סטטיסטים בתחנות
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התרעות על מסלול שנבחר

.8.1

כללי

.9

הצגת תעריף

.9.1

כללי

מחשב את התעריף על סמך מסלול נבחר ,לוקח בחשבון מספר פרמטרים
לביצוע החישוב כגון מסלול ,סוג הנוסע (סטודנט ,נכה .)...
חישוב התעריף ניתן יהיה לביצוע במספר מסלולי לקוח כגון לאחר תכנון
נסיעה ,ישירות וכד

.10

הרשמה

.10.1

אפשרויות הרשמה

לאחר הורדת היישומון יוצע למשתמש להירשם ליישומון ,המשתמש
יוכל לבחור שלא להירשם ולהשתמש ביישומון כאורח ,אם יחליט
להירשם יוכל לבצע זאת ע"י מילוי פרטים בטופס ההרשמה או ע"י
הרשמה עם חשבון  Facebookאו  googleוהשלמת פרטים חסרים כמו
מספר סלולארי ,טופס ההרמה יהיה מורכב משני חלקים פרטים אישיים
(חובה) ואמצעי תשלום ו\או פרטי רב קו(לא חובה)
משתמש שמילא רק את הפרטים האישיים יחשב כמשתמש רשום חלקי
ומשתמש שמילא את כל הפרטים יחשב כרשום מלא.
בכול שלב ביישומון יהיה ניתן להירשם ו\או להשלים פרטים.

.10.2

תהליך

מלבד מסירת הפרטים תהליך ההרשמה יכלול
אישור ההרשמה ,אישור תקנון כולל אימות מספר טלפון באמצעות
הודעת .SMS

.10.3

שמירת פרטיות

בתהליכי ההרשמה יובהר לנרשם שפרטי ההרשמה לא ישותפו והם רק
לשימוש של המזמינה .

אם נבחר מסלול יוצגו התראות רלוונטיות למסלול

אפשרות נוספת לביצוע תהליך הרשמה מלא למערכת היא באמצעות
הזנת מספר כרטיס רב קו שהופק על יד המזמינה או כרטיס של מפעיל
אחר שנקלט ונרשם כלקוח במערכת הכרטוס ,שאר הפרטים החסרים
יושלמו ע"י הלקוח בתהליך.

.10.4

רישום
לשירות

.11

הפעלה\כניסה לאזור אישי ביישומון

רב

קו בגרסת האנדרואיד או מכשירי  IOSמגרסה מתקדמת ,המשתמש יוכל
להצמיד כרטיס הרב קו לטלפון לצורך קריאת הנתונים באמצעות ה-
NFC
עם אישור בהתאם יבוצע:
א .תהליך ( )WSמול שרת הכרטוס ( )COSאשר יבדוק כי המשתמש
אינו נמצא ברשימה השחורה .במידה ונמצא יקבל הודעה בהתאם.
ב .תהליך בו ישלח כקובץ עדכון פרטים לשרת הכרטוס ( )COSבלילה
ויפתח משתמש בהתאם ב"פרופיל כללי" בשרת הכרטוס.
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.11.1

הפעלה\כניסה

.11.2

בדיקת
הרשמה

.11.3

רשימה שחורה

תיאור
הפעלת היישומון תראה מסך כללי שבו יהיה אפשר לבצע פעולות של
משתמש מסוג אורח ,כמו כן הלקוח יוכל לבצע  loginלמערכת או
הרשמה.
מצב תתבצע בדיקה של סטאטוס הרשמת המשתמש אורח\חלקי\מלא
ובהתאם למצב יוצע ללקוח ע"י לפי תזמון מחושב מראש האפשרויות
הבאות:
א .הרשמה לשירות\ה שלמת פרטי רישום(לצורך הרשמה מלאה)
ב .פרסומות והודעות מותאמות
הבדיקה תתבצע מול פרמטר מערכתי שישמר ביישומון רק לצורך
בדיקה זו.
לאחר הזדהות במערכת תתבצע בדיקה מול הרשימה השחורה במקרה
והלקוח מופיע ברשימה תיסגר לו האפשרות לבצע פעולות כספיות
ופעולות ברב קו.

.11.4

בדיקת
מיקום

.11.5

הזדהות מוצלחת למשתמש רשום מחובר יוצג שם המשתמש ופרטי חשבון הרב קו
הסלולארי ,למשתמש לא רשום תוצע האפשרות להירשם.
ביישומון

.11.6

ניסיונות התחברות במידה מספר פעמים המוגדר בפאנל ניהול הזנת הסיסמה נכשלה,
הכניסה תנעל ועל הלקוח לפנות למוקד שירות לקוחות בצירוף הנחיות
כושלים
נוספות.

.11.7

Logout

המערכת תנתק ( ) Log outאת המשתמש לאחר שלא ביצע פעולה במשך
יותר מפרק זמן של מספר דקות כפי שיוגדר בפרמטר ( ,)timeoutלמעט
במקרה שהמשתמש בחר באפשרות להישאר מחובר .במידה ובחר
באפשרות זו יאשרה בהתאם לנדרש.

.12

רכישה

.12.1

כרטיס רכישת כרטיס חדש לרכבת בלבד כולל בחירת מוצא ויעד ,הצגת כרטיסי
רכישת
הנסיעה בהתאם לסוגם לפי פרופיל המשתמש ומחירם ,אפשרות בחירה
רכבת בלבד
בסוג הכרטיס המבוקש ,הגדרת תוקף בהתאם לצורך ,אישור ותשלום

.12.2

כרטיס אפשרות בחירת ורכישה של “ כרטיס משולב” בהתאם לסוגו  -משולב
רכישת
מטרופוליטני (בתוך מטרופולין) או משולב ארצי (בין מטרופולין) כולל
משולב
 /אפשרות בחירת אזור לצורך הצגת כרטיסים המתאימים לאזור ,הצגת
מטרופוליטני
מפות האזורים ואפשרות הזנת קוד שיתוף.
ארצי (חוזי נסיעה)
בחירה מרשימת הכרטיסים המוצעים לבחירה ,בחירת תוקף הכרטיס
אישור הבחירה ותשלום.

שירות בכול הרצה יבדקו לוקאלית על המכשיר האם שירותי המיקום פתוחים,
במידה ולא תהיה הודעה מתאימה שתבקש לפתוח את שירותי המיקום.
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.12.3

רכישה
(חידוש)
נסיעה

.12.4

שירות אפשרות לרכוש שירות מקום שמור לכרטיסים המתאימים.
רכישת
מקום שמור עבור הצגת אפשרות רכישת שירות מקום שמור ברכבות המתאימות או
חיפוש לפי מועד ובחירת רכבת בהתאם ,אישור הבחירה ותשלום.
כרטיס נסיעה
אפשרות הגבלת זמן תהליך הרכישה והתאריכים בהם ניתן לרכוש
מקום שמור

.12.5

סיכום רכישה

סיכום הרכישה והצגת מידע מלא בהתאם לרכישה שביצע וביצוע
פעולות כגון תשלום בלבד ,תשלום וטעינה לכרטיס רב קו ,הוספה לסל
קניות.

.12.6

סל קניות

סל הקניות בו יוצגו כלל הכרטיסים אותם הוסיף המשתמש לסל כולל
אפשרות לשנות הכמות או להסירם מהקנייה
כן יוצג הסך לתשלום ואפשרות לתשלום בכרטיס אשראי או לבצע
רכישה נוספת
במידה ובסל כרטיסים אשר סומנו לטעינה לכרטיס הרב-קו ,יסומנו אלו
בהתאם.
לכל כרטיס יוצגו פרטים בהתאם לסוגו.

.12.7

תשלום

ביצוע תשלום באמצעות ממשק למערכת הסליקה של Credit guard
) (CGוהיישומון תפנה ישירות לשירות התשלומים של .CG
במידה ולמשתמש פרטים הקיימים ב ,CG-ניתן לשלם בפרטים
הקיימים במערכת או לחלופין להזין כרטיס אחר.

.12.8

סיום רכישה

סיום תהליך הרכישה לאחר אישור התשלום
כולל הצגת פרטי הרכישה (ערך צבור ,פרטי הכרטיס או פרטי שירות
מקום שמור) והודעת הצלחה מתאימה.
במידה והמשתמש בחר לטעון הכרטיס הנרכש לכרטיס הרב קו – יוצג
חיווי בהתאם וביטול תהליך הרכישה במידה והטעינה נכשלת תוך קבלת
זיכוי בהתאם.
שליחת מייל עם החשבונית

.13

ערך צבור

.13.1

שימוש בערך צבור

חוזרת אפשרות ביצוע רכישה חוזרת במקרה שהמשתמש רכש כרטיס כלשהו,
כרטיס ערך צבור או שירות מקום שמור תוך אפשרות עדכון הנתונים הנדרשים
ומניעת רכישה במידה ולא ניתן (למשל טרם הסתיים כרטיס תקופתי).

ניתן יהיה להפעיל כרטיס מסוג "ערך צבור" ,באמצעות פעולה של שימוש
ב"ערך צבור"  -סכום כסף הצבור בכרטיס הרב קו (הפיזי – פרה
ולידציה) או ביישומון .
במידה ולא קיים ערך צבור ,לא ניתן יהיה להשתמש בערך צבור
והמשתמש יקבל חיווי על כך.
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המשתמש יוכל לבחור להשתמש בערך צבור מהיישומון או מכרטיס הרב
קו שברשותו ,ולבצע תהליך רכישה מלא באמצעות ערך צבור –לבחור
מוצא יעד בהתאם לצורך וכד' ,אישור ותשלום.
במידה והערך הצבור אינו מספיק לרכישת נסיעה ,תוצג הודעה ברורה.
במידה והמחיר גבוה מהערך הצבור הקיים ,יופיע הודעה למשתמש
להוסיף ערך צבור לכרטיס או ליישומון בהתאם לאמצעי הנבחר.
לא ניתן לבצע פעולות רכישה נוספות כאשר המשתמש ביצע שימוש
בערך צבור.
יובהר שימוש בערך צבור (פרה ולידציה) הינו מוגבל בזמן.
.13.2

רכישת ערך צבור

אפשרות רכישת ערך צבור ליישומון או לכרטיס הרב-קו כולל בחירת
הסכום ,אישור ,תשלום וסיכום בהתאם

.13.3

הטענת ערך צבור

אפשרות להטענת ערך צבור ביישומון.
בבחירת אפשרות "הוספת ערך צבור" יוכל לבחור אם לטעון ערך צבור
לכרטיס הרב – קו שברשותו (במידה ויש  )NFCאו ליישומון .המשתמש
יוכל לבחור סכום לטעינה לאשרו ולשלם בגינו
במידה והערך הצבור מיריבי לא ניתן יהיה להטעין והמשתמש יקבל
חיווי על כך

.14
.14.1

הפעלת כרטיס נסיעה
API\SDK

.14.2

.14.3

הפעלת הכרטיס (הצגת בר קוד) תבוצע בהתאם ליכולות API\SDK
המסופק על ידי הספק של שרת האפליקציה.
אופן המימוש המדויק יקבע בשלב האיפיון המפורט.
לקוחות יוכלו להפעיל כרטיסים בתוקף שמאוחסנים בשרת
האפליקציה.
יידרש חיבור לאינטרנט כדי להוריד את הכרטיסים משרת האפליקציה
ליישומון.
תצוגת הכרטיסים בתוקף צריכה להיות מותאמת לתחנה שבה נמצא
הנוסע והכרטיס שהופעל בכניסה.

הצגת
הכרטיס

מידע

על על הכרטיס ביישומון יוצגו הנתונים הבאים:
א QR .קוד ייחודי המזהה את הכרטיס
ב .שם\סוג הכרטיס
ג .מקור ויעד הנסיעה
ד .תאריך מלא לתפוגה
ה .תאריך מלא למעבר בשער
ו .א קיים סוג פרופיל שמזכה בהנחה
!!! במידה והכרטיס הוא עבור מקום שמור יוצגו פרטי המקום השמור
בלבד(כולל .)QR
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הצגת מידע בהתאם לטעינה או העברה לכרטיס הרב קו של המשתמש
כמפורט להלן:
א .במידה והעביר ערך צבור מ -או ל -כרטיס היישומון – יוצג ערך
צבור מעודכן
ב .במידה והעביר כרטיס מ /אל היישומון – הכרטיס יוסר  /יוצג
בהתאם.

.14.4

 QRקוד

ישמש למעבר בשערים(וולידטור) ויהיה מוצפן (באמצעות מתודולוגיה
מפתח הצפנה  )asymmetricע"י קוד ייעודי ביישומון שיכלול גם את
מרכיב הזמן .הברקוד יהיה תקף לזמן מוגבל של מספר שניות (משתנה
מערכתי) ,.הברקוד צריך להכיל את כל המידע הדרוש כדי לבצע אימות
של הכרטיס.

.14.5

מעבר בשער

במעבר בשער/וולידטור תשלח תנועת הוולידציה ב OL-למשרד האחורי
של כרטוס ומשם לשרת האפליקציה.
בבקשה להפעלה יש לוודא מול שרת האפליקציה שלא התקבלה תנועת
וולידציה על הכרטיס שנבחר ע"י הנוסע להפעלה.
במידה ובמהלך תהליך ההפעלה ,יתקבל חיווי על שגיאה מהמערכת ,היא
תוצג בהתאם למשתמש .להלן בטבלת החיוויים מוצגות דוגמאות
לחיווים אפשריים.
מצב כניסה – עם סריקת הבר קוד של הכרטיס בתחנת המוצא ,מצב
הפעולה של הכרטיס ישתנה ל"יציאה"
שליטה על אי ביצוע יציאה ( -פרמטר –  4וחצי שעות) ,ושינוי מצב
הכרטיס חזרה ל"כניסה"
מצב יציאה  -הצגת הכרטיס בהתאם לסוג הכרטיס:
א .כרטיסיה – ישתנה מספר הנסיעות ויוצג כניסה
ב .חד פעמי – פג תוקף ולא יוצג בתוכן כרטיס היישומון
ג .תקופתי  -חוזר לאפשרות כניסה

.14.6

כניסה /יציאה

הפעלת כרטיס הנסיעה כדי להעבירו בשער באמצעות קריאת ה QRקוד

.14.7

פיקוח

אפשרות למשתמש להציג לאישור הפקח כרטיסים מופעלים ביישומון
כולל בר קוד שלהם.
במידה ולמשתמש כרטיס אחד נסיעה אחד בלבד מתוקף ,יוצג ישירות
בר קוד הכרטיס.
במידה והמשתמש רכש בנוסף מקום שמור ,תוצג רשימה של הכרטיס
המופעל והמקום השמור לבחירת הפקח.
יובהר כי למקום שמור לא יוצג בר-קוד.
הברקוד המוצג יכיל את מספר הטלפון ,פרטי הכרטיס האחרון לו עשו
תיקוף בשער ואת פרטי התיקוף.
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.14.8

פרטי נסיעה

.15

NFC

.15.1

כללי

.15.2

הפעולות אותן ניתן לבצע על כרטיסים הנמצאים בכרטיס הרב קו של
פעולות
אפשריות בכרטיס המשתמש יוצגו למשתמש בהתאם לאפשרויות בכרטיסים השונים:
א .העברת כרטיס מכרטיס הרב קו לכרטיס היישומון (לאחר ההעברה
הרב קו הפיזי
ניתן יהיה לבצע הפעלת כרטיס ביישומון) במידה וניתן.
ב .ביצוע רכישה חוזרת במידה וניתן
ג .רכישת מקום שמור לכרטיס במידה וניתן
ד .טעינת ערך צבור לרב קו
ה .שימוש בערך צבור מהרב קו
ו .לכל כרטיס יוצג מידע נדרש.

לכל כרטיס יוצגו פרטים אודות האירועים אשר בוצעו וניתן יהיה לבצע
פעולות ישירות כמו:
א .אפשרות הצגת חשבונית מתאימה
ב .אפשרות לרכישת חוזרת
ג .אפשרות רכישת מקום שמור
ד .אפשרות טעינה
ה .פיצוי בגין איחור רכבת
במידה ולמשתמש כרטיס רב – קו ,ומכשיר נייד התומך ב,NFC-
המשתמש יוכל לטעון את תכולת הכרטיס ליישומון ,להציג תוכן כרטיס
הרב קו (בדומה לתוכן כרטיס היישומון שתואר לעיל) ולבצע פעולות
בהתאם.
היישומון יתמוך בממשק משתמש שיאפשר סיוע ברור ללקוח בתהליך
הקריאה הטעינה או היצוא מכרטיס הרב קו ואל כרטיס הרב קו.
יחד עם זאת ,סדר הפעולות יקבע בשלב האיפיון המפורט (לדוגמה ,האם
ניתן לבצע הפעולות ישירות מתכולת כרטיס הרב קו או האם נדרש
לטעון קודם מכרטיס הרב קו ליישומון).
התממשקות ועבודה מול  NFCדורשת מהיישומון לבצע פעולות מול
שרת האפליקציה והנ"ל יתחבר למערכות ה backשל הארגון.

מחיקת כרטיסים  -הכרטיסים  /ערך צבור  /שירות מקום שמור אותם
טען ימחקו מהטלפון הסלולרי/שרת ה אפליקציה בהתאם .כרטיסים /
ערך צבור  /שירות מקום שמור אותם טען מהרב קו ימחקו מכרטיס הרב
קו בהתאם.
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חיוויים  -בסיום הטעינה יקבל חיווי בהתאם כי פעולת הטעינה התבצעה
בהצלחה לכרטיס היישומון או לכרטיס הרב קו בהתאמה .במידה
ובמהלך תהליך ההטענה ,יתקבל חיווי על שגיאה מהמערכת ,היא תוצג
בהתאם לטיבה.
.16

הודעות

.16.1

כללי

.16.2

הודעות עבור משתמש שהתקין את היישומון וביצע רישום אימות מספר
סוגי
טלפון\ EMAILישלחו הודעות .EMAIL\SMS\Push Notification
למשתמש
יתנהל רישום של הודעות חדשות והודעות שנקראו .ניתן יהיה לסגור
הודעות שנקראו
ההודעות יותאמו בהתאם לפרמטרים שונים כגון:
א .תחנת מוצא ויעד נבחרות בתכנון מסלול
ב .על בסיס מידע בפרופיל המשתמש
ג .מסלולים שמורים של המשתמש
ד .מסלולים בכרטיסים אותם רכש (בהתאם לכרטיסים ביישומון)
ה .מיקום גיאוגרפי
ו .בהתאם לממשק ממערכות (לדוגמה מידע בזמן אמת ,הודעה על
רכבות מבוטלות וכד')
ז .הודעות כלליות של המערכת
ח .הודעות שישלחו כהודעות  PUSHיפתחו את האפליקציה ויציגו את

הודעות למשתמש בהתאם לכרטיסים\ מסלולים שמורים של המשתמש
 כולל רכבות מבוטלות  /מאחרות בהתאם לתחנות מועדפות/בית/עבודה

ההודעה גם בתוך האפליקציה.
.16.3

באנרים

מערכת ניהול והצגת באנרים

.16.4

הודעות SMS

קבלת הודעות  SMSואפשרות לקשר אותם ליישומון.
לדוגמה )one time password( OTP :קבלת סיסמה מ SMSוהכנסת
הסיסמה לתוך היישומון באופן אוטומטי

.17

.17.1

מידע אודות הרכבת בה נמצא הנוסע
כללי

אפשרות הצגת מידע רלוונטי לרכבת בה המשתמש נמצא בזמן שנמצא
עליה ,כגון:
תחנה מעוררת
סוג רכבת
מספר רכבת
תוואי נסיעה מלא  +איפה אני (איפה הרכבת נמצאת)
מס' התחנות הנותרות והתראה לפני ירידה
רכישת מקום שמור נסיעה נוכחית
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.18

ניהול והגדרות

.18.1

כללי

.18.2

פרטי כרטיס רב קו הצגת מידע אודות כרטיס רב-קו– כגון הצגת פרופיל המשתמש ,תוקף,
מנפיק ,מספר הכרטיס לבעלי מכשיר התומך ב ,NFC-תהיה האפשרות
סלולארי
להציג את תוכן כרטיס הרב קו באופן דומה לתוכן של כרטיס היישומון.

.18.3

כרטיסים הצגת מידע אודות תוכן כרטיס רב-קו היישומון – כגון מידע אודות ערך
פרטי
צבור ,ואת כל הכרטיסים הקיימים והצגת מידע מלא על כל כרטיס
קיימים
בהתאם לסוגו (רגיל ,משולב) ומקומות שמורים אותם רכש.
לבעלי מכשיר התומך ב ,NFC-תהיה האפשרות להציג את תוכן כרטיס
הרב קו באופן דומה לתוכן של כרטיס היישומון.

המשתמש יוכל לבצע פעולות לכלל פעולות ניהול והגדרות היישומון.

.18.4

היסטורית רכישות

הצגת היסטורית הרכישות אותן המשתמש ביצע ביישומון.

.18.5

חשבוניות

הצגת פרטי החשבונית שנבחרה ותתאפשר הדפסה או שמירה כקובץ
.PDF

.18.6

הגדרות

אפשרות ניהול ההגדרות השונות של היישומון .בין השאר:
א .הגדרת שפת היישומון
ב .הגדרת מסלולים שמורים
ג .הגדרת התראות
ד .הגדרת חיבור ליומן
ה .הגדרת אישור שירותי מיקום
ו .הגדרת מצב ליד תחנה
ז .הגדרת מצב נסיעה ברכבת
ח .דירוג ושביעות רצון מהיישומון
ט .שיתוף היישומון
י .מדריך למשתמש

.18.7

שמירת מסלול

המשמש יוכל לשמור שדות המוצא יעד כמסלול מועדף וכן כמסלול
בית/עבודה במידה וזה טרם הוגדר
כן המשתמש יוכל:
להוסיף מסלול שמור
א.
לערוך מסלול שמור – לאחר הוספת מסלול יופיע כפתור
ב.
עריכה/מחיקה
להגדיר מסלול שמור כמסלול מועדף ו/או מסלול בית/עבודה
ג.
הפסקה /קבלת התראות בגין מסלול שמור
ד.

.18.8

העברה ליומן

ניתן לקבוע תזכורת ביומן לאותו שבוע בלבד וזאת על מנת שלא לקבוע
תזכורת עתידית שאינה רלוונטית עקב שינוי לו"ז ,כך שאין להציג
ביישומון את כפתור התזכורת ברשימת רכבות שרחוקה בשבוע ימים
ממועד תכנון המסלול.

עם אפשרות שליחה לדואל ו\או שיתוף הקובץ
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מסד

הדרישה

.19

דירוג

.19.1

כללי

.20

תיאור
אפשרות דירוג היישומון בחנות היישומון הרלוונטית .שמירת הכוכבים
תעביר הדירוג בהתאם לחנות המתאימה.

מדריך למשתמש  /עזרה

.20.1

כללי

.21

תנאי שימוש

.21.1

כללי

.22

אודות  /מסכי תוכן

.22.1

כללי

.23

דווח בעיה

.23.1

כללי

.24

צור קשר

.24.1

כללי

.25

שירות לקוחות

היישומון יכלול מדריך למשתמש וכן עזרה ומידע על מונחים  /פקדים
במסכים השונים
המדריך ניתן לניהול תוכן ,לניווט ולסגירה
עזרה TOOL TIPS /
בהקשה על סימן שאלה לרכיב רלוונטי יופיע  ,TOOL TIPהסבר
פונקציונלי על הרכיב.
ה tool tipsיהיו על בסיס טקסט ותמונו ת סטטיות של כל רכיב.
תוכן העזרה יהיה ניתן לניהול בהתאם.
רשימת הרכיבים  /מסכים להם יופיע טקסט עזרה תקבע בשלב האיפיון
המפורט
מידע משפטי תנאי השימוש ביישומון.
מסכים אשר יציגו תוכן מאתר האינטרנט של הרכבת
אפשרות דיווח על היישומון – דיווח על תקלה ,הצעה לשיפור ,שאלה,
או כללי ,פרטי הדיווח ישלחו במייל ויופיעו בדוח במערכת ניהול
היישומון
לצורך יצירת קשר יתאפשר שימוש מול שירותים דוגמת רשתות
חברתיות שונות ומערכות בארגון דוגמת פנייה למערכת פניות הציבור
בתצורת טופס פניה ,מסרון ,צ'אט ,טלפון ,מייל ,מערכת  ,IVRפייסבוק,
וואטסאפ ,סיימון של חברת שירות.נט וכד'
יתבצע ניטור לצורך חיווי ושליחת  LOGלצורך תחקור או קבצים
אחרים וכו' ,תיעוד התקשורת מול לקוחות ,כגון תיעוד שיחות
ותכתובות ,תוך שמירת מועד השיחה  /התכתובת ,הנושא והתוכן ,כולל
קישור אובייקטים ושיחות מתוך ה –  outlook exchangeלתוך ישות
הלקוח ,לצורך תיעוד תכתובות עמו.
יוצג מידע על שעות הפעילות של מוקדי השירות של המזמינה .
ואפשרויות יצירת הקשר
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מסד
.25.1

הדרישה
כללי

.26

תחנה מעוררת

.26.1

כללי

.27

שיתוף

.27.1

כללי

.28

תשלום חובות\כנסות

.28.1

כללי

.29

Widget

.29.1

כללי

.30

הודעות In-App

.30.1

כללי

.31

תיאור
במדור שירות הלקוחות יפותחו מחדש ויוקמו תהליכים הכוללים
מסכים וטפסים הניתנים למילוי ומשלוח באמצעות ממשק ייעודי
למערכות המזמינה
פניה לשירות לקוחות
•
תיאום נסיעה לבעלי מוגבלויות
•
בקשת פיצוי – כולל אפשרות בחירת תחנת מוצא ,הקלדת
•
מספר רכבת מאחרת  ,מספר טלפון ושליחה.
תשלום קנסות מקושרים ללקוח כולל צפייה בפרטי הקנסות ,
•
בחירת הקנסות לתשלום ,תשלום וסיום
בקשת זיכוי
•
דיווח על אבדה
•
עד ליישום פיתוח הטפסים כמפורט לעיל ,יוצג בגרסאות היישומון
ה מתאימות ,באופן זמני ,חלון מודלי הכולל את טפסי האתר הקיים
בתצורתם המותאמת למובייל.
מאפשר קביעת התרעה(שעון מעורר) לפני תחנת יעד נבחרת.
אפשרות תחנה מעוררת תהיה לתחנות החלפה ויעד (לכל תחנה אפשרות
משלה).
רדיוס התראת התחנה המעוררת הינו  5ק"מ .כך לא ייווצר מצב בו
הרכבת עברה את התחנה וההתראה טרם התקבלה עבור המשתמש
אפשרויות שיתוף לינק להורדת היישומון עם אנשי קשר בערוצים שונים
כגון –  ,SMS, WhatsAppפייסבוק ,דוא"ל וכד'
שיתוף מסלול עם משתמשים אחרים דרך ..WhatsApp, email, SMS
אפשרות לתשלום חובות\כנסות של הלקוח במקרים

שיציג מידע אודות עומסים ברכבת הודעות כלליות בזמן אמת והודעות
אישיות ללקוחות רשומים או לגבי מידע על נסיעות מתוכננות
הודעות בתוך היישומון מסוג שיווק ומידע ברמה כללית והן ברמה
פרסונאלית

שליחת כרטיס()eTicket

.31.1

כללי

.32

השכרת ספרים סטימצקי

שליחת כרטיס מתוך היישומון לדואל א\ו כ הודעת )SMS
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מסד

תיאור

הדרישה

.32.1

כללי

.33

מערכת ניהול באנרים

הערות

אפשרות להשכרת ספרים לנוסעי הרכבת כפי שעובד היום ביישומון
הקיים

ממשקים
כללי
להלן מפורטים הממשקים והשירותים ( ) WSהשונים הנדרשים בין שרת האפליקציה לבין מערכות
המזמינה.
ככלל פירוט סופי של הממשקים ואפיון טכני שלהם ,התזמונים להרצת הממשקים וטופולוגית
הממשקים הסופית תקבע יבוצע בשלב האיפון המפורט על ידי הספק הזוכה .מסמכים טכניים לחשיפת
הממשקים מצד המזמינה יסופקו על ידי המזמינה.
מכלול הממשקים והקישוריות למערכת מתחלק לשתי קבוצות עיקריות:
ממשקים חדשים אשר הספק יידרש להקים במסגרת המכרז
א.
ממשקים קיימים למערכות המזמינה וצד ג' אשר הספק יידרש להתממשק אליהם.
ב.
להלן פירוט הממשקים\שרתים השונים:
א .ממשקים חדשים:
 .1שרת האפליקציה
 .2יישומון
 .3הקמה של תיקיות  SFTPבכלי בעל רישוי מסודר דוגמת Solarwinds
ב .ממשקים קיימים
 - Tariff engine .1מנוע תעריף
 .2שרת סולק אשראי ) CG Gateway (CNP processingכולל פניה מול ספק שירות חשבוניות
נפרד.
Remote SAM-LSS .3
Israel Railway RJPA .4
Israel Railway - LSS INTERNET .5
Israel Railway COS .6
 .7ממשק לנתוני הנפקת כרטיס
Israel Railway Cyber-Ark Vault .8
 .9שרתי SharePoint WEB
 .10ממשק מדד עומס
 .11ממשק לטפסים/פעולות שירות לקוחות
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 .12ממשקים לשירותים משלימים
2.7.1.1

תיאור עקרוני של טופולוגית הממשקים
האיור שלהלן מציג טופולוגית הממשקים בין השרתים הנדרשים.
הארכיטקטורה המוצעת שלהלן ,תשמש את הספק רק כקו מנחה בתהליך תכנון הפתרון בשלב
האיפיון הטכני ואין להתייחס אליה כארכיטקטורה סופית .על הספק יהיה להשלים את התכנון
המפורט.
הטופולוגיה תתבסס על שלושה מרכיבים:
א .יישומון.
ב .שרת האפליקציה – הכולל משרד אחורי כולל פונקציות ניהול מערכת ,פיקוח ובקרה
ג .ממשקים למערכת הכרטוס הקיימת ומערכות מקבילות אחרות
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COS

SEAT
RESERVATION

RJPA

REMAOTE
SAM

Cyber-ARK
Vault

LSS INTERNET

Back Office
ADMIN

LSS PERSON

TARIFF ENGINE

DMZ

HTTPS

WWW
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 2.7.1.2תזמון ריצת ממשקים
כאמור לעיל תזמון סופי של הממשקים יקבע בשלב האיפיון המפורט.
יחד עם זאת ,ממשקי שירותי הרשת ( )WSיפעלו באופן מידי בהתאם לדרישה.
יחד עם זאת להלן הצעתנו שאיננה מחייבת.
תזמון העברת הקבצים יהיה בהתאם למתואר להלן:
לוח זמנים תפעול יצוא\יבוא קבצים יומי
 – 23:59:59סגירת משמרת(  ) Xוהשוואה מול  CGעסקאות סליקה ושידור עסקאות תקינות
 – 00:00:00פתיחת משמרת (X) + 1
 - 02:15:00גזירת קבצים עבור דו"חות מכירה ל LSSעבור משמרת(  ,)Xכולל תיעוד זיכויים
קובץ (( )Zספק  WEBשולח לכספת המזמינה )
 -03:00:00שליחת קבצים אודות משמרת  Xלמזמינה ,כולל תיעוד זיכויים
קובץ (( )Zצוות  BIמקבל מכספת ומעדכן שרת  LSSאינטרנט)
.....המשך תיעוד מכירות במשמרת
 – 23:59:59סגירת משמרת( ) X+1
 – 00:00:00פתיחת משמרת (X) + 2
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רשימת ממשקים קיימים:
רשימת הממשקים הנדרשים להתממשקות למערכות המזמינה וצדדים שלישיים הרלוונטיים למכרז,באחריות הספק
יהיה להתממשק לממשקים אלו בהתאם לסוגם וטבעם –  WSאו העברת קבצים בהתאם לאמור להלן.

 2.7.2.1ממשק  Tariff engineמנוע תעריף
תפקיד:
הצגת תעריפי נסיעה
סוגי מידע  :כל המידע אודות תעריפי נסיעה ברכבת ינוהל במודול תעריף אשר נמצא במערכת הכרטוס .מקבל כל
עדכון של תעריפים שתבצע במודול התעריף בשרתי כרטוס המזמינה
אחריות הספק:
להתממשק ל WSקיים
תיאור:
תהליך המכירה מחייב תקשורת  onlineלשרת על מנת:


להציג את התחנות הזמינות – התחנות שמורות במסד הנתונים המקומי של היישומון אך נערכת פניה
לשרת מנוע התעריף לבדיקה האם יש עדכון.



סוגי החוזים הרלוונטיים למשתמש בהתאם לפרופיל.



מחירון – היישומון אינו מכיל נתוני מחירון ופונה לשרת מנוע התעריף על מנת לקבל את נתוני המחיר.
בעליה ראשונה יש לפנות למנוע התעריפים לקבלת המידע של תחנות  +מידע חישוב תעריף ושמירתו
כ .versionבעליה הבאה יש לפנות למנוע התעריפים ולידציות ה versionהקיים במכשיר



אם ה versionעדכני אין צורך בהורדה ועדכון הversion



אם ה versionאינו עדכני יש צורך בהורדה המידע שוב ושמירתו כ versionחדש ומעודכן

להלן תיאור כללי:
הצגת מחיר  /תעריף
יתקבל בפניה למנוע תעריפים.


פרטי החישוב
 oרכבת מוצא/יעד(בחישוב לא אורגני)  -לפי שפה
 oמטרופולין – (בחישוב אורגני) – במידה וצריך לספק שמות יישוב יסופק שירות מתאים (לפי שפה)
 oסוגי כרטיסים (לפי שפה)
 oסוגי פרופילים (לפי שפה)



תוצאות חישוב – ב קשה לתוצאות חישוב תתבצע רק לאחר הזנת מינימלית של כל שדות החובה בפרטי
החישוב.
 oיוצגו התוצאות עבור הפרופיל הזול ביותר – באחריות השירות
 oבחישוב עלות לנסיעה משולבת – יחזרו שמות מטרופולין (לפי שפה)  -באחריות השירות
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 oמחירים


תמונות לתצוגה (רלוונטי לחיפוש תחת סוג נסיעה משולב) – קישורים (לפי שפה ) .פניה לקבלת תמונות
מטרופוליטניים תתבצע רק בביצוע חישוב עלות בלבד עבור נסיעה משולבת .אין צורך בהורדה .לפי מתודת
פניות ושמירת מידע

רשימת תחנות רכבת
יתקבל בפניה למנוע תעריפים


 – Idמתקבל ממנוע תעריפים בעליית היישומון לפי מתודת פניות ושמירת מידע



שמות תחנות – מתקבל מנוע תעריפים בעליית היישומון לפי מתודת פניות ושמירת מידע



פרטי תחנה – מתקבל ממנוע התעריפים (לפי שפה) – רק בכניסה למסך תחנה לפי מתודת פניות ושמירת מידע
 oשירותי תחנה


אייקונים – יתקבלו ממנוע התעריפים כקבציי  + SVGפרמטר מזהה

 oחניונים – מול מנוע התעריפים – ממוינים לפי קואורדינאטות  -רק בכניסה למסך תחנה לפי מתודת
פניות ושמירת מידע


יש צורך בהעברה של  lat/longמהשירות לטובת תצוגת מפה וניווט  WAZEניטיב

מיקום:
Azure Infrastructure Services

כיוון זרימת נתונים ותדירות:
דו כיווני לפי דרישה
פורמט:
JSON

 2.7.2.2ממשק שרת סולק אשראי  CG Gatewayושרת חשבוניות )(CNP processing
תפקיד:
שרת סליקה אשראי וחשבוניות
אחריות הספק:
להתממשק ל WSקיימים ,באחריות ה ספק שיבחר לבצע תהליך תחקור בעת סגירת המשמרת מול ספק הסליקה
ולאחר וידוא תקינות כל העסקאות לבצע עסקאות האשראי והחשבוניות בהתאם.
תיאור:
באמצעות ממשק זה מבוצעת הסליקה .התהליך הוא כדלקמן:
בממשק הרכישה המשתמש מזין פרטי כרטיס אשראי
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המערכת מבקשת שם משתמש וסיסמה מהשרת שלה עבור התחברות לקרדיט גארד  ,פרטי כרטיס אשראי עובר
דרך  APIשל  CGישירות מהמובייל ל, CG -מקבל תשובה  +טוקן > ומחזירים לשרת של הלקוח את התשובה.
לצורך שמירת פרטים ,המשתמש נדרש לבצע לפחות סליקה אחת מול המסוף הייעודי לפרויקט .במידה ובחר
להשתמש בפרטים הקיימים יקבל הודעה לנייד לצורך הזנת קוד אימות וביצוע הסליקה בפרטים הקיימים.
במידה ובחר להמשיך לתשלום לכרטיס אחר או במידה ופרטיו לא קיימים במערכת  ,CGיועבר לדף הסליקה של
.CG
במידה ולא קיים ללקוח אמצעי תשלום מעודכן במערכת -יועבר לדף הסליקה של החברה הנותנת את השירות.
אם יחליט לשמור את נתוניו אנחנו נשמור את הטוקן במסוף משני ייעודי
בעת התהליך יש לייצא עדכונים בהתאם (האם התהליך נכשל בשל עסקאות שאינן חופפות מול טבלאות ספק
הסליקה \ א ו הצליח ותיעוד לוגים לכל תהליך סגירת המשמרת אשר יוצגו במסך המוניטור משרד אחורי של שרת
האפליקציה  -הבדיקה תתבצע לפי הסדר להלן:
א .יש להריץ תהליך עם מזהה משמרת הרלוונטית לביצוע תשלום ללא דף התשלום ( j4_doDeal whit
 ( )shiftID.vbsביצוע חיוב של כרטיס אשראי עם מזהה המשמרת)
ב .לאחר שהתקבלה תשובה תקינה מזנים בתהליך את המזהה המשמרת ואת התאריך של יום לפני בתגית
) fromDealDate (inquireTransactions with shiftId.vbsבכדי לקבל מידע אודות העסקאות שלא
שודרו( .תחקור כל העסקאות שממתינות לשידור במהלך היום לפי מזהה המשמרת)
ג .לאחר השלמת תהליך התחקור העסקאות שלא שודרו  ,יורץ תהליך שלישי של ( transmit immediate
 ) with shiftID.vbsעם מספר מזהה המשמרת בכדי לשדר אך ורק את העסקאות של משמרת זו( .לאחר
התחקור ניתן לשדר את כל העסקאות בפקודה זו עם מזהה המשמרת הרלוונטית)
ד .על מנת להשלים את התהליך באופן סופי יש להריץ את התהליך  transmitInquire.vbsעל מנת לקבל את
סטאטוס השידור .יש לעדכן את מספר השידור (הערך בתגית  )transmitIdשהתקבל בתשובת
 transmitTerminalמהסקריפט הקודם( .תחקור סטאטוס השידור )
ה .בחירת מס' התשלומים וחישוב תשלום ראשון בסכום  Xועוד  N-1תשלומים בסכום  Yתתבצע בדף של
אתר הרכבת לפני המעבר לדף התשלום  /שימוש באמצעי תשלום קיים .בטרנזקציית החיוב  ,J4המזמינה
תעביר את הפרמטרים בשדות כמפורט במסמכי האינטגרציה (סכום כולל ,סכום תשלום ראשון ,מס'
תשלומים נוספים ,סכום כל תשלום נוסף).
ו .אפשרות עדכון פרטי אשראי
תיאור ממשק חשבוניות
הלקוח יוכל להציג את כל החשבוניות המציינות מכירה וזיכוי באזור האישי תחת לשונית חשבוניות ,הלקוח יוכל
לבחור את החשבונית אותה הוא רוצה להציג ולשתף או להדפיס בהתאם לאפשרויות הקיימות במערכת ההפעלה
מתוך הרשימה ובהתאם לכתוב בנספח Invoice integration
מיקום:
שרתי חברת  CGוחברת טמ"ל.
כיוון זרימת נתונים ותדירות:
דו כיווני לפי דרישה
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פורמט:
XML API
הנחיות מCG
יהיו  2מסופים בהתאם לקונפיגורציה של המזמינה מול :CG
מסוף אחד יוגדר עם : cvv
לקוח מזין את פרטי כרטיס האשראי בדף תשלום של קרדיט גארד
מצבים בהם יהיה שימוש בתהליך זה:


לקוח שמר אמצעי תשלום (רשום באתר) :לקוח מבצע תשלום פעם ראשונה  +בקשה לרישום אמצעי תשלום.



לקוח לא שמר אמצעי תשלום (לא רשום באתר) :לקוח מבצע תשלום ללא בקשה לרישום אמצעי תשלום.



לקוח שמר אמצעי תשלום (רשום באתר) :לקוח מבצע תשלום עם פרטי כרטיס אחר שאינו רשום באתר
הרכבת.



לקוח שמר אמצעי תשלום (רשום באתר) :למרות שהלקוח רשום בוחר לשלם עם דף תשלום ופרטי הכרטיס
הרשום.

מסוף שני ללא : CVV


לקוח בוחר להשתמש באמצעי התשלום הרשום באתר הרכבת – פניה באמצעות  APIשל קרדיט גארד:



מצבים בהם יהיה שימוש בתהליך זה:

 לקוח שמר אמצעי תשלום (רשום באתר) :לקוח בוחר להשתמש בתשלום באמצעי תשלום רשום.
תיאור התהליך במערכות קרדיט גארד:
בתהליך זה תהיה פניה למסוף המוגדר ללא דרישה ל CVV -ות.ז( .אסור לשמור פרטי )CVV
ביצוע  J4באמצעות ממשק API
לקוח מחויב בסכום העסקה
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 2.7.2.3ממשק Israel Railway RJPA
תפקיד:
מערכת שקולטת נתונים (כגון לוח זמנים מתוכנן ותעריפים) ממערכות תפעוליות ברכבת ומאפשרת ביצוע חיפושים
על פי שאילתות ממערכות פונות באמצעות הפעלת לוגיקה מסחרית ,מציג התוצאות לתכנון הנסיעה בהתאם
לשאילתה מול ממשק ה.RJPA -
אחריות הספק:
להתממשק ל WSקיים
תיאור:


יש לפנות ל RJPAולמנוע התעריפים דרך שרת האפליקציה ,אין לפנות ישירות מהמשתמש.



פניה לקבלת לו"ז רכבות משירות ה RJPAל getluzיתבצע רק בעת ביצוע תכנון מסלול.



הפניה תתבצע עם  IDתחנות מוצא ויעד (המתקבל מתוך שירות מנוע התעריפים)  +תאריך ושעה  +שעת
יציאה/הגעה ובקבלת תשובה יועבר המשתמש למסך לוח זמני הרכבות עם תוצאות הרכבות הרלוונטיות
למסלול.



יש לבצע  2פניות ,אחת ל 24שעות של היממה הנוכחית ופניה שניה ל 24שעות של היממה למחרת המסך נגלל,
הטיקר (אם ישנו) ,סיכום המסלול ושורת התאריך צפות ואינם נגללים עם גלילת רשימת הרכבות הקשורה
אליה.



פרטי הרכבת – מתקבל מה RJPAקריאה ל .Getluzתתבצע רק בעת ביצוע תכנון מסלול לפי מתודת פניות
ושמירת מידע
 oתאריך
 oשעת יציאה
 oשעת הגעה
 oמשך נסיעה
 oכמות החלפה



פרטי מסלול רכבת  -מתקבל מה RJPAבקריאה ל Getluzתתבצע רק בעת ביצוע תכנון מסלול לפי מתודת
פניות ושמירת מידע
 oמספר רכבת – מתקבל הRJPA
 oמספר רציף עליה – מתקבל הRJPA



שירותי רכבת – מתקבל ה( RJPAלפי שפה)
 oסוג שירות – פרמטר מזהה
 oתמונה שירות (אייקון) – יתקבל ממנוע התעריפים כקובץ SVG
 oזמן מתוכנן (שעת יציאה)  -מתקבל משירות RJPA
 oזמן איחורי רכבות (זמן אמת)  -מתקבל משירות  RJPAבתור רשימת רכבות מאחרות  +מספר דקות
– באותה קריאה של Getluz
 oתחנת החלפה
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מיקום הרכבת – מתקבל מה RJPAבקריאה ל.Getluz
 oמיקומה של הרכבת יוצג במפת פרטי המסלול –– בהתאם למיקום בו הרכבת נמצאת – בתחנה או
בין שתי תחנות.



מקום שמור – באם קיים מקום שמור ברכבת מסוימת

מיקום:
Azure Infrastructure Services
סוגי מידע:
המערכת היא מערכת תכנון נסיעות מרכזית המרכזת נתונים ממערכות המידע התפעוליות ברכבת
ומאפשרת גישה למידע למערכות שונות בפורמט אחיד המאפשר למערכת המקבלת להמשיך לבצע מניפולציות על
במידע בהתאם לצרכים הייחודיים שלה.
ממערכת זו מתקבל מסלול של רכבת :נתוני תחנות ,נתוני זמנים ,היכן יש להחליף תחנות במסלול אם נדרש ומיקום
רכבת
כיוון זרימת נתונים ותדירות:
דו כיווני לפי דרישה
פורמט:
WS XML

 2.7.2.4ממשק LSS INTERNET Israel Railway
תפקיד:
 - Local Station Serverשרת תחנת אינטרנט ,קיים סנכרון תמידי בין השרת לשרת הכרטוס המרכזי.
המידע שוכן במבנה טבלאי במסד נתונים
אחריות הספק
להתממשק ל WSקיים ובנוסף לייצא קבצי משמרות ,עדכון לקוח ,תשלום קנסות וכו'
סוגי מידע:
כל פעולת מכירה שמתבצעת במובייל ומועברת לשרת משרד אחורי Mobile
סטאטוס שרת מכירות
47

אגף רכש והתקשרויות
דו"חות משמרת  -כל הפעולות שבוצעו במהלך המשמרת :מכירה ,זיכויים ,וכו'
ריכוז העברות לשב"א
מיקום:
אצל המזמינה
כיוון זרימת נתונים ותדירות:
חד כיווני פעם ביום BATCH
 – WSדו כיווני לפי דרישה
פורמט:
Csv Files
WS – Web API
נספחים רלבנטיים:
תיעוד ממשקי  Israel Railway LSS INTERNETימסר לזוכה במכרז
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2.7.2.5

ממשק Israel Railway COS
תפקיד:

 Central Office Serverשרת כרטוס מרכזי הקולט את נתוני כל שרתי הקצה  LSSהפזורים בתחנות
מרכז ומעבד את כל המידע

אחריות הספק:
לבצע טעינות של מידע קבצים המגיע בתדירות יומית דרך מערכת הכספת
תיאור:
בתהליכי העבודה עבור תהליכי התשלום ביישומון מתבצעות תחלופת קבצים בין שרתי משרד אחורי שרת
האפליקציה לבין אלו של שירותי המערכות התפעוליות של הרכבת( )LSS\ COSלצורך העברת נתונים.
העברת הנתונים מתבצעת הן באמצעות קבצים והן באמצעות שירותי רשת ( )WSכגון:
קבצים:


מכירות (כולל מכירה בתעריף גבוה המזוהים כמספר כרטיס שונה בעל ערך כספי על פי נהלי הרכבת –
כיוון אחד בלבד)



חשבוניות



תשלומים



רשימה שחורה – כרטיסים BLACK LIST SSIS



פרמטרים מערכתיים



פרופילים – כרטיס חכם



כרטיסים – רק כרטיס חכם (ראשי משני)

שירותי רשת כגון:


שירות  WSלהרצה בעת הפעלת אפליקציה



שירות  WSרשימה שחורה  -רשימה שחורה כרטיסי אשראי



שירות  WSרשימה ירוקה



שירות  WSפיצוי על איחור רכבת



שירות  WSזיהוי קנסות לתשלום לפי מספר זהות



שירות  WSעדכון סטטוס לשולם



שירות  WSביצוע תשלום



שירות  WSאימות/עדכון נתונים



שירות  WSרכישת מקום שמור
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סוגי מידע:


יצירה ,עדכון ,וביטול סוג כרטיס



רשימות שחורות רכבת



רשימות שחורות כרטיסי אשראי



רשימות ירוקות



רשימות כרטיסים חכמים



פרופיל לקוח



קטלוג ( לפי סוג לקוח ,סוג כרטיס ,מוצא יעד וכו')



קונפיגורציות תחנה ,רכבת וקרונות ,משתני מערכת ,וכו'



העברה ל SAPנתוני סיכום מכירות יומי כללים ,נתוני סיכום מכירות חודשיים כלליים ,נתוני סיכום
מכירות חודשיים ללקוחות בהסכם

מיקום:
שרתי המזמינה
כיוון זרימת נתונים ותדירות:


 WSדו כיווני בתדירות שתקבע



קבצים  -חד כיווני פעם ביום BATCH
פורמט:



WS – Web API



קבצים – Csv Filesבתהליך SSIS

50

אגף רכש והתקשרויות

 2.7.2.6ממשק עמדת הנפקת כרטיס
תפקיד:
 - Israel Railway personalization workstationע מדת פרסונליזציה לאתחול כרטיסים חכמים
אחריות הספק:
להתממש ל WSקיים
תאור:


לקלוט פרטי נוסע חדש לבסיס הנתונים בלא הנפקת כרטיס (קליטה)



להפיק כרטיס חדש לנוסע חדש (קליטה והנפקה)



להפיק כרטיס תחליפי לנוסע (שחזור)



לקלוט פרטי לקוח עבור הקמת כרטיס רב קו סלולארי ללקוח מזוהה



עדכון פרטי פרופיל \ תוקף פרופיל וכרטיס

מיקום:
ATFC SYSTEM
כיוון זרימת נתונים ותדירות:
חד כיווני לפי דרישה
פורמט:
SSIS

נספחים רלבנטיים:
תיעוד ממשקי עמדת הנפקת כרטיס ימסר לזוכה במכרז
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 2.7.2.7ממשק Vault Cyber-Ark
תפקיד:
ניוד מידע מאובטח בעזרת כספות
אחריות הספק:
להתממש לתיקיות שיוקמו בצד הספק אליהם יועברו קבצים לטעינה יומית ותיקיות ליצוא קבצים למזמינה
תוכנית הטעינה באחריות המזמינה
תיאור:
קבצים של טבלאות ומילוני קונפיגורציה ורשימות שונות כמפורט בסעיפי ממשקים הנ"ל נשלחים מידי לילה לספק
למחיצה מוגדרת ביעד הספק – י ש לבצע טעינה בשרת האפליקציה ולהתממשק לאפליקציה.
סוגי מידע:
כלל התקשורת בין השרת של  Cyber-Arkלבין ה Client-מוגנות בעזרת (VPNבידוד רשתי וירטואלי) ללא כל קשר
למיקום של ה .Client-שתפקידו לחסום כל נסיון תקשורת שאינו מתבצע באמצעות הפרוטוקול של .Cyber-Ark
מיקום:
ספק חיצוני

כיוון זרימת נתונים ותדירות:
דו כיווני פעם ביום
פורמט:
Files

נספחים רלבנטיים:
תיעוד ממשקי כספת ימסר לזוכה במכרז
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 2.7.2.8ממשק שרתיWEB Israel Railway SharePoint
תפקיד:
יישום  WEBמבוסס המאפשר החצנת תוכן מהאתר כ.WS -
אחריות הספק:
להתממשק ל WSקיים
תאור:
ממשק זה ישמש לצורך ייצוא תכנים משרת האינטרנט של הרכבת ,המבוסס על תשתית ,Microsoft SharePoint
לשרת האפליקציה ותצוגתם ביישומון בהתאם.
ככלל ,ניהול התוכן של היישומון ,ככל שתכנים אלה קיימים באתר האינטרנט ,יתבצע במערכת ניהול התוכן של
שרת האינטרנט וייוצא באמצעות ממשק זה ליישומון.
סוגי מידע:


הודעות כלליות מהאתר



מידע על קוים ותחנות – שירותי תחנה ופרטי תחנה



מידע על סוגי כרטיסים



מידע אודות חניונים



מידע אודות הרכבת

מיקום:
Azure Infrastructure Services
כיוון זרימת נתונים ותדירות:
דו כיווני לפי דרישה
פורמט:
WEB API
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 2.7.2.9ממשק מדד עומס רכבת
תפקיד:
מציג בפרטי המסלול את מדד עומס הרכבת בתחנות בהתאם
אחריות הספק
קליטת קובץ נתונים ,חישוב מדד העומס והצגתו בפרטי המסלול בהתאם לנדרש בנספח להלן.
סוגי מידע:
קובץ נותני מדד העומס
מיקום:
כספת המזמינה
כיוון זרימת נתונים ותדירות:
חד כיווני פעם ביום BATCH
פורמט:
Csv Files

 2.7.2.10ממשקים לטפסים של הרכבת
ביישומון יוקמו הטפסים הבאים ,אשר יתממשקו בהתאם לנדרש למערכות הרכבת
ממשק לCRM
•

טופס פניה

•

תיאום נסיעה לבעלי מוגבלויות

•

איתור אבדה

•

בקשה לצילומים

•

תיאום נסיעה קבוצתית

•

בקשת השגה על דרישת תשלום

•

בקשה לפי חוק חופש המידע

ממשק למערכת הכרטוס ()COS
•

בקשה לפיצוי על איחור רכבת

•

תשלום קנסות
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ממשקים לשירותים משלימים  /צדדים שלישיים
 2.7.3.1ממשקים לשירותי תחבורה משלימה
אפשרויות הניווט יתאפשרו בשיתוף פעולה עם תל-אופן MOOVIT, WAZE ,ו GETTואלו יאפשרו למשתמש
להגיע אל תחנת רכבת המוצא ממיקומו הנוכחי ע"י הגשת האפשרויות תחבורה המשלימה המדוברות.
תחבורה משלימה תופיע רק דרך תכנון מסלול.
האפשרויות לניווט:


MOOVIT



Gett



UBER



תל-אופן
MOOVIT
 oבמידה ולמשתמש לא מותקן היישומון  moovitיש להפנות אותו ל URL :
http://m.onelink.me/24e1bbed
 oבמידה ומותקן באפליקציית  MOOVITיפתח סשן תכנון נסיעה בו יוגדרו קואורדינטות בהתאם
לכיוון – באחריות ה APIשל :MOOVIT




אל תחנת המוצא


קואורדינטות מיקומו של המשתמש כנקודת מוצא



קואורדינטות תחנת הרכבת שנבחרה כיעד ושם התחנה



פרמטר זמן תכנון מסלול יהיה הזמן הנוכחי של פתיחת היישומון

יש להשתמש ב APIולהגדיר את הפרמטרים של תחנת המוצא

Gett
 oבאפליקציה תופיע זמני הגעה (מפניה לממשק אתר האינטרנט)
 Gett oיעבירו קובץ עם ממוצעי זמני הגעה במרבית ערי ישראל .הערכת זמן ההגעה תופיע על
גבי הכפתור בהתאם לעיר בה נמצא המשתמש
הקובץ יאפשר דינמיות מצד  gettלעדכן את הממוצעים מדי פעם שיוצגו בהתאם ביישומון.


קובץ:

 Gett oיקצו לכל תחנת רכבת מוצא  deeplinkייעודי המכיל קואורדינטות תחנת הרכבת
המוצא שנבחרה.
 קובץ רשימת  deeplinkלכל תחנות
בלחיצה על הכפתור ביישומון המזמינה יפתח  deep linkייעודי הרלוונטי ליישומון  Gettעם
קואורדינטות התחנה כיעד.


במידה ובמכשיר לא מותקן יישומון  Gettיועבר המשתמש לחנות האפליקציות להורדה

תל-אופן
 oאפשרות זו תהיה זמינה באזור הפעילות של תל-אופן בלבד
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 oעל גבי הכפתור יהיה שם/כתובת התחנה הפתוחה והקרובה ביותר למיקומו של המשתמש


תחנה רלוונטית תהיה כזו שקרובה ביותר ,פתוחה ובה מספר אופניים זמינות

 oבלחיצה על אפשרות זו ,תפתח אפליקציית המפה הדיפולטיבית של מכשיר המשתמש ותצוגות
של תחנות תל-אופן בסביבת התחנה


 IOS – MAPSשל אפל



אנדרואיד –  GOOGLE MAPSאו מפה אחרת (תלוי במכשיר)



במידה ו timeout expiredיש להציג טקסט של אין נתונים – ויתקבל  deep linkעבור האפליקציות



במידה ויש תשובה מציגים את הפרטים המלאים

 2.7.3.2ממשק מידע בסביבות התחנה – אפליקציית Easy
הנגשת מידע לנוסע בדבר אתרים ,מקומות ושירותים בסביבת התחנה לשיפור תחושת ההתמצאות והנוחות.
המידע המוצג יילקח מיישומון איזי ,כאשר לחיצה על הכפתור המתאים תפתח את ההיישומון  /האתר של איזי
ובשורת החיפוש תופיע ישירות תחנת היעד.
2.7.3.3

ממשקי צור קשר
סיימון של חברת שירות.נט

צ'אט
יפתח  web viewעם  URLשל ממשק הצ'אט https://ilrail.wizsupport.com/chat/rchat.aspx?profile=1 -
פייסבוק
יפתח ב web viewאת אתר הפייסבוק של המזמינה
/https://www.facebook.com/irail/app/1719858881596654

ויאפשר ביצוע  postלשירות לקוחות -

SMS
 oלחיצה מסך שיכיל  iframeעם  URLשל ממשק פניה ב( SMSיסופק על ידי המזמינה)

 IVRויזואלי
 IVRויזואלי (בשלב זה חברת )DIALMYAPP
שיחה טלפונית – Click to call
 oיפתח תפריט עם האפשרויות:


מידע



תיאום נסיעה לבעלי מוגבלויות



אבידות ומציאות



כספים ופניות ציבור
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 oלחיצה על כל אחת מהאפשרויות הנ"ל תפתח  click to callלשלוחה הרלוונטית

 2.7.3.4ממשק עם מערכת הSMS-
הודעות ה SMS-ללקוחות בהתאם לצורך ישלחו באמצעות ממשק למערכת  – Telemessageספק מערכת משלוח
ה SMS-של המזמינה.
ההודעות שישלחו יכול שיהיו הדעות כלליות ,לסגמנט או למשתמש
פרטים נוספים לגבי הממשק למערכת – /https://www.telemessage.com/developer
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 .3טכנולוגיה
כללי
מרכיבי המערכת חומרה ותוכנה (למעט היישומים הנדרשים לפיתוח) יתבססו על תוכנת מדף ()COTS
מערכות מסחריות סטנדרטיות שלא יחייבו שינויי תוכנה מיוחדים או התאמות נרחבות ומאושרים למכירה
ושימוש בהתאם לתקני המחשוב והתקשורת בארץ.

דרישות מהמציע
א .המציע נדרש לפרט במצגת הצעתו את ארכיטקטורת המערכת המוצעת ,רכיבי המערכת (שרתים,
תקשורת) ,קישורים בין מערכות ,פריסה ,סביבת ניהול וניטור ,שירותי האירוח ,קבצי התקשורת ,ניהול
תעבורה.
ב .המציע נדרש לספק מערכת פיקוח וסביבת ניהול שלמה ואינטגרטיבית ויהיה אחראי על כלל תהליכי
האינטגרציה ,קבלני המשנה ,ספקי הציוד ,ההקמה ,תחזוקה ,טיפול בתקלות ניהול הפרויקט וכו'.
ג .המציע נדרש לספק פתרון אשר יבטיח תאימות מלאה בין רכיבי הפתרון ,כלומרinterworking & :
 interoperabilityמלאה בין המערכות היישום ויחידות הקצה ,מערכת הכרטוס הקיימת ,מערכת סליקה,
מערכת הניהול ,הניטור והשליטה של המערכת ו /או כל ציוד נלווה אחר שיש בו צורך להשלים את הפתרון
למערכת יישומון רכבת ישראל.
ד .בטופס ההצעה הכספית ,על המציע לתמחר את הפתרון מבחינת תשתיות מחשוב וענן ,כמו כן עלויות רישוי,
כל זאת על פי כלל רכיבים שהוגדרו בפירוט ארכיטקטורה.
ה .יחד עם זאת ,המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להעמיד לידי הספק שירותי אירוח חלופי ו\או תוכנות
נדרשות ולהתקשר ישירות עם ספק האירוח המוצע .על הספק יהיה לבצע כל הנדרש ,בהתאם להנחיית
המזמינה  ,כולל התקנת השירותים והרכיבים מחדש ,העברת כלל המידע ,באחריות הספק לדאוג שהמידע
יימחק בסיום השירות ,ולדווח למזמין על אופן הביצוע של המחיקה .באחריות הספק לדאוג לחסום
חשבונות משתמשים והרשאות גישה לאחר סיום השימוש.

דגשים לפיתוח היישומון
א.
ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

יפותח יישומון נפרד עבור כל מערכת הפעלה בהתאמה  -מכשירי  IOSומכשירי אנדרואיד ויתמוך בגרסאות
(מ"ה) לפחות שלוש שנים אחורה מתחילת היישום.
היישומון יפותח ככל האפשר בתצורת  nativeאו  native cross platformשלא מבוסס על  WEBאשר
תאפשר חסכון בתחזוקת היישומון ובמימוש שינויים לאורך זמן ,לגישה והפעלת תכונות במכשיר הנייד
כגון שירותי מיקום ,גישה לשעון ,גישה ליומן וכדומה.
היישומון י אפשר בין השאר הפעלת פקדים שונים הקיימים כחלק ממארז מערכת ההפעלה של המכשיר
הנייד באופן שיותאם לשימוש במסכי היישומון או במשולב עם הפעלתה.
יתבצע שימוש ב  NFC-ושימוש בברקודים (D2ברקוד דו ממדי) תיושם בהתאם לברקודים המיושמים
במכשירי הוולידציה בתחנות רכבת ישראל
בשלב האפיון המפורט יגובשו כלל הפונקציות הנדרשות לשימוש בכל מערכת הפעלה תוך דרישה לתאימות
אחידה בכל המערכות הנתמכות (ובכלל זה  Tabletוטלפונים ניידים).
במהלך מחזור החיים של הפרויקט הספק ינהל תצורה וגרסאות היישומון ושרת האפליקציה בהתאם
לנדרש.
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 )1ניהול תצורה  -הספק ינהל תהליך ניהול תצורה מסודר  -תהליך ניהול תצורה זה ישמש כדי
להבטיח כי כל השינויים מתועדים ,נשלטים כראוי על ידי הספק ומאפשרים התקנה מהירה של
גרסאות ושינויים ושיפורים ביישומון.
 )2ניהול גרסאות  -הספק ינהל ת הליך ניהול גרסאות .תהליך זה ישמש כדי להבטיח כי כל מהדורות
חומרה או תוכנה הסביבה-במהלך הבדיקה והן לאחר יישום  -נשלטים כראוי על ידי הספק.

נתונים הנשמרים ביישומון
מקצת מהנתונים הנדרשים לשימוש יישמרו מקומית באופן מוצפן ביישומון .נתונים אלו יקבעו סופית בשלב
האיפיון המפורט .כן יקבע אופן רענון ומיקום השמירה.
הנתונים יכללו בין השאר ,את הנתונים הבאים:


 Tokenאימות והרשמה נתוני משתמש



מבנה כרטיס חכם וחוזים מידע  metadataשל הכרטיס החכם ,נתוני החוזים ואירועים נשמרים מקומית



מסלולים שמורים\מועדפים



חיפושים אחרונים



הודעות מערכת נשלחו למשתמש



 idתחנות



שם תחנות StationInfo



סוגי נסיעה



סוגי כרטיסים



סוגי פרופילים Profile



שמות מטרופוליטניים MetropolineInfo



תחנות מוצא/יעד ברירת מחדל



הודעות



ETT_Codes



מדרגות ערך צבור



חניונים



הגדרות פרסונליות למכשיר



שתוף מול הגדרות אפליקציות צד ג' – התקנות נלוות והקונפיגורציות



מדריך למשתמש \ תנאי שימוש \ תקנון \אודות



 Logsשל תקלות ,מידע על הפעלת היישומון הנדרש לתחקור תקלות



קבצי  URLהפניה לשימוש מול צד ג' ()DEEP LINK



 GIF \ Thumbnailנדרשים (למשל בעת הפעלה \ סגירה \ מצב offline



גרסת מנוע התעריף  ,גרסת יישומון
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פונטים ותרגומים ב 4שפות

ארכיטקטורת הפתרון הטכני
כללי
המערכת המוצעת תותקן ותופעל בסביבת שרתים ח יצונית ,כאמור להלן ,המנוהלים על ידי הספק העונה על
העקרונות הבאים:
א .אבטחת מידע  -השירות המוצע יענה על כל דרישות המכרז בכלל ופרק זה .שרתי האירוח יעמדו כמינימום
בתקני  ISO27001:2013ותקני  PCI-DSSגרסה  3.2או מאוחר יותר.
ב .שרידות – המערכת תוקם על תשתית אשר תאפשר את רציפות השירות בכל מצב.
ג .התשתית תתמוך בדרישות ביצועים ועמידה בעומסים בהתאם למפורט להלן בסעיף .3.73.7
ארכיטקטורה וקונפיגורציה
על המציע לפרט במצגת המצורפת להצעתו את דרישות מינימום לקונפיגורציית השרתים המוצעת
והתוכנות הנדרשות ,לצורך מתן מענה לדרישות ,ולהתחייב שהמערכת המוצעת אכן תיתן מענה לדרישות
זמני התגובה אליהם התחייב המציע ,בהתאם לדרישות בסעיף  3.73.7גם במהלך התפעול השוטף ,ולנוכח
מפרטי החומרה אותן ציין במענה סעיף זה.
הארכיטקטורה המוצעת בכל אחת מהסביבות החלופיות:
 .1סביבת אירוח בחוות השרתים ולפרט הקונפיגורציה והתוכנות הנדרשות
 .2בסביבת שירותי הענן ציבוריים ולפרט הקונפיגורציה והתוכנות הנדרשות (אפשרויות לענן ב-
 AZUREשל מיקרוסופט google cloud ,וMED1-אשר אושרו ע"י הסייבר של המזמינה ).
על המציע לפרט במצגת ,בין השאר:
את ארכיטקטורת המערכת המוצעת (שרטוט ומלל) כולל התייחסות לנושאים ,כגון :רכיבי
א.
המערכת (תקשורת ושרתים) במכלולים השונים ,קישורים בין מערכות ,ממשקים ,תהליכי גיבוי
ושרידות ,פריסה (מתקן) ,סביבת ניהול וניטור ,שירותי האירוח ,תצורת השרתים והחומרה
מרכזית ,בסיס נתונים ,ניהול משתמשים והתוכנות הנדרשות ,תהליך הגישה לאינטרנט ,קצבי
התקשורת ,ניהול תעבורה ,שירות וכדומה.
תיעוד והסבר על מוצר ה .COTS
ב.
על הארכיטקטורה המוצעת להיות ברמת יציבות גבוהה ,בעלת שרידות ,יכולת הרחבה ורמת
ג.
בטיחות גבוהה על הארכיטקטורה המוצעת לענות לעקרונות המפורטים להלן.
להתייחס ליכולת גידול מודולארית ,הן מבחינת התוכנה והן מבחינת החומרה ,כך שניתן יהיה
ד.
להרחיב את המערכת או לקשרה למערכות תפעוליות של המזמינה ,וכן להתאימה לשינויים
בעבודת הארגון ולדרישות עתידיות אחרות.
את הטכנולוגיה המוצעת  -מתקדמת ,אמי נה ומוכחת בארץ ובעולם ,ונתמכת ע"י סטנדרטים
ה.
בינלאומיים ככל הניתן.
את סף העומסים והביצועים אשר הקונפיגורציה נותנת להם מענה בהתאם למפורט בפרק  2ו3 -
ו.
להלן.
60

אגף רכש והתקשרויות
ז.

ח.
ט.

על המציע לפרט את אמצעי אבטחת המידע בשירות האירוח המוצע בספק שירותי הענן .אמצעים
אלו יענו על כל דרישות האמור בסעיף זה ובהתאמה לדרישות פרק זה ודרישות אבטחת המידע
כפי שפורטו בסעיף  3.113.11לעיל.
כל מידע נוסף הנדרש לדעתו לצורך מענה לסעיף זה.
על המציע להביא בחשבון אפשרות דרישה לרישום מאגרי מידע מול רמו"ט כחלק מתהליך וביצוע
בדיקות שנתיות והכל כאמור להלן בנספח  –G.2נספח אבטחת מידע הנדרשת בשירותי הענן.

עקרונות אפיון הארכיטקטורה
להלן עקרונות בבניית ארכיטקטורת מערכת יישומון רכבת ישראל:
א .התייחסות למערכת הכרטוס הקיימת כ"קופסא שחורה"
ב .קישור בין המערכות ":קישור רופף" " – " loosely coupledקשר בלתי תלוי בין שתי מערכות
עצמאיות ,המאפשר העברת מידע ביניהם .
ג .קישור וסנכרון בין המערכות באמצעות "ממשק מקשר" עפ"י עקרונות הנ"ל
ד .המערכת החדשה ב"ממשק מקשר" תתחפש למערכת הקיימת כך שלא יהיו שינויים במערכת
הקיימת.
ה .שימוש בתשתיות מוכנות ומוכחות ,כגון "ארכיטקטורת ענן" ,שתיתן מענה לטובת אבטחת מידע,
שרידות וזמינות (כולל אחזקה ותפעול)

תשתיות כולל תקשורת
א.

ב.
ג.

ד.

חומרה מרכזית
החומרה המרכזית הנדרשת במסגרת המכרז תכלול את השרת/ים הפיזיים ו/או הווירטואליים
אשר יוצבו באתר המרכזי ( )Hostingו /או באתר נותן שירותי ענן (אופציה להחלטת המזמינה)
עבור:
 )1שרתי האפליקציה והשירותים.
 )2מערכת לניהול ,בקרה ומדידת רמת השירות.
 )3מערכות לאבטחת מידע אשר יספקו מעטפת אבטחת מידע לפלטפורמת התקשורת ,כגון:
 WAF ,VPN ,APN ,Wips ,FWוכו'.
 )4ציוד תקשורת לקישור למערכות אחרות ,כגון :נתבים ו/או מתגים ( )SWוכו'
 )5שרתים נוספים בהתאם לצורך והכל בהתאם לפתרון שיוצע ע"י המציע.
החומרה המרכזית של המערכת צריכה לעמוד בהיקפי הפעילות המפורטים במסמך זה ואף
לתמוך בגידול של כ.300% -
תכנון השרתים צריך להיות כזה שכשל בשרת בודד או רכיב כלשהו לא יפגע בזמינות המערכת
(לדוגמא באמצעות שימוש במערך דיסקים  , RAIDספקי כח כפולים בשרת פיזי ,נדידה
אוטומטית של שרתים וירטואליים LOAD BALANCING ,וכו').
על המציע לפרט המענה לדרישות החומרה בהתאם .מאפייני שרת כוללים :סוג מעבד /מספר
ליבות ,זיכרון  , RAMשטח דיסקים פנימי ,רכיבי תקשורת  SAN /LANוכו'.

אחסנת נתונים
מערכת ההפעלה של השרתים והאפליקציות יותקנו על גבי דיסקים פנימיים בכל שרת.
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בסיס/י הנתונים שישרתו את המערכת ,אם יש כאלו ,יאוחסנו במערך אחסנה מרכזי ( )Storageבאתר
המרכזי ( )Hostingו/או באתר הענן .

3.6.3.1

3.6.3.2

תשתיות פיזיות
האתר המרכזי –  Hostingשיוצע ע"י המציע יענה ,לפחות ,על הדרישות שיפורטו להלן:
עמידה בדרוג מינימלי של  TIER IIלפחות לפי תקן  TIA – ANSI 942לחדרי מחשב ,יתרון
א.
יינתן לדרוג  TIER IIIומעלה.
הכניסה למרכז המחשבים תתאפשר אך ורק דרך דלת פלדה ,הנפתחת בהפעלה חשמלית על
ב.
ידי 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
ג.
יספקו תשתית תקשורת לכל המערכות המוצעות והנדרשות במכרז
תשתיות חשמל בעלת יתירות כפולה כולל גיבוי מערכת אל פסק ומערכת חשמל חילופית
ד.
(גנרטור)
מערכת בקרת אקלים יתירה (בקרה על טמפרטורה ולחות)
ה.
מ ערכת גילוי וכיבוי אש המותאמת לחדרי מחשב עם דיווח למוקדנית ולמנהל המערכת.
ו.
שרתי האירוח יעמדו כמינימום בתקני  ISO27001:2013וכן בתקני  PCI-DSSגירסה 2.3
ז.
או מאוחר יותר.
על המציע לפרט במצגת הצעתו את כל רכיבי התשתית הפיזית הנדרשים באתר המרכזי אותם
יספק במסגרת הפתרון המוצע למזמינה.
אתר הענן – שיוצע ע"י המציע יענה ,לפחות ,על הדרישות הרלוונטיות שפורטו לגבי האתר המרכזי.
בסיסי נתונים – DB
בסיס הנתונים הרלוונטיים במסגרת מכרז זה הינם עבור יישומים שיותקנו במרכזי הניטור והתמיכה
ובאתר המרכזי או בענן .וכמו כן ניהול בסיס נתונים נייד המאפשר שרידות המידע ותאימות מבנה המידע
למערכות שרת האפליקציה.
בסיס/י הנתונים שישרתו את המערכת ,צריכים לעמוד בהיקפיי הפעילות המפורטים במכרז זה.
רישוי צד ג'
המציע יפרט במצגת הצעתו מהן תוכנות צד ג' בהן הוא מתכוון לעשות שימוש (כגון מערכות הפעלה,
תוכנות  , DBתוכנות אבטחת מידע ,תוכנות גיבוי וכדומה) לצורך מתן השירות למזמינה 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 שאינם מוגבלי זמן.
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רשת התקשורת
באחריות המציע לספק קישוריות מאובטחת לאינטרנט קווי ו /או אלחוטי לקישור בין מרכיבי המערכת
וממשקיו.

ביצועים ועמידה בעומסים
על המציע להציג חישובי קיבולת המערכת ונפחי תעבורה העומדים ביעדים שהוגדרו להלן:
שימוש במערכת
סעיף זה מרכז את כל הנתונים הכמותיים הנדרשים לצורך תכנון פלטפורמת המערכת והשרתים
הנדרשים במסגרת מכרז זה .המציע נדרש להתבסס על נתונים כגון :נפח תעבורה ,קצבי עבודה ורוחבי
פס נדרשים ,אופן אספקת השירותים וכדומה על מנת לעמוד בדרישות ביצועים ו SLA -כגון :זמינות
ומהירות תגובה .
כללי:
א - Up time .המערכת החדשה תהיה זמינה ברציפות.365 * 7 * 24 :
ברציפות = זמן נפילת מערכת (חוות שרתים /ענן) לא יעלה על  4וחצי שעות בשנה (.)99.95%
ב - Response time .זמן תגובה ליישומון ולשרת האפליקציה 3 :שניות.
שימוש מירבי בשרת האפליקציה
לתמוך ב 2-מיליון משתמשים המחוברים בו זמנית
א.
לתמוך ב 100-מנהלים כניסה למשרד האחורי
ב.
המציע יתכנן מערכת כך שכוח המחשוב שלה (מועסקות  CPUוזיכרון) לא יעלה על 40%
ג.
ויתמוך בזמני תגובה הנדרשים בSLA-
המציע יתכנן גודל בסיסי הנתונים כך שיספיק לאגור מידע של  7שנים כמינימום (רכישות
ד.
ושימושים)
המציע יראה עמידה בביצועים באמצעות חישובים ובנוסף באמצעי בדיקות של העמסת
ה.
המערכת לתנאים כאן ועד לעומס משולש מהרשום בסעיף זה.
תכנון נפח תעבורת תקשורת ,ממשקים וביצועים
עבור כל אחד ממשקי הקישור שתוארו בסעיף זה ,נדרש:
לתכנן נפח זכרון וקצבי עבודה בהתאם לגודל הקצבים וזמני התגובה הנדרשים במכרז.
א.
על המציע לתכנן את קיבולת המערכת כך ש 100%-מהמשתמשים יוכלו להתחבר בו זמנית
ב.
לשרת האפליקציה ולבצע טרנזקציה\ות
בהתאם לנתונים המובאים בסעיף זה על המציע לכלול בהצעתו את רוחב הפס ומשאבי
ג.
המחשוב הנדרשים לתמיכה בכמות זו של משתמשים ועד לגידול עתידי של לפחות פי שתיים
()2

שירותי אירוח
המערכת הנדרשת אמורה לפעול בשירותי הענן הציבורי או לחלופין בחוות השרתים (ענן פרטי)  .המציע יפרט
את העלויות בטופס ההצעה הכספית המצורף בנספח  A1ויבנה את הפתרון בהתאם לצרכי המערכת ובהתאם
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לדרישות המפורטות כולל שירותי תחזוקת התוכנה של המציע וללא פגיעה בביצועים של התוצרים או
זמינותם.

דרישות שירותי אירוח
באחריות הספק הזוכה להקים ,לתפעל ,ולת חזק את הסביבה בסביבת אירוח מוכרת (בענן ציבורי או
פרטי) העונה על דרישות המכרז בכלל ועל דרישות אבטחת המידע בפרט ,לרבות אחריות תפעול ותחזוקה
על שרתי הייצור.
המציע יפרט את דרישות הקונפיגורציה הנדרשת לחוות השרתים בהתאם לנדרש בפרק  3.1וביצועי SLA
במתן השירותים והדרישות כפי שמפורטים בנספח  Iהסכם רמת שירות בסעיף  5.45.4להלן.
אחסון השרתים יתבצע אצל ספק שירותי ענן פרטי בישראל בעל רישיון ספק ראשי לשירותי גישה
לאינטרנט ממשרד התקשורת ,או על שירותי ענן ציבורי העונים על דרישות המכרז בכלל ודרישות אבטחת
המידע בפרט  ,המתמחה בתחום זה ועליו לקיים את כול האמצעים הדרושים לצורך זה ,לרבות קישור
לאינטרנט מגובה וברוחב פס מתאים ,תקשורת ,חומרה ,אמצעי אבטחה  ,אמצעי מעקב ,גיבוי ושיחזור
וכד' .
ניתן להציע סביבות ענן ( GOOGLE ,AZUREו ,)1MED-העומדות בתקינה ובסטנדרטים בינלאומיים
של אבטחת מידע ,גיבויים ואבטחה וכוללות אפשרויות ביצוע התאמות נדרשות ,במידה ויהיו ,לאירוח
שרתי המערכת.
במצגת המפורטת להצעתו המציע יפרט את היכולות הרלוונטיות ואת תשתיות הספק המוצע על ידו
לצורך האחסון ואת הצעת האחסון המלאה .בין השאר ,האחסון יכלול את השירותים הנדרשים בהתאם
למפורט להלן ובהתאם להנחיות הבאות:
א .האחסון יכלול את כל הנדרש כדי לאחסן ולקשר באופן שוטף ומאובטח את שרתי האתר ,בקונפיגורציה
המומלצת על ידי המציע.
ב .את כל הנדרש כדי לנהל ,לעקוב ,לגבות לאחסן ולקשר באופן שוטף ומאובטח את שרתי האתר.
ג .על שרות האחסון המוצע לכלול אחריות מלאה לאבטחת האתר ,תמיכה ותחזוקה במתכונת של 7*24
,שירותי גיבוי ,ניטור רציף על שימוש במשאבי המערכת ,התראות על משאבים המנוצלים בעומסים
גבוהים ,דיסקים העומדים להתמלא ,בדיקת ניסיונות לגישה לא חוקית ע"פ לוחות זמנים קבועים ( פעם
בשבוע ,פעם בחודש וכו') ,ניתוח סטטיסטי מפורט וכן שירותים נוספים כפי שמוצא המציע לנכון להציע.
הספק יעביר אחת לחודש דו"ח צריכת משאבי הענן למזמין.
הספק יעביר כחלק מהצעתו ,וכמפורט בחוברת ההצעה ,את פירוט ותצורת משאבי הענן ,בהם הספק
מתכנן להשתמש ,ואת עלותם החודשית פירוט ותצורת משאבי האירוח יועברו בקובץ אקסל בנספח
המתאים בחוברת ההצעה.
יכולת גידול /סקלביליות
על המציע להציג תוכנית סקלביליות של המערכת הכוללת שיטת שדרוג  scale-outלשרתי המערכת ו/או
תוספת שרתים .יש לקחת בחשבון כל השפעה של הארכיטקטורה של החומרה על ארכיטקטורת המידע
(יישומים ונתונים) ועל אופציות המיקום.
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דרישות עתידיות
על המציע להתאים את השירותים ו/או היישום לגרסאות עתידיות של מערכת ההפעלה ו/או גרסאות חדשות
של תוכנות מכשירי הקצה להן היא הותאמה מלכתחילה ו/או של מוצר התשתית ב תוך פרק זמן מרבי של
שלושה חודשים או אחר אשר יוסכם על ידי המזמינה.
על המציע לבנות מערכת שתתמוך בגידול פעילות באתר בהתאם לתיאור לעיל ,להיערך לתקיפות האתר,
עומסים חריגים וכדו'

ניטור ,התרעות והתאוששות מתקלות ונפילות
הספק יבצע ניטור מלא על המערכת על כל רכיביה (היישומון ,שרת האפליקציה ,המשרד האחורי ,ממשקי
המערכת וכד') ובכלל זה ניטור נפילות ,התקפות וביצוע תהליכי טיפול בהתאוששות מתקלות  ,גיבוי ושחזור
נתונים ובקרת שלמות ואמינות נתונים.
המערכת תתמוך בתחקור תקלות בזמן אמת.
יתאפשר לבצע ניטור קבוע  onlineשל פרמטרים ונתונים הנשלחים או מתקבלים מהמערכת באמצעות נציג
של המערכת על פי הרשאה.
במידת הצורך יתאפשר לבצע הפעלה ידנית לממשקים ודחיפה ידנית של מידע שיופץ ליישומון בצד הלקוח.
ניתן יהיה לבצע איתור תהליכים ,איתור תקלה ו /או ביצוע שינויים והתאמות בתהליכים.
ניהול וטיפ ול באירועים במערכת ותיעודם כולל ניהול לוגים ואפשרות יצוא כלל החיוויים למערכת חיצונית
בממשק סטנדרטי ,כגון – .syslog
המערכת תספק התראות על תקלות בזמן אמת ,באמצעות הודעת דוא"ל ,מסרון ,התראות מערכת או באופן
אחר.

א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

אבטחת מידע
רגישות
המערכת הנדרשת היא מערכת מסווגת מסחרית בלבד.

א.
ב.

דרישות עקרוניות לאבטחת מידע במערכת יישומון רכבת ישראל
דרישות אבטחת מידע ממערכת האפליקציה מפורטות להלן וכן אלו המפורטות בנספח  – Gנספח אבטחת
מידע ,נספח  – G.1נוהל התחברות מרחוק ונספח  G.2נוהל אבטחת מידע בשירותי ענן..
עם פתיחת שירותי מערכת למשתמשים חיצוניים ,גדלות סכנות אבטחת המידע בסדרי גודל .על המציע
להתייחס לנושא אבטחת המידע במספר אספקטים בשלב אחסון האתר ,כולל פריטי אבטחת המידע,
ניטור ,אבטחת מידע דינאמית על יישומי האתר וכיוצא בזה ,וביחוד על ההנחיות הבאות:
כל פתרון מוצע יהיה כפוף לאישור המזמינה הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע.
הגנה על המערכת והמידע בה מפני חדירות והתקפות חיצוניות
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ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

הגנה על המערכת והמידע בה מפני התקפות פנים ארגוניות
שמירה על חיסיון מידע אשר אינו נחלת הכלל
אבטחת הקשר והתהליכים עם ארגונים חיצוניים
אבטחת תהליכי התשלומים ברשת
אבטחת והצפנת הנתונים של משתמשי מודול רכישות באינטרנט.
עמידה בתקנים מחייבים כגון  ,PCI – DSSנהלי רמו"ט ורא"ם וכדומה.
יובהר כי אבטחת המערכת בכלל והאפליקציה בפרט באופן שוטף בהיבט של אמצעיים אבטחתיים נגד
הפלתה ,העמסתה (עליה בזמני תגובה) ,התקפות וירוסים ופגיעות אחרות הינה באחריות הספק הזוכה
הן בהיבט שירותי החומרה והן בהיבט התוכנה .הספק יתחייב להתקין במסגרת חוזה השירות באם
ייחתם כול אמצעי הנדרש או שיידרש לצורך הגנתם ללא כול תשלום נוסף מצד הרכבת .הספק חייב למנוע
את אפשרויות שיבוש המידע במערכת.

עקרונות דרישות לאבטחת מידע ברמת שרת האפליקציה
המציע יציין בהצעתו כמינימום הדרישות המצויינים כאן
הזדהות של המכשיר באמצעות "תעודה דיגיטלית פנימית" חד כיוונית (מצד השרת) אישית ונפרדת
א.
עבור כל מכשיר
ניהול "רשימה לבנ ה" = מכשיר חוקי (מכשיר שאבד /נגנב או יצא משירות יוסר מהרשימה)
ב.
תקשורת באמצעות  Web Servicesמעל תקשורת מאובטחת תוך שימוש ב HTTPS -בפרוטוקול
ג.
).)TLSv1/1.1/1.2
ביצוע בדיקות אבטחת קוד אוטומטיות ( )Automated Code Analysisלקבלת תמונה של מצב
ד.
אבטחת המידע בתוך קוד האפליקציה והימנעות משגיאות אבטחה נפוצות ברמת התוכנה.
המערכת סורקת בצורה אוטומטית את הקוד ומאתרת חורי אבטחה ,על מנת לאתרם לפני
התממשות הפריצה (מערכות לסריקת קוד כגוןSeeker, AppScan, Checkmarks, :וFortify). -
שילוב בדיקות אבטחת קוד אוטומטיות כחלק מתהליך הפיתוח ( Secure Development Life
ה.
–)Cycleיש לשלב מערכות בדיקת קוד אוטומטיות כחלק אינטגרלי מתהליך הפיתוח (כחלק
מתהליך ה Build) -ואף מומלץ לשלבן במערכת מעקב הבאגים כדי למנוע "זניחה/התעלמות"
מפתחים מליקויי אבטחת מידע שאותרו.
ביצוע מבדקי חדירה ע"י חברה חיצונית ( )Penetration Testלקבלת תמונה של מצב אבטחת
ו.
המידע באופן שבאמצעותה ניתן להעריך את רמת האבטחה של האפליקציה ,על ידי הדמיה של
התקפה מכוונת ,ניתוח וחקירת מערכות ,בדיקת תגובה של מערכות הגנה ועוד.

עקרונות דרישות לאבטחת מידע מהישומון
המציע יציין בהצעתו כמינימום הדרישות המצויינים כאן
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א .ביצוע בדיקות אבטחת קוד אוטומטיות ( )Automated Code Analysisלקבלת תמונה של מצב
אבטחת המידע בתוך קוד האפליקציה והימנעות משגיאות אבטחה נפוצות ברמת התוכנה.
המערכת סורקת בצורה אוטומטית את הקוד ומאתרת חורי אבטחה ,על מנת לאתרם לפני
התממשות הפריצה (מערכות לסריקת קוד כגוןSeeker, AppScan, Checkmarks, :וFortify). -
שילוב בדיקות אבטחת קוד אוטומטיות כחלק מתהליך הפיתוח ( Secure Development Life
ב.
–)Cycleיש לשלב מערכות בדיקת קוד אוטומטיות כחלק אינטגרלי מתהליך הפיתוח (כחלק
מתהליך ה Build) -ואף מומלץ לשלבן במערכת מעקב הבאגים כדי למנוע "זניחה/התעלמות"
מפתחים מליקויי אבטחת מידע שאותרו.
ביצוע מבדקי חדירה ע"י חברה חיצונית ( )Penetration Testלקבלת תמונה של מצב אבטחת
ג.
המידע באופן שבאמצעותה ניתן להעריך את רמת האבטחה של האפליקציה ,על ידי הדמיה של
התקפה מכוונת ,ניתוח וחקירת מערכות ,בדיקת תגובה של מערכות הגנה ועוד.
!!! מבדקי החדירה יתבצעו ע"י חברות מובילות בתחום מבחני החוסן ()PT
ד .עמידה בתקני PCI
ה .בדיקות חוסן ב 2-רבדים:
 .iבדיקת חדירה לאפליקציה (בדיקות ) Black/ White Box
ו.
ז.
ח.
ט.

 .iiניסיון תקיפה אל שרת המערכת.
ניסיון תקיפה אל שרת המערכת
שמרית פרטיות
עמידה בתקני GDPR
הזדהות רב שלבית(.)user pass

רישום ושמירת לוגים
המציע יציין בהצעתו עמידה בדרישות המצויינות כאן:
רישום ושמירה של כלל ניסיונות הכניסה ליישום
א.
נעילות המכשיר
ב.
"תקיעות המכשיר" (כישלון בהזדהות)
ג.
הרישום יישמר לתקופה של לפחות שנה ( 12חודשים) על מנת לאפשר תהליכי חקירה של אירועים
היסטוריים וסיוע לאתר את התוקף.
ניהול סיכונים בדיקות פריצה
המציע יציין בהצעתו ניהול סיכונים (איומים והפתרונות) למערכת בטרם יופעל השירות במסגרת
הבדיקות "השקה"  .יבוצעו בדיקות פריצה הן על ידי הספק והן על ידי אנשי המזמינה כדלהלן:
בדיקות עמידה חדירה למכשיר ושרת האפליקציה בדיקות ) Black/ White Box
א.
המערכת תועלה לאוויר רק לאחר תיקון הליקויים המהותיים ,אם יימצאו כאלו במסגרת
ב.
הבדיקות ולאחר קבלת אישור של גורם אבטחת מידע מטעם הפרויקט.
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סקר בטיחות ואבטחת מידע
הספק נדרש ,לפני שלב יישום בדיקות "השקה" של המערכת אחרי בדיקות קבלה ,לבצע סקר בטיחות
ואבטחת מידע לרבות בדיקות חדירה .ממצאי הסקר יועברו לאישור המזמינה  .הספק יפעל על חשבונו
וללא כל עלות נוספת לסלק כל הערה ו/או פער שעלה במסגרת הסקר ו /או הערות המזמינה על מנת
לצמצום ולהקטין את הסיכונים הנותרים בהתאם להנחיות המענה למכרז.
אחרי תיקון ממצאי הסקר ,הספק יבצע סקר נוסף עד להוכחה שכל ליקויי הסקר תוקנו.
תהליכי הזדהות במערכת /רשת
המציע נדרש במסגרת הפתרון המוצע לעמוד במפורט להלן:
עמידה בתקנים מחייבים כגון ( PCI – DSSישתמש בשפת תוכנה לפי הנחיות  ) PCI-DSSגירסה
א.
 3.2או מאוחרת יותר.
עמידה בתקן ( Calypsoהמותאם לפי תקן ישראלי לפי הנחיות משרד התחבורה ) כולל Remote
ב.
( SAMיסופק ע"י המזמינה.
בשלב האיפיון המפורט יוגדר אופן אבטחת הנתונים האישיים הן באזור האישי והן בשרת
האפליקציה.
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 .4מימוש
כללי
המזמינה מעוניינת להקים את "מערכת יישומון רכבת ישראל" והיישומים הרשומים במכרז זה ,ולממשם
בהתאם לאמור להלן.
הספק נדרש במימוש במכרז זה לבצע :סיכום הדרישות ,אפיון מפורט ,SOW ,פיתוח ,הקמה ,אינטגרציה,
הדרכה ,ביצוע בדיקות "השקה" ותחזוקה של "מערכת יישומון רכבת ישראל" כפרויקט קצה לקצה משלב
התכנון ועד ההפעלה המסחרית דרך אחריות ותחזוקה .ה ספק הזוכה יגיש הצעה אינטגרטיבית הכוללת את
עבודות קבלני המשנה במידה וקיימים וקיבלו אישור מהמזמינה.
שינויים בהיקף השירות
במהלך תקופת ההסכם עשויה המזמינה לשנות את היקף השירותים הניתנים על ידי הספק .ההתחשבנות
מול הספק תתבצע באמצעות מנגנון הוספה וגריעה כמפורט בהסכם.
שלבי המימוש
המערכת תפותח ככל האפשר בהתאם לעקרונות התכנות הזריז ( ,)Agileבאמצעות מחזורי פיתוח
(ספרינט) מהירים וקצרים יחסית.
שלב מימוש המערכת יחולק לשתי גרסאות עיקריות גרסה בשלב הראשון יפותח יישומון הזהה ליישומון
הקיים בייצור(היישומון הישן) ובשלב השני יתווספו ליישומון יכולות מורחבות הכוללות
תשלומים\רכישות ,כל גרסה תפותח בספרינטים נפרדים ,והכל בהתאם להנחיות המזמינה בשלב המימוש
ותוכנית העבודה שתאושר מול הספק.
להלן טבלה המתארת את פירוט תכולת העבודה בכל אחד מהשלבים השונים.
הנחיות כלליות לגבי שלבי המימוש:
הנחיות וסעיפים כלליים שאינם מפורטים בטבלה מחייבים את כלל הסעיפים כאמור להלן.
א.
תכולת הסעיפים כוללת את כלל תתי הסעיפים שלהם אלא אם צוין במפורש אחרת.
ב.
היה ולא נכללו בשלבי המימוש סעיפים שונים מתכולת המכרז ,מימוש סעיפים אלה יהיה בהתאם
ג.
לקביעת המזמינה בשלב תוכנית העבודה.
על כל שלבי המימוש לעמוד בדרישות הסכם רמת השירות (ה .(SLA-נספח  Iובפרט סעיף
ד.
 5.4.3.35.4.3.5לו)  ,יובהר כי בשלב ההקמה ,לסעיף עמידה במשימות יהיה משקל של  100%בטבלת
מדדי איכות השירות .על הספק לנהל תיעוד של ה SLA-ודוחות פרויקט בהתאם לתוכנית העבודה
שימדדו את רמת העמידה בהסכם רמת השירות.
שלב תכנון
בשלב זה יאופיין הפרויקט מקצה לקצה השלמת תכנון מפורט כולל אינטגרציה מסכים ,מסמכי בדיקות
וסקר תשתיות ומסמך .SOW
 4.1.3.1שלב ראשון
תכולה עקרונית:
בשלב זה תפותח גרסה הזהה לזו שבייצור(יישומון ישן) של השירות שתכלול יישומון אנדרואיד ו IOS
ושרת האפליקציה שיתמוך בשירות.
למעשה שלב זה אמור להחליף את היישומון הקיים היום עם מספר שינויים.
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מודולים\ופונקציונאליות נדרשת ביישומון.

מסד

סעיף במכרז

תכולה

.1

פונקציונאליות כללית

)1,3( 2.6.32.6.3

.2

תכנון מסלול

)4( 2.6.32.6.3

.3

מפת מסלולים ותחנות

)5( 2.6.32.6.3

.4

מידע אודות שירותים ברכבות ובתחנות

)6( 2.6.32.6.3

.5

הצגת עומסים ברציפים וברכבת

)7( 2.6.32.6.3

.6

התרעות על מסלול שנבחר

)8( 2.6.32.6.3

.7

הצגת תעריף

)9( 2.6.32.6.3

.8

הודעות

)16( 2.6.32.6.3

.9

ניהול והגדרות

( )18( 2.6.32.6.3בהתאם לתתי
הסעיפים הרלוונטיים לשלב
זה)

.10

דירוג

)19( 2.6.32.6.3

.11

מדריך למשתמש\עזרה

)20( 2.6.32.6.3

.12

תנאי שימוש

)21( 2.6.32.6.3

.13

אודות  /מסכי תוכן

)22( 2.6.32.6.3

.14

דווח בעיה

)23( 2.6.32.6.3

.15

צור קשר

)24( 2.6.32.6.3

.16

שירות לקוחות

)25( 2.6.32.6.3

.17

תחנה מעוררת

)26( 2.6.32.6.3

.18

שיתוף

)27( 2.6.32.6.3

.19

השכרת ספרים סטימצקי

)32( 2.6.32.6.3

.20

מערכת ניהול באנרים

)27( 2.6.32.6.3

מודלים ופונקציונאליות בשרת האפליקציה
שרת האפליקציה יתמוך בכול הדרישות של היישומון ובנוסף יכלול את היכולות הנוספות הבאות:
 .1הקמה על בסיס מוצר המדף המוצע.
 .2הקמת משרד אחורי וממשק הניהול וכלל המודולים הנדרשים בהתאמה.
 .3הקמת ממשקים בהתאם לנדרש.
 .4התקנות אבטחת מידע וכל הנדרש להפעלה בייצור.
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4.1.3.2

שלב שני
בשלב זה יפותח היישומון בגרסה מלאה שיכלול הרשמה\ניהול של משתמשים ,ביצוע רכישות ביישומון,
בנוסף לשרת האפליקציה יתווספו אפשרויות חדשות של תמיכה ביישומון וכלי ניהול עדכניים כמו ניהול
משתמשים ,דוחות.
מודולים\ופונקציונאליות נדרשת ביישומון.

מסד

סעיף במכרז

תכולה

.1

השלומות ועדכון הסעיפים של ספרינט  1בהתאם לשינויים

.2

משתמשים

.3

הרשמה

)10( 2.6.32.6.3

.4

הפעלה\כניסה לאזור אישי ביישומון

)11( 2.6.32.6.3

.5

רכישה

)12( 2.6.32.6.3

.6

ערך צבור

)13( 2.6.32.6.3

.7

הפעלת כרטיס נסיעה

)14( 2.6.32.6.3

.8

מידע אודות הרכבת בה נמצא הנוסע

)17( 2.6.32.6.3

.21

Widget

)29( 2.6.32.6.3

.22

הודעות in app

)30( 2.6.32.6.3

.23

שליחת כרטיס eTicket

)31( 2.6.32.6.3

4.1.3.3

)2( 2.6.32.6.3

מודלים ויכולות בשרת האפליקציה
 .1השלמת ממשקים נדרשים למכירה.
 .2ממשקים לניהול משתמשים
 .3ניהול ארכיב
 .4פתיחה וסגירת משמרת
 .5מגבלת מכירה
 .6העברת\קבלת מידע למערכות חיצוניות
 .7דוחות זמן אמת()dashboard
 .8דוחות
 .9השלמת מערכת ניהול היישומון

 4.1.3.4שלב שלישי
בשלב זה תתווסף הפונקציונליות של ה NFC-
מודולים\ופונקציונאליות נדרשת ביישומון.
מסד
.1

סעיף במכרז

תכולה
השלמות ועדכון הסעיפים של שלב  1ו  2בהתאם לשינויים
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.2

העברת כרטיסים לרב קו  /מהרב קו אל/מ היישומון )15( 2.6.32.6.3
באמצעות  NFCו NFCבערך צבור מ -ואל הרב קו

.3

)28( 2.6.32.6.3

תשלום חובות\כנסות

תכולה עקרונית:
א .הוספת שירות לקוחות ,אפשרות  ,NFCניהול כרטיס רב-קו ביישומון
ב .פיתוח הממשקים הנדרשים לצורך טפסי שירות לקוחות
אבני דרך לביצוע
בעצם הגשת הצעתו המציע מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים למימוש המערכת בשלבים כמתואר בסעיף
 4.1.24.1.2לעיל  .תוכנית עבודה מפורטת ומחייבת תוכן בשלב האיפיון המפורט לפי הנחיית המזמינה (ראה
להלן סעיף .)4.2.24.2.2
מספר

אבן דרך

א.

 – Tמועד חתימת החוזה

ב.

 3 + Tחודשים :אפיון  -ה שלמת תכנון מפורט כולל אינטגרציה מסכים ומסמכי בדיקות וסקר
תשתיות

שלב 1

ג.

 4+ Tחודשים :אישור האפיון

ד.

 9 + Tחודשים :פיתוח

ה.

 10 + Tחודשים :בדיקות קבלה

ו.

 13 + Tחודשים :פילוט

שלב 2
ז.

 8 + Tחודשים :אפיון

ח.

 9 + Tחודשים :אישור אפיון

ט.

 14 + Tחודשים :פיתוח

י.

 15+ Tחודשים :בדיקות קבלה

יא.

 18 + Tחודשים :פילוט

יב.

 10 + Tחודשים :אפיון

שלב 3
יג.

 11 + Tחודשים :אישור אפיון

יד.

 17+ Tחודשים :בדיקות קבלה

טו.

 18 + Tחודשים :פילוט
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אופן מימוש ושלבי הפרויקט
הנחיות כלליות לביצוע
ביצוע העבודה ומעבר בין השלבים ,כמפורט במסמך ובאפיון טכני ,יהיה בתיאום ואישור המזמינה  .ביצוע
הפרויקט יכלול בין השאר את המטלות הבאות:
א.

ביצוע סקרים והשלמת התוצרים הנדרשים בכל אבן דרך עד אישור המזמינה לאבן דרך.

ב.

תכנון מפורט לעמידה בכל דרישות המזמינה והגשת התכנון לאישור המזמינה .

ג.

ביצוע בדיקות "השקה" מערכת בכל מכשירי הקצה הנדרשים.

ד.

ביצוע בדיקות מסירה וליווי צוות הפרויקט בביצוע בדיקות קבלה.

ה.

ליווי והטמעה של הפרויקט על כל מרכיביו.

ו.

חזרה על אבן דרך שלא אושרה ע"י המזמינה וללא פגיעה בסך משך הפרויקט.
תוכנית העבודה למימוש

א.

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 מהספק
בכל שלב עד אספקה מלאה של המערכת והטמעה ותחזוקה שוטפת.

ב.

על הספק לפרט את תכולת אבני הדרך של התוכנית ,משך כל אבן דרך וסך כל הזמנים עבור הקמת
המערכת .משך זמן הפרויקט לא יחרוג מהזמן הרשום בטבלת אבני דרך בהמשך .במידה וסך משך
הזמן שהספק ציין עלה על סך משך הזמן המצויין בטבלה אבני דרך יפרט הספק הסיבות לכך
והצעדים שינקוט לצמצום הפער ב-לו"ז.

ג.

אחריות ביצוע של השלבים היא על הספק ובתאום המזמינה ,יחד עם זאת ,כל שלב יאושר באופן
פורמאלי על ידי המזמינה לפני המעבר לשלב הבא .כמו כן תכולת השלבים הסופית ותיעדוף הביצוע
שלהם יקבעו באופן סופי בשלב האיפיון המפורט

ד.

הקפדה של הספק בעמידה בהשלמת אבן דרך עפ"י משך מוגדר לאבן דרך.

ה.

תוכנית העבודה תוגש על ידי הספק כמסמך מפורט ,הכולל דוחות  MS-Projectוהצגת גאנט
הפרויקט.

ו.

יובהר כי על תוכנית העבודה לעמוד בדרישות הסכם רמת השירות (ה .(SLA-נספח  Iובפרט סעיף
 5.4.3.35.4.3.5לו)  ,יובהר כי בשלב ההקמה ,לסעיף עמידה במשימות בהתאם ללוח הזמנים
המוסכם ,יהיה משקל של  100%בטבלת מדדי איכות השירות.

פיקוח ,ניהול ובקרת הפרויקט
א.

ארגון וניהול ביצוע העבודות בפרויקט יהיה באחריותו הבלעדית של הספק.

ב.

הקשר בין הספק לגורמים אצל המזמינה ,יבוצע דרך מנהל הפרויקט מטעם המזמינה .
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ג.

מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה מעודכן בכל פרטי הפרויקט והוא יהיה הנציג ( Point Of
 )Contactשל הספק מול המזמינה .

ד.

מנהל הפרויקט אצל המזמינה 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 המזמינה 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 המזמינה בהתאם לשלב ולהתקדמות ,תתקיימנה פגישות
דיווח בהשתתפות נציגי הספק ונציגי המזמינה (דרג הנהלה/מקבלי ההחלטות) .פגישות
אלה מיועדות בכדי לעדכן את המזמינה 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 המזמינה במהלך ביצוע הפרויקט.

ז.

בכל מסירה של גרסה לאחר השלמת בדיקות האיכות כאמור להלן על ידי הספק ,המזמינה תבצע
בדיקות קבלה .בדיקות הקבלה תתבצענה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
תכנון ופיתוח

א.

בתקופת התכנון והפיתוח הספק יבצע תכנון ,פיתוח ,בדיקות למערכת ואספקת מערכת לביצוע
בדיקות "השקה".

ב.

שלבים ותכולה הנדרשים כמינימום בתקופת ההקמה
והדרישות בהתאם למכרז על נספחיו.

מצויינים באבני דרך של הפרויקט

ג.

בסיום תקופת התכנון והפיתוח יחלו הבדיקות מסירה וקבלה של המערכת האפליקציה.

ד.

שירותי פיתוח יינתנו בהתאם לדרישות הפיתוח של המזמינה ,בהתאם למפרט זה ויכללו את כל
השירותים ,והעבודות הנדרשים על ידי המזמינה בשלבי ההקמה.

ה.

הספק הזוכה יספק את מכלול הרכיבים ,הנדרשים להקמה ותפעול של המערכת אפליקציה ,ובכלל
זה פיתוח היישומון  ,שרת האפליקציה וכלל המשרד האחורי ,הממשקים ,היישומים ,תת
המערכות ורכיבי התוכנה ,הנדרשים ליישום מערכות האתר ,עפ"י דרישות מכרז זה ,המופיע בפרק
היישום ונספחיו לעיל (פרק  ) 2על גבי המוצר המוצע בהתאם לסטנדרטים והנהלים הנהוגים אצל
המזמינה ,ובכלל זה נהלי אבטחת מידע במפורט להלן בסעיף  – 5.35.3נספח  Gועמידה בעומסים.

ו.

הפיתוח יבוצע בסביבת הפיתוח של הספק

ז.

המערכת תיבדק בדיקות קבלה ,תצורה ובדיקות אבטחת מידע ( )Penetration testבהתאם לאמור
במסמכי מכרז זה ונהלי המזמינה  -על הספק הזוכה יהיה לתקן את כל הנדרש תיקון בהתאם
לממצאי בדיקות אלו.
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ח.

שילוב והתקנת המערכת בסביבת הייצור בהתאם לנהלים הנוהגים אצל המזמינה.

ט.

הספק הזוכה יספק למזמין את כלל התיעוד הנדרש לתפעול שוטף ותקין של המערכת והיישומים
בדיקות

4.2.5.1

כללי
ההנחיות להלן וכן נוהל הבטחת איכות של המזמינה  ,אגף מחשוב ,המצורף כנספח ( Jמצורף בנפרד
למסמכי המכרז) . ,יחייבו את הספק במהלך מתן שירותי הבדיקות.
באחריות הספק להעביר למזמין את כל הנדרש להתקנת גרסאות האפליקציות לצורך בדיקה בידי
המזמינה  ,לרבות :סביבת בדיקות ,שמות משתמשים ,סיסמאות ,גרסת התקנה וכיוצא בזה.

 4.2.5.2יעדים
המזמינה הינה ארגון מונחה תקן  ISOולפיכך מחוייבת על ניהול ופיקוח נושא הבטחת איכות ,תהליכים
ואבני דרך מוגדרים בפרויקט וכמובן תוצרי הפרויקט.
הבטחת האיכות של פרויקטים אצל המזמינה מתמקדת בתכנון והגדרת הבקרות ,אישור ופיקוח בדיקות
מסירה ,בדיקות קבלה ועד תעוד והפקת הלקחים.
המזמינה שותפה להגדרת תכולה ומבנה בדיקות המסירה (הספק) ומאשרת את תוכנן וביצוען ,הוא מאשר
את תוצאות בדיקת המסירה ומוכנות המערכת למעבר לשלב הבדיקות הקבלה .מתכנן ומבצע את בדיקות
קבלה לכל גרסה שנמסרת.
הבדיקות תבוצענה בשני שלבים:
בדיקות קבלה של המערכת/הגרסה בסביבת הבדיקות (.)FAT1
א.
בדיקות קבלה של המערכת/הגרסה באתר הייצור (.) SAT1
ב.
 4.2.5.3מחויבות ספק
מחויבות הספק בשלב הבדיקות הינה:
א .אחריות כוללת לניהול איכות תהליכים ותוצרים של הפרויקט.
ב .אחריות כוללת על סביבת הבדיקות ,אספקתה ,התקנתה והתקנת כל הנדרש בסביבה כדי לבצע
הבדיקות כראוי.
ג .אחריות כוללת על ביצוע בדיקות מערכת בהתאם ל תכנון ומימוש תוכנית הבדיקות של הפרויקט.
ד .ביצוע תהליך בדיקות מלא לפרויקט בהתאם למתודולוגיה של המזמינה (מתוארת להלן).
ה .תכנון ,כתיבה וביצוע של תרחישי בדיקות מסירה לפרויקט .את התרחישים נדרש לכתוב בכלי
בדיקות של הספק ואותו תאשר המזמינה.
ו .סיכום הבדיקות בהתאם לתוצאות תרחישי הבדיקות וניתוח תקלות.
ז .מתן תמונת מצב למנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות מטעם המזמינה על מצב המערכת לאורך
כל חיי הפרויקט ובפירוט בשלב בדיקות המסירה.
ח .השתתפות בביצוע בדיקות קבלה.
ט .ביצוע בדיקות בסביבת הייצור לאחר התקנת המערכת.
י .עדכוני גרסאות ותיקוני תקלות בהתאם.
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יא .מינוי מנהל תחום הבדיקות ,המהווה איש קשר מרכזי לנושא איכות ובדיקות ,בין שאר תפקידיו:
ניהול תה ליכי הבדיקה משלב כתיבת תוכנית הבדיקות ,הרצת התסריטים ועד ביצוע הבדיקות .ניהול
התקלות משלב זיהוי וריכוז כל התקלות( ,אלו אשר ימצאו ע"י עובדיו או ע"י גורמים שונים :צוות
הפרויקט ,אבטחת איכות ,אבטחת מידע וכו') ,עובר לניהול סטאטוס התקלות ווידוא תיקונם לאורך
כל ה תהליך .מנהל תחום הבדיקות יעביר באופן שוטף את התקלות למזמינה ,יתאם פגישות
סטאטוס מול המזמינה ויעקוב אחר פתרון התקלות ,כולל סגירת תקלות מסוג "דרישה חדשה" מול
נציג בדיקות המזמינה וישלח סיכומי ישיבות הסטאטוס לכל הנציגים הרלבנטיים
יב .הפקת דווח לאחראי הבדיקות מטעם המזמינה  ,במהלך סבב בדיקות ,לגבי סטאטוס ביצוע
הבדיקות :בעיות קיימות ,תקלות בתוכנה ובחומרה ועוד .הדיווח יהיה בפורמט המקובל אצל
המזמינה .
יג .עריכה מסמכי הבדיקות בתבנית המקובלת אצל המזמינה וזמינותם לעריכה לאנשי המזמינה או
מטעמם לאורך כל חיי הפרויקט .בסיום הפר ויקט התוצרים יאוגדו בתיק בדיקות ,שיוגש במלואו
למזמינה במסגרת תיעוד מסמכי המערכת.
הספק שייבחר יידרש להעביר למזמין תכנית לביצוע מבחני קבלה לאישור האתר עם סיום ההקמה,
ומתחייב לבצע כלל הבדיקות הנדרשות עד להשלמת כלל הממצאים.
תכנית תכלול ,לכל הפחות ,את הנקודות באות:
א .עמידה בכל הדרישות והסטנדרטים להקמת המערכת והיישומים המבוקשים במכרז זה.
ב .עמידה בהתחייבויות ההצעה ,בכל הסיכומים שיושגו עם המזמינה ובדרישות המפרט.
ג .הגדרה של זמני תגובה סבירים ,תוך תיאור המנגנון לבדיקתם תוך ציון כלים ממוחשבים לשם ביצוע
הבדיקות (בהתאם לסעיף  4.2.5.3.14.2.5.3.1להלן).
ד .תוכנית בדיקות איכות אשר יתבצעו על-ידי הספק בטרם מסירה לצורך מבחני קבלה.
ה .הספק שייבחר יפעל באופן מיידי לתיקון ,שכתוב ,שינוי בהתאם לכל ממצא /הערה שיתגלו במהלך
בדיקות הקבלה .למזמינה זכות להיעזר בגוף שלישי המתמחה בנושא לביצוע הבדיקות  .על הספק
לשתף עמו פעולה ולפעול לתיקון הממצאים בהתאם.
כלי בדיקות
א .הספק נדרש לנהל ולתעד את תהליך הבדיקות באמצעות כלי בדיקות— PRACTITESTשהינו
הסטנדרט בכל הפרויקטים של המזמינה.
ב .ביצוע הבדיקות יתנהל ע"פ תסריטי הבדיקה שתוכננו ותועדו בכלי הבדיקות.
ג .באחריות הספק לרכוש רשיון ל  PRACTITESTלצורך ביצוע הבדיקות.
מתודולוגיה
בשלב ההתנעה וסקר ניתוח הדרישות ,המזמינה והספק הזוכה ,יגדירו את מסמכי הבדיקה הנדרשים
(מתוארים בסעיף זה) על בסיס מבנה מסמכים איתו עובד הספק והמאושר ע"י גורמי המזמינה ,או על
בסיס מבנה מסמכים הקיים אצל המזמינה.
כתיבת המסמכים ועדכונם מתבצעת לאורך ביצוע הסקרים ומסתיימת באבן הדרך "סקר מוכנות
לבדיקות וניסויים",
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מובהר כי האחריות על הבדיקות הינה של הספק הזוכה
א .באחריות הספק לכתוב את מסמכי הבדיקות ( STPו  )STDולעדכנם לאורך ביצוע הסקרים
ב .תוצרי הבדיקות.
 )1מסמך תוכנית בדיקות ( )STPבהתאם לתבנית שתאושר ו/או תסופק ע"י המזמינה.
 )2כתיבת תרחישי בדיקות ( STDבתבנית שתאושר ו/או תסופק ע"י המזמינה).
 )3ניהול ותיעוד כל תרחישי הבדיקות בכלי בדיקות.
 )4הרצה ותיעוד התוצאות בהתאם לתרחישי הבדיקות.
 )5עדכון והוספת תרחישי בדיקות ע"פ שינויים שיבוצעו במערכת ו/או ע"פ יוזמות שינוי שיגדיר הלקוח.
 )6מסמך ( Release Notesתיעוד תיקון/שינויים שבוצעו) בכל שחרור גרסה בהתאם לתבנית שיאשר
או יספק המזמינה.
 )7מסמך סיכום בדיקות ( ) STRבסוף כל סבב בדיקות בהתאם לתבנית שתאשר ו/או יספק המזמינה.
הערות:


הספק יתעד וישמור את מסמכי הבדיקות כך שהמזמינה תוכל בכל רגע נתון לגשת למידע בנושא.



כל מעבר בין שלבי הבדיקות בפרויקט מותנה בעמידה במדדי ההצלחה ( (Quality Gatesאשר יפורטו
במסמך תוכנית הבדיקות ו/או באפיון המפורט.



רכיבי התוכנה במערכת ינוהלו בגרסאות שיזוהו במספר ייחודי וכוללות  Release Notesומסמך
קונפיגורציה.



רכיבי החומרה במערכת ינוהלו בהתאם לניהול מק"ט המזמינה.



מועדי ביצוע בדיקות הקבלה נתונים לשינוי ע"פ דרישת המזמינה בהתאם להתקדמות הפרויקט.
הספק יתחייב להתאים עצמו למועדים שיקבעו.

עקרונות תכולת הבדיקות לפרויקט
א .במסגרת תוכנית הבדיקות של הפרויקט הוגדרו מספר עקרונות לגבי תכולת הבדיקות:
 )1בדי קות המערכת יקיפו את כל מרכיבי המערכת ,כל רכיב ייבדק ביחס להגדרתו במסמכי הסקרים.
תפקודו במצבים תקינים ,בנקודות קיצון ובמצבי כשל .אמינות הנתונים והממשקים עם כלל
המערכת ומערכות משיקות
 )2בדיקה פונקציונאלית מלאה עבור רכיב או יכולת תשתיתית (כולל :היישומון לגרסותיו ,שרת
האפליקציה ,ממשקים ,השפעות  ,UXהרשאות ,נתונים ,קונפליקטים).
 )3בדיקת ממשקים (חיצוניים ופנימיים) מקצה לקצה.
 )4בדיקת תשתית :חומרה ותוכנה.
 )5בדיקת תקשורת נתונים (שליחה וקבלה ,תצורה ומבנה ,פיענוח ,עומס ,קונפליקטים).
 )6בשלב בדיקות המסירה יבצע הספק סבבי בדיקות מלאים (כלל תסריטי הבדיקות)
 )7הבדיקות יבוצעו בכפוף לתוכנית העבודה של הפרויקט.
 )8תקינות המסמכים הבאים :מדריך למשתמש ,תיקי התקנה ותחזוקה
ב .המזמינה 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.
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ג.

תרחישי הבדיקות יתוכננו ויכתבו ע"פ המוגדר במסמכי האפיון ויאושרו ע"י מנהל הפרויקט ומנהל
הבטחת איכות המזמינה .

דיווחים
הספק יתחייב לדווח תקלות במערכת  Practitestתקן אצל המזמינה .
תיעוד
כל מסמכי הבדיקות ייכתבו ע"י הספק בתבנית המקובלת אצל המזמינה ויהיו זמינים לאנשי המזמינה
או מטעמם לאורך כל חיי הפרויקט .בסיום הפרויקט התוצרים יאוגדו בתיק בדיקות שיוגש למזמינה
במסגרת מסמכי המערכת.
תקני איכות
הספק מתחייב לעמוד בתקני האיכות הגבוהים המקובלים ב תעשיית מערכות תקשורת ומידע כפי
שיוגדרו ע"י המזמינה וכפי שמוגדר בנספח .D
תהליך הבקרה והבדיקות יבוצעו בהתאם להנחיות סעיף הבדיקות.
תסריטי בדיקות
א .במועד שיקבע בתוכנית העבודה ,ימציא הספק תסריטי בדיקות מסירה (להלן" :תסריטי בדיקות
המסירה") ותסריטי בדיקות קבלה (להלן " :תסריטי בדיקות הקבלה") (תסריטי בדיקות המסירה
ותסריטי בדיקות הקבלה יכונו ביחד" :תסריטי הבדיקות ") לאישורו בכתב של המזמינה ,בהתאם
להוראות שבמפרט זה.
ב .בתסריטי בדיקות המסירה ,יפרט הספק את תיאור בדיקות המסירה אותן הוא עתיד לבצע במערכת,
הרכיבים והאלמנטים ה נבדקים והתהליכים אותם מתעתד הספק לבצע במסגרת כל אחת מבדיקות
המסירה.
ג .הספק יפרט בתסריטי בדיקות המסירה את הכלים לעריכה ,לביצוע ולניהול הבדיקות (לרבות פירוט
הכלים בהם יבוצע שימוש לצורך בדיקות הביצועים); את היעדים ,המדדים והסטנדרטים ושאר
התנאים אשר התקיימותם מהווה תנאי להצלחת בדיקות המסירה ,בהתאם לדרישות המזמינה
במסמכי המכרז ,לרבות ומבלי לגרוע ,כללי האומדן והנוסחות בהם ישתמש הספק על מנת לבחון
את תוצאותיה ו/או הצלחתה של כל בדיקת מסירה .במסגרת תסריטי בדיקות המסירה ,יכלול הספק
תסריטי בדיקות קבלה מפורטים המקיפים את כל התרחישים הקיימים במערכת הנבדקים ,לרבות
ממשקים עם מערכות ותשתיות ,ככל שישנן כאלו.
ד .תסריטי הבדיקות יהיו כפופים לאישור המזמינה ולשינויים שיבוצעו בו על ידי המזמינה או
בהוראתו.
4.2.5.4

סוגי בדיקות לביצוע
כללי
להלן ריכוז סוגי הבדיקות הנדרשות ,מטרתן ושיטת הביצוע הנדרשת.
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שיטה

#

סוגי בדיקות

1

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

מטרה

הספק נדרש להריץ את התרחישים
הרלוונטיים המוגדרים לתהליך.

2

ממשקים

קבלה והעברה של נתונים ל/מ מערכות
משיקות

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

3

הרשאות

בדיקת מנגנון ההרשאות
האפליקטיביות הקיים במערכת
בהתאם למוגדר במכרז.

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

4

איכות תיקון
תקלות

וידוא תיקון התקלות שתוקנו

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

5

מסירה

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

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

6

שפיות

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

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

7

ביצועים
ועומסים

יצירת עומס (משתמשים בו זמנית ,נתונים)
בדיקה שהמערכת עומדת בעומסים
שהוגדרו לה תוך עמידה בזמני התגובה במערכת ומדידת זמני תגובה של כלל
המערכת בזמן ההרצה.
שהוגדרו למערכת בפונקציות השונות
ומציאת נקודות החולשה מבחינת
עומס המשפיעות על ביצועי המערכת
(השפעה ישירה על המשתמש).

8

העברת נתונים

בדיקת תהליך העברת נתונים מקבצי
אותם תספק המזמינה  ,לתוך בסיס
הנתונים של המערכת החדשה
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שיטה

#

סוגי בדיקות

מטרה

9

חומרה

בדיקת כלל החומרה במערכת

10

בדיקות
אבטחה/
חדירה

 בדיקת שלמות תכולת נתוני ההסבה.
בדיקת נכונות נתוני ההסבה.
שימוש בצב"ד מתאים ע"י מומחה
יבוצע ע"י הספק
יבוצע גם ע"י המזמינה בשלב בדיקות
קבלה /ייצור.

בדיקות מסירה
כתנאי לאישור להתקנת שלבי המערכת בסביבת הייצור ,בהתאם לתוכנית העבודה ,וכחלק בלתי נפרד
מביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,יערוך הספק ,בנוכחות נציגי המזמינה ,על אחריותו ועל
חשבונו ,בשלבים ובמועדים הקבועים לשם כך בתוכנית העבודה להקמת המערכת ,את בדיקות המסירה
(לרבות בדיקות עמידה בדרישות אבטחת המידע ,כפי שהוגדרו במפרט תכולת שירותים זה) וזאת בהתאם
לתסריטי בדיקות המסירה שאושרו על ידי המשרד .מובהר בזאת ,כי לא יהיה בנוכחות נציגי המזמינה
ו/או בהוראה אשר תינתן על-ידיהם על מנת להטיל על המזמינה אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע
מאחריותו של הספק על פי מסמכי המכרז לבדיקות המסירה וכן לתיקון ממצאי בדיקות הקבלה כמפורט
להלן.
בדיקות קבלה
א .המזמינה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לערוך בדיקות קבלה של המערכת בעצמו ו/או באמצעות
צד שלישי מטעמה והספק יהיה מחויב בשיתוף פעולה מלא עם המזמינה או עם צד שלישי זה .על אף
האמור ,המזמינה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לוותר על ביצוע בדיקות הקבלה.
ב .בדיקות הקבלה של המערכת ייעשו בהתאם לתוכנית הבדיקות שתאושר מראש על-ידי המזמינה ועל
פי המפורט לעיל ,על בסיס תסריטי בדיקות הקבלה שהגדיר הספק ושאושרו על ידי המזמינה .הספק
מתחייב להעביר למזמין תסריטי בדיקות קבלה לאישור המערכת במועד שיקבע בתוכנית העבודה.
תסריטי בדיקות הקבלה יכללו ,לכל הפחות ,את הנקודות באות:
 .iעמידה בדרישות המכרז ,בכל הסיכומים שיושגו עם המזמינה ו/או מי מטעמו ובדרישות המפרט.
 .iiהגדרה של זמני תגובה סבירים ,תוך תיאור המנגנון לבדיקתם תוך ציון כלים ממוחשבים לשם ביצוע
הבדיקות
 .iiiתוכנית בדיקות איכות אשר יתבצעו על-ידי הספק בטרם מסירה לצורך מבחני קבלה.
 .ivבדיקות הקבלה ,ככל שיבוצעו ,יבוצעו במתקני הייצור ,בכפוף לקביעת המזמינה.
ג .המזמינה רשאית בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ,לבדוק את המערכת בכל דרך שימצא לנכון,
לרבות ביצוע  , Code reviewבדיקות נתונים ,מבדקי אבטחת מידע וחדירות ,מבדקי ביצועים וכיוצא
באלו מבדקים כנדרש .הספק יסייע למזמין ו/או למי שזה יורה בעת ביצוע בדיקות אלה.
ד .הספק יפעל באופן מיידי לתיקון ,שכתוב ,שינוי בהתאם לכל ממצא /הערה שיתגלו במהלך בדיקות
הקבלה.
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בדיקות ביצועים ועמידה בעומסים
א .הספק יבצע במערכת בדיקת עומסים ,בהתאם ובמועד לדרישת המזמינה ,במהלכה תיבדק יכולת
המערכת לעמוד בדרישות העומסים והביצועים כפי שפורטו בסעיף .3.73.7
ב .הספק יספק תסריט המתאר את הבדיקה שתבוצע על ידו ,ולהשתמש בכלי בדיקה המאושר על ידי
המזמינה לביצוע הבדיקה .כלי הבדיקה יתמכו בבדיקות לכמות משתמשים ופעולות הנדרשות
במקביל.
ג .הספק יתקן כל הנדרש כול ל שינויים נדרשים בארכיטקטורה ובתצורה של המערכת כדי לוודא
אופטימיזציה ,יעילות ועמידה של רכיבי המערכת בדרישות האמורות .הספק ימציא את תוצאות
הבדיקה כהוכחה מחייבת לעמידת המערכת בעומסים.
ד .הבדיקה תתבצע במועד כפי שייקבע על ידי המזמינה ,בסביבת הייצור ,לקראת עליית המערכת
לאוויר ויהיה נוכח בה נציג המזמינה ו/או מי מטעמו.
בדיקות אבטחת מידע
א .כל רכיבי המערכת יעברו בדיקות אבטחת מידע  -חדירות/חוסן ( )Penetration testsוסקר קוד ,על
ידי חברת בדיקות ישראלית המאושרת על ידי המזמינה.
ב .הבדיקות יתבצעו במועד כפי שייקבע על ידי המזמינה ,לקראת עליית המערכת לאוויר.
ג .טיפול בממצאי הבדיקות – ה ספק מתחייב לטפל בכל הממצאים ובהתאם להנחיות שיועברו לו על
ידי המזמינה ולתקן כל הנדרש לצורך קבלת אישור עליה לאוויר.
ד .המערכת תעמוד בכל דרישות המכרז ,המזמינה וכן בנהלי אבטחת המידע של המזמינה ,כולל
בדיקות חדירות וחוסן וסקרי קוד תקופתיים .על הספק למנוע קיום כל פרצות אבטחת מידע ולטפל
בהן מיד עם גילוין ,כולל הסרה מהמוצר כל איומי אבטחת המידע ותיקון כלל הליקויים ככל שיהיו.
 4.2.5.5אישור המזמינה לתוכנית העבודה ,לאפיון המפורט ולתסריטי הבדיקות (להלן" :מסמכי העבודה")
א .לאחר שהספק ימסור למזמין את תוכנית העבודה (כאמור בסעיף  4.2.24.2.2לעיל) ,האפיון המפורט
(כולל מסמכי  UXועיצוב מסכים) (כאמור בסעיף  2.6.22.6.2לעיל) ו/או את תסריטי הבדיקות
(מסירה ,קבלה ,ביצועים וחוסן/חדירה) (כאמור בסעיף  4.2.5.3.24.2.5.3.2לעיל) (המסמכים הללו
ביחד יכונו להלן" :מסמכי העבודה") ,המזמינה תודיע לספק ,בכתב ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
אם ברצונה לאשר את אותו מסמך ממסמכי העבודה המוצע על ידי הספק (במלואו או בסייגים) או
לדחותו.
ב .דחתה המזמינה איזה ממסמכי העבודה או אישר אותו בסייגים ,הספק יתקן את המסמך על
חשבונו ,ויגישו למזמינה ,את אותו מסמך ממסמכי העבודה כשהוא מתוקן ,בהתאם לסייגים ו/או
להערות אותם ציינה המזמינה בהודעתה.
ג .המזמינה תמסור לספק את התייחסותה למסמך המתוקן בהתאם להוראות סעיף אא לעיל,
בשינויים המחויבים ,וכך עד קבלת אישור מלא וסופי מהמזמינה לאותו מסמך ממסמכי העבודה.
ד .אין בהנחיות ו/או הדרישות שתציב המזמינה לספק בקשר עם איזה ממסמכי העבודה ,לרבות דחייה
 /תיקון  /שינוי  /אישור וכיו"ב כל האמור בסעיף זה( ,א) להוות עילה לעיכוב ו/או דחיית איזה
מביצוע התחייבויות הספק על פי החוזה ,וכן לא (ב) להטיל על המזמינה אחריות כלשהי ו/או על מנת
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ה.

לגרוע מאחריותו של הספק לטיבו ,לתקפותו ולהשלכותיו של אותו מסמך ממסמכי העבודה
והשירותים המבוצעים על פיו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הספק יישא באחריות הבלעדית לכל טעות ,השמטה ,אי-התאמה ,אי-
בהירות ו/או כל פגם אחר ,מכל מין וסוג שהוא ,ככל שימצא במסמך ממסמכי העבודה .בגדר האמור
יבצע הספק על חשבונו ,כל התאמה ו/או תיקון אשר ידרשו באותו מסמך ממסמכי העבודה ו/או
במערכת עצמה ו/או בכל חלק מהשירותים ,הכול על מנת להתאימם לדרישות המפרט הטכני
ולחוזה.

סקרי מערכת
א .בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת ,הספק יתאם מראש עם מנהל הפרויקט אצל המזמינה מועדי
ביצוע הסקרים ,ויגיש לאישורו :תוכנית סקר (סדר יום) ,מטרות הסקר ,אופן הביצוע ,משתתפים
נדרשים ,מיקום ביצוע וכד'.
ב .את המסמך נדרש להעביר לפחות שבע ה ימי עבודה לפני המועד המתוכנן לקיומו.
ג .תוצרים נדרשים לסקר ,לרבות שקפים שיוצגו בסקר ,ימסרו למנהל הפרויקט אצל המזמינה לא
יאוחר מ 4-ימי עבודה לפני מועד ביצוע הסקר.
ד .את המסמכים ,גיליונות עבודה ו/או מצגות ,נדרש להעביר בדוא"ל .את המסמכים נדרש להעביר
בפורמט וורד  2007לפחות.
ה .מנהל הפרויקט מטעם המזמינה יחזיר התייחסות למסמכי הסקר ,לפני ביצוע הסקר ( 2ימים לפני
ביצוע הסקר).
ו .הספק נדרש למתן מענה ,במסגרת הסקר ,לנקודות שהועלו (התייחסות מנהל הפרויקט).
ז .אם לא סוכם אחרת ,יתקיימו הסקרים במתקני הספק .הספק אחראי לאירוח הסקר על כל היבטיו.
ח .הספק אחראי לזמן את הגורמים הרלוונטיים ,אצלו ו/או מטעם קבלני המשנה/יצרן ,הנדרשים
להשלמת הסקר.
ט .הספק אחראי לרשום את מהלך הדיונים ולהכין סיכום פורמלי של הסקר שיכלול את סיכומי הדיון,
ההחלטות וכל חומר רלוונטי אחר .תוך חמישה ימי עבודה מסיום הסקר יעבירו למנהל הפרויקט
מטעם המזמינה .
י .סעיפי פעולה ,סיכומים והחלטות יקבלו תוקף רק לאחר שייכללו בסיכום הפורמאלי ויאושרו
בחתימת הנציגים המוסכמים של הצדדים כאמור לעיל.
יא .אישור מנהל הפרויקט מטעם המזמינה לסקר על תוצריו ומסמך הסיכום המאושר ,יהוו אישור
להשלמת אבן הדרך התוכניתית הקשורה בו.
יב .הספק יוכל להגיש במסגרת הסקר ,מסמכים הנוגעים למערכות או תת-מערכות אשר פותחו
במסגרות אח רות והינם ,לדעת הספק ,רלוונטיים לפרויקט .במקרה כזה יש לציין במפורש את
המקורות למסמכים הנוספים.
יג .מועדי הסקרים יצוינו בתוכנית העבודה.
העברה לייצור
תהליך העברה לייצור יתבצע לפי מתודולוגיה של המזמינה וכולל לפחות את השלבים הבאים:
א .בסיום סבב בדיקות הקבלה אישור המזמינה למוכנות הגרסה להעברה לייצור
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ד.

אישור המזמינה למסמך  Release Notesהכולל את מספר הגרסה ותכולת העברה לייצור
הכנת תהליך  Rollbackעם מועד העברה לייצור הכולל תאריך ושעה רשימת תיוג של
התהליך ואחריות כל גורם  -לאישור המזמינה
יידוע גורמי המזמינה בהתחלת העברה לייצור ובסיום תקין
בדיקות בייצור את תכולת הגרסה שהועברה וקבלת אישור סופי של המזמינה לתקינות העברה.

השקה (פיילוט)
השקת היישומון והפעלת המערכת ,תתבצע בשלבים ,כמפורט לעיללהלן.
מובהר כי הספק הזוכה נדרש לעמוד באבני הדרך לביצוע המוגדרות בסעיף 4.1.7בסעיף 4.1.44.1.4
ובהתאם לתכולת האספקה המתוארת בהתאם לשלבים השונים.
 4.2.8.1תפעול ובדיקות השקה (פיילוט)
א .הספק ימסור לידי המזמינה לצורך בדיקות ההשקה מערכת מלאה ושלמה (גרסת  )PILOTאשר
תבדק על ידי משתמשים שונים ,כגון עובדי המזמינה ,משתמשים מזדמנים אשר נרשמו באתר
וכיוצא באלו בהתאם להנחיות המזמינה.
ב .תקופת הבדיקות "השקה" תחל באבן דרך תקופת ההרצה ,למשך של עד  3חודשים ,בהתאם
להנחיית המזמינה ,ללא תקלות חמורות ומשביתות וברמת שירות "גבוהה".
ג .בתקופת הבדיקות "השקה" ,הספק יהיה אחראי לתפקוד המערכת ,כולל ביצוע כל התיקונים
הנדרשים ,כפי שימסרו בדוחות בקרת איכות שיוצאו על-ידי המזמינה  .בתקופה זו הספק ידריך
את עובדי המזמינה ויטמיע את נוהלי ואופן התחזוקה.
ד .הספק יפעיל את מערכת  SLAהמתוארת בנספח  Iבהמשך ,למדידת ביצועי המערכת לקביעת מדדי
הצלחה /כישלון לבדיקות "השקה" (נדרשת רמת שירות גבוהה לסיום מוצלח של הבדיקות
"השקה").
ה .עם תום תקופת הבדיקות "השקה" ,הספק יסיים למסור למזמין את מסמכי התיעוד והמזמינה
תהיה ערוכה לתפעול שוטף של המערכת .רק בתום תקופת הבדיקות "השקה" בהצלחה וקבלת כל
התיעוד והדרכה ,המזמינה תמסור אישור לאבן הדרך.

ו.

מטרת תהליך הבדיקות "השקה" להוכיח למזמין שהפתרון שמוצע על ידי הספק הזוכה וקבלני
המשנה מטעמו עומד בכל דרישות המכרז כפי שמפורטים במכרז זה .בנוסף ,לימוד והבנת יציבות
ותפקוד המערכת לפני שלב הפעלת המערכת הפעלה מסחרית.

ז.

כל הנדרש לצורך ביצוע הניסוי (ציוד ,קווי תקשורת ,כוח אדם וכדומה) ,הינו באחריות ועל חשבון
הספק  ,לרבות הוצאות תפעוליות ,תחזוקתיות ותמיכה ,ויתומחר על פי המחירונים המופיעים

בסעיפי ההצעה הכספית.
ח.

ט.

במהלך ביצוע הניסוי תהיה מעורבות גבוהה של צוותים טכנולוגיים שונים של המזמינה לבחינת
הפתרון המוצע .הספק יעמיד ,לרשות המזמינה  ,מול צוותים אלו צוותים/אנשים מתאימים לצורך
מענה לשאלות שונות שיעלו במסגרת ביצוע הבדיקות "השקה".
ארכיטקטורת הניסוי תהיה זהה לפתרון המערכת המסחרית ותכלול גם את כל אמצעי אבטחת
המידע
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י .הספק ידרש להוכיח אינטגרציה למערכות הקיימות הנדרשות לביצוע תפקידי המערכת.
יא .אי הצלחה בעמידה בביצועי המערכת הנדרשים )נדרשת "רמת שירות גבוהה" לסיום מוצלח של
הבדיקות "השקה") ,כמפורט בסעיף  4.2.8.14.2.8.1יגרום להארכת זמן הבדיקות "השקה" לאחר
תיקון הבעיות על ידי הספק עד לקבלת  3חודשי פעילות רצופים מוצלחים.
יב .במידה והספק הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו ו/או לא יעמוד ברמת שירות גבוהה לבדיקות
"השקה"" כנדרש ,תהא המזמינה ,לאחר  6חודשים מתחילת הבדיקות "השקה" ,רשאית לבטל
את ההסכם ולסיים את ההתקשרות וזאת לאחר מתן התראה מוקדמת לספק הזוכה בדבר אי
עמידה בדרישות הבדיקות "השקה"" לא יאוחר מ 4-חודשים ממועד תחילת הבדיקות "
"השקה"" .חשוב גם לחוזה
לאחר אישור וקבלת המערכת יבוצע תפעול המערכת בהתאם לאמור להלן:
הפעלה מסחרית
שלב ההפעלה המסחרית יתחיל לאחר סיום מוצלח של בדיקות "השקה" במערכת ובדיקת  SLAהמערכת
לרמת שירות גבוהה למשך  2חודשים לפחות.
השלב מוכל בתקופת האחריות – כ ולל כל מטלות הספק בתקופת האחריות
בשלב זה יהיה להביא לאישור המזמינה גודל והרכב צוות התחזוקה המוצע – מבחינת מס' האנשים,
הפונקציות המקצועיות ואחוזי המשרה שיושקעו ע"י כל אחד על מנת לעמוד ברמת התחזוקה הנדרשת
הן תקופת האחריות והן בתקופת התחזוקה.
שירותי תמיכה
במהלך כל תקופות המכרז  -תקופת ההשקה ,ההרצה ,האחריות והתחזוקה ,ינתנו שירותי תמיכה
כמתואר להלן:
א .הספק יהיה אחראי לפעילותו התקינה ולזמינותו של כל רכיב אשר יסופק על ידו ויספק שרות מלא
ומיידי ככל שיידרש לכל תקלה ו/או בעיה אשר תתגלה וזאת עד לתיקון מלא ומושלם שלה.
ב .המזמינה רשאית לה סתייע בספק ,במידת הצורך ועל-פי דרישה ,בתפעולו השוטף של כל תוצר
בהתאמה.
ג .על הספק לספק כלים נוחים ,הדרכה מתמדת ,סיוע שוטף וכל הדרוש להצלחת התפעול המלא של
התוצר ,אחריות למתן פתרונות כאמור והכול כמפורט להלן.
ד .במידה ונדרש ,במסגרת התפעול השוטף ,סיוע מהספק ,זה יעשה בזריזות וללא עיכובים על בסיס
לוחות זמנים ,אשר יהיו על דעת אנשי המזמינה ובאישורם.
ה .אנשי התמיכה
 )1הספק יקצה אנשי תמיכה קבועים ,אשר יהיו זמינים לפניות המזמינה.
 )2אנשי התמיכה של הספק יהיו בעלי סיווג ביטחוני על פי דרישת המזמינה או לחלופין יסכימו לעבור
הליך סיווג כאמור ויעמדו בו בהתאם לנדרש.
 )3למען הסר ספק ,המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את החלפת מי מעובדי הספק במהלך
תקופת ההתקשרות והכל מנימוקים סבירים והספק מתחייב להחליפו ולהעמיד תחתיו עובד אחר
שיאושר על ידי המזמינה.
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ו.

ז.
ח.
ט.
)1

)2
)3
)4
)5

)6
)7

בתקופת ההתקשרות  ,על הספק להעמיד סיוע טלפוני לנציג המזמינה בשעות  7:00עד  19:00למעט
שבת /חג מכניסת השבת/חג ועד צאתה ,תוך ציון מספר טלפון להתקשרות ,כדי לסייע בפתרון בעיות
תפעוליות או בעיות שנובעות מפעולותיו של הספק.
המזמינה תיפנה בכול בעיה למספר התמיכה של הספק  .הספק יטפל בבעיה באופן רציף מול כול
הגורמים הרלוונטיים אצלו או אצל קבלני המשנה שלו עד לקבלת הפתרון או עד לתיקון התקלה.
מובהר כי לפחות אחד מאנשי התמיכה יהיה זמין  24/7בכל ימות השנה מלבד יום כיפור לעניין
תקלות חמורות.
רמת השירות הנדרשת למתן השירותים ופעולת המערכת בכללה ,להם מתחייב הספק ( )SLAהינה
על פי הנדרש בנספח 5.45.4 Iלהלן וכן ההנחיות הכלליות הבאות:
באחריות הספק כי התוצר יהיה פעיל ונגיש  7ימים בשבוע  24שעות ביממה .למען הסר ספק על
הספק לעשות הכול לרבות תיקוני חומרה ,תוכנה ,תקשורת וכול רכיב אחר באתר ע"מ להבטיח
פעילות ונגישות המערכת כמוגדר לעיל.
על הספק הזוכה לתקן את כל התקלות שיתגלו ושידווח לו עליהן על ידי המזמינה ,ולדווח למזמין
על סיום תיקונן.
הספק יתחייב לפעול לתיקון התקלה ברציפות מרגע קבלתה עד לפתרונה המלא.
על הספק יהיה למסור לגבי כל תקלה שתוקנה ,דו"ח תקלה מנותח כולל הנמקה לקבלת ההחלטה
על התיקון ,לידי המזמינה.
במידה והתגלו תקלות רלבנטיות במערכות שמותקנות באתרים אחרים בארץ ובעולם ,על הספק
למסור מידע על כך למזמין ,ולוודא שתקלות כאלו יטופלו בראש לצורך מניעת הישנותם בהתקנה
אצל המזמינה.
יש לשמור את המידע על ניהול התקלות במערכת ממוחשבת באופן שיהיה ניתן לנתחו סטטיסטית.
אין הגבלה במספר הקריאות/הפניות .הספק יפעל לצמצום הקריאות /פניות באמצעות שיפור ושדרוג
מסיבי של המערכת בעקבות כול תקלה וימנע ככול הניתן תקלות חוזרות.



על הספק להיערך ולספק תחזוקה מאובטחת מרחוק בשרת וביישום באמצעות תוכנות תחזוקה מרחוק.



שירותי התמיכה במהלך תקופת ההשקה ,ההרצה והאחריות ,כלולים במחיר הרכיב והספק לא יהיה זכאי
לכל תמורה נוספת.

 4.2.10.1תקופת האחריות


לכל שלב (כל אחד משלושת השלבים בנפרד) ינתנו שירותי תמיכה כמפורט לעיל לתקופה של 12
חודשים מיום קבלת אישור קבלה סופי לשלב בכתב מאת המזמינה (להלן" :תקופת האחריות").
מובהר כי אישור כאמור יינתן בתום כל שלב (אישור הפיילוט מלבד שלב שלישי) ובצו תחילת העבודה
לכלל הרכיבים בשלב.



תקופת האחריות על רכיבים שלא יוזמנו במסגרת ההקמה במפרט ,תחל לאחר הזמנתם ע"י
המזמינה  ,יישומם על ידי הספק ואישורם על קבלת הרכיב ע"י המזמינה .במקרה זה תעמוד תקופת
האחריות על שנה.



למען הסר ספק מובהר כי הספק יתקן במשך תקופת האחריות על חשבונו כל פגם או תקלה או בעיה
במערכת ללא קשר למקור ו/או סיבת היווצרותה.
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 4.2.10.2תקופת התחזוקה לתוכנה
א .בסיום תקופת האחריות המזמינה תהיה רשאית להזמין שירותי תחזוקה לכל אחד מהשלבים
בנפרד ,וזאת עד למועד סיום ההתקשרות לרבות תקופת האופציה למי מהתוצרים.
ב .המזמינה תהיה רשאית להפסיק את תקופת התחזוקה בכל עת שיורה על כך לספק.
 4.2.10.3דרישות נוספות לתחזוקת המערכת:
כללי
א .הספק מתחייב לספק גרסאות תוכנה חדשות (כולל  (Major Releaseוכן טלאים ( )patchesועדכוני
תוכנה שוטפים.
ב .הספק מתחייב לדאוג לכך שגרסת התוכנה תתאים בכל עת לגרסאות תוכנות שמשולבות במערכת
(כגון ,מערכות הפעלה ובסיסי נתונים).
ג .המהדורה המתקדמת ביותר של המוצר תסופק למזמין בתוך שלושה ( )3חודשים לכל המאוחר ,מרגע
שחרורה של המהדורה החדשה.
ד .שדרוג הגרסאות יהיה פשוט ,כולל יכולת מעבר למהדורה חדשה ללא צורך בשינויים או פיתוחים
יישומיים של רכיבים שפותחו בגרסאות קודמות.
ה .הספק יאפשר גישה חופשית למאגר הידע ( )Knowledge Baseשל היצרן דרך ה ,web -לצורך חיפוש
פתרונות לבעיות שיתגלו במהלך הפעלת המערכת.
ניטור ותחקור אירועים:
א .על הספק יהיה לסייע בהגדרת השירותים אותם יש לנטר על ידי כלי השליטה ובקרה ,הן לגבי ניטור
ברמת שרות בודד ולניטור ברמת תהליך מקצה לקצה .כמו כן על הספק להגדיר וליישם
התרעות/התראות אוטומטיות ברמת המערכת או בפונקציות השונות בשרת האפליקציה שישלחו
לנמענים או במייל ו/או ב-סמס.
ב .על הספק הזוכה יהיה לסייע בהגדרת ביצוע  AUDITלפעילות מול המערכת ,לרבות המלצה על מוצר
מתאים וסיוע בהטמעתו ככל יידרש .ההגדרה צריכה לאפשר יכולת תחקור תקלות ונפילות של
שרותי המערכת.
קשר ישיר לנציג שירות של היצרן:


על הספק יהיה להעמיד לרשות המזמינה ,איש קשר קבוע של יצרן המערכת ,באופן שיאפשר קשר
ישיר אתו לייעוץ ותמיכה טלפוניים.



בנוסף יש לספק פרטי טלפון של מרכז תמיכה אצל היצרן ,למקרה שאיש הקשר לא יהיה זמין באופן
מיידי.

הפסקת יצור של מוצר המדף המוצע
היה והופסק על ידי היצרן ייצור מוצר המדף המוצע במכרז ,יפנה הספק למזמין מידית עם היוודע
לו המידע כאמור .כמו כן תעמוד למזמין האפשרות לבחור אחת מדרכי הפעולה הבאות:
 )1בכפוף לקבלת אישורה של המזמינה ,מראש ובכתב ,יספק הספק למזמין ,במקום המוצר
שייצורו הופסק ,מוצר שתכונותיו עולות או זהות  -על פי בדיקת וקביעת המזמינה  -על תכונות
המוצר שבהצעת הספק ,במחיר זהה לזה של המוצר שייצורו הופסק ,ובהתאם להצעתו
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הכספית במכרז; המוצר התחליפי יעבור תהליך אפיון והתקנה ומותאמים להליך האפיון,
התכנון וההטמעה שעברה המערכת המקורית.
 )2להפסיק ההתקשרות מול הספק :בחירה בדרך פעולה זאת תיעשה בכפוף לאמור בהסכם;
הפסקת יכולת הספק למתן שירותים
מבלי לפגוע בזכויות המזמינה לפי ההסכם וכל דין ,לרבות בזכותה לחלט ערבות ,ובנוסף לכך -היה
ואין ביכולת הספק להמשיך ולתת השירותים הנדרשים במכרז בהתאם ל SLA -הנדרש ,שומרת
לעצמה המזמינה את זכותה ,לפעול בדרכי הפעולה הבאות:
 )1להפסיק ההתקשרות מול הספק ולבחור ספק חלופי במקומו ,וכן;
 )2להתקשר ישירות עם היצרן לצורך קבלת שירותי התמיכה והגיבוי למוצר המדף שסופק.
 )3לבצע פיתוח עצמי במערכת ועל גבי המוצר בכל דרך שיבחר.

הדרכה ותיעוד
הדרכות למערכת
כחלק מהתחייבויות הספק ,נדרש הספק ללא תמורה נוספת להעניק למזמין בשלבי המסירה של כל שלב
בפרויקט ,את שירותי ההדרכה הבאים:
 oהדרכת משתמשים מנהלים ומתחזקים.
 oהדרכת מדריך למשתמש (.)train the trainer
 oכל הדרכה נוספת שתדרש על מנת להשלים את מחויבויותיו של הספק ולאפשר למזמין שימוש מלא
במערכת.
 oתוכן ,כמות ולו"ז של ההדרכה יובא לאישור המזמינה.
בנוסף ,המזמינה תוכל לדרוש קבלת שירותי הדרכה בתשלום ,כחלק מהשינויים והשיפורים המבוקשים,
בכול שלב שידרש לאחר סיום תקופת ההשקה של כל שלב בפרויקט בהתאמה. .
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 גרסה ,שדרוגים ועוד) יכלול ,בין השאר ,את המסמכים
הבאים:
א .תיעוד תוכנית בדיקות " "השקה"" הכולל ,בין היתר ,סקר מצב קיים ,מסמך אפיון ותכנון מפורט
( )LLDומסמך תכולת עבודה ( )SOWומסמכי בדיקות () STD/ STP/ STR
ב .מסמך אפיון מפורט ( ) LLDשל התשתיות (מחשוב ותקשורת) הנדרשות שיאמת ויפרט את האפיון
המצורף למכרז והצעת הספק הכולל:


ארכיטקטורת מערכת ותיאור מפורט של הפתרון המוצע.



תיאור מפורט של אתר אירוח השרתים /ענן (.)Hosting



תיאור "מערכת האפליקציה של הרכבת" והמערכת למדידת רמת השירות ושילובם כחלק
מהפתרון הטכני.
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ג.

ד.
ה.
ו.

 מסמכי אפיון מערכת כולל תיאור תהליכים וממשקי קישור
עזרי הדרכה ומסמכי הדרכה מקיפים על כלל השימוש בפתרון השלם הספק ובכלל זה מסמך הדרכה
למשתמש המערכת בהתאם לתפקידו ,כגון:


מסמך למשתמש מנהל תוכן



מסמך למשתמש מנהל כרטוס

 מסמך משתמש למפקח /ADMIN /מנהל
מסמך אפיון ממשקים מפורט לכלל הממשקים המשמשים את המערכת.
תיק אירוח המערכת (הוראות התקנה ,חומרה ,תוכנה ,רכיבי אבטחת מידע וכיו"ב).
תיק תחזוקת המערכת.



תוכן המסמכים יובא לאישור המזמינה.



מובהר כי כל עדכון תצורה  -חומרה ו/או תוכנה ,מחייב אישור בכתב של מנהל ההתקשרות.



הספק יהיה אחראי על תחזוקה שוטפת של התיעוד ,וגרסתו המעודכנת תשקף את הגרסה העדכנית
של המערכת המיושמת.
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שינויים ושיפורים
המזמינה רשאית להזמין מהספק מפעם לפעם ,על פי שיקול דעתה ו/או על פי המלצת הספק ,שינויים
ושיפורים/פרויקטים חדשים הקשורים למתן השירותים המוגדרים במסגרת מכרז זה.
שרות שו"שים (שינויים ושיפורים) כולל ביצוע עבודות על פי שעות עבודה הרלבנטיות לתכולת השירותים
שבאחריות הספק .השירות יינתן על פי תהליך סדור ובהתאם לשלבים הבאים:
א .המזמינה תגיש לספק דרישה לבצוע שו"שים.
ב .הספק יגיש לרכבת אומדן שעות לבצוע השו"שים.
ג .לוחות הזמנים לביצוע השו"שים יסוכמו בין הצדדים.
ד .המזמינה תקבע את סדר העדיפות לבצוע השו"שים.
ה .הספק יבצע את השו"שים בהתאם לתוכנית עבודה וביצועיה ימדדו בהתאם לתוכנית העבודה המוסכמת.
בעת ביצוע שינויי במערכת ,הספק יפעל בהתאם לנוהלי העבודה במזמינה ולאחר אישור התהליך ע"י כל הגורמים
אצל המזמינה וביצוע השלבים הבאים:


הכנת אפיון מפורט לאישור המזמינה.



הכנת תסריטי בדיקות קבלה ( )ATPבהתאם לאפיון לאישור המזמינה.



העברת מסמך  Release Notesלאישור המזמינה הכולל את רשימת השינויים שיכנסו לגרסה



ביצוע השינוי בסביבת בדיקות.



ביצוע בדיקות מסירה בהתאם לתסריטי הבדיקה בסביבת הבדיקות של המערכת.



העברת דו"ח בדיקות ( )STRלאישור המזמינה לפני העברה לסביבת בדיקות בייצור.



ביצוע בדיקות מסירה בסביבת הבדיקות בייצור.



ביצוע בדיקות קבלה ע"י המזמינה ובשיתוף הספק עד לאישור המזמינה להעברה לייצור



העברה לייצור



עדכון תיעוד מערכת ו/או נהלי עבודה ,תיק תחזוקה ,תיק התקנה ,תיק הדרכה בהתאם לעניין.



הדרכת משתמשים בשינוי.



פריסת שינוי באתרים נוספים באם רלבנטי.



שינוי גרסה למערכת והעברת קבצי התקנה מעודכנים בהתאם לצורך.
המזמינה תהא זכאית לבצע שו"שים ,על פי האפשרויות הבאות:



על פי שעות עבודה בפועל ,בהתאם למחירון המופיע בטופס ההצעה הכספית



כפרויקט פיתוח במחיר קבוע על ידי הספק שיקבע על בסיס הצעת מחיר של הספק .למזמינה הזכות
לנהל מו"מ על הצעת מחיר במידה והמחיר המוצע יחרוג מהערכותיה.
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תוכנית 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 .המזמינה תודיע לספק על ההפרדות  60ימים קלנדאריים מבעוד מועד .תהליך ההפרדות יימשך לכל
היותר  90יום קלנדאריים.
ג .הספק נדרש להגדיר מנהל מטעמו לתקופת ההיפרדות ,במשרה מלאה וזאת לשם השלמת התהליך
ההיפרדות ,במועד שייקבע ע"י המזמינה 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.
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 למזמינה לדרישת ,את כל קוד המקור ,התוכנות ,החומרה ,המידע ()DATA
והנתונים ,כהגדרתם בהסכם ובכלל זה את כל המידע הויזואלי ,הקולי ,הטקסטואלי והאלפא-נומרי
שמארח המזמינה אצל הספק (להלן" :המידע") ,במבנה ובאופן שידרשו על ידי המזמינה .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 המזמינה ,בהתאם
להנחיתו ,ובכלל זה כלל ההרשאות ,החוזים ,הרכיבים וכל הנדרש לתפעול מלא ושוטף על ידי
המזמינה או מי מטעמו .כן העברת האחריות תכלול העברת ידע מלא על כלל מערכות האירוח
והתפעול .כן תועבר בהתאם לנזכר לעיל ,אחריות לידי המזמינה 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 .הס פק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא ולסייע לממש את המעבר באופן מוצלח ומהיר .תהליך
ההיפרדות יחשב למוצלח כאשר ספק אחר ו/או המזמינה ,יבואו בנעליו של הספק באופן מלא.
ט .הספק מתחייב לפעול על פי הסכם ההיפרדות אף אם יהיו לו טענות כלשהן נגד המזמינה ולרבות
כנגד החלטת המזמינה להפרד ,או טענות כספיות .הצדדים מסכימים כי בכל מקרה של התדיינות
משפטית בין הצדדים בנוגע להחלטת המזמינה 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 המזמינה .
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י .הספק לא יפגע ברמת השירות ובשירות או בהעברת השירות עד להסכמה או הסדרה של הליך
ההפרדות.
יא .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.
יב .כל מידע שקיים וכל מידע שיצטבר ,הנוגע לשירותי הספק עבור המזמינה ,הינו בבעלות המזמינה
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.
יג .כל הסכמי הספק עם ספקי משנה שלו ,כולל יצרן מוצר המדף המוצע ,יכללו סעיף מפורש של
התחייבות להסבת זכויות ללא תמורה לטובת המזמינה  ,ולהסבת ההסכם עמם לטובת המזמינה או
שלוחו או כל צד ג' אחר ,ובאותם תנאים של ההסכם כפי שחלים לגבי הספק .הסבת ההסכמים
תבוצע באחריות הספק במהלך תקופת ההערכות להפרדות ובכפוף להסכמת המזמינה.
יד .במהלך תקופת ההפרדות ,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.
טו .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') ,באו פן שלא ישאר בידי הספק שום פרט שלא היה בידיו לפני הסכם זה.
טז .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.
יז .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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 .5נספחים (נספחים נוספים למסמכי המכרז)
נספח

תיאור

נספח D
נספח E
נספח F
נספח G
נספח I
נספח J

תקנים מחייבים
נספח קונספט לוגי מסכים לדוגמה
הגדרות וקיצורים
נוהל אבטחת מידע
הסכם רמת שירות
אבטחת איכות
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 תקנים מחייבים, – מסמך תקניםD נספח
#

Reference
IETF RFC 791
IETF RFC 2131
IETF RFC 3411 & RFC 3418
IETF RFC 1825 & RFC 1829
IETF RFC 5246
IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IETF RFC 2865
IETF RFC 4510
IEEE 802.1D
IEEE 802.1Q
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3z

Abbreviated Standard Title
IP – Internet Protocol
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Simple Network Management Protocol (SNMPv3)
Internet Protocol Security (Ipsec)
Secure Sockets Layer (SSL)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet Plus (PoE+)
Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Spanning Tree Protocol
VLAN
10BASE-T specification
100BASE-TX specification
1000BASE-X specification

EMC Standards

FCC Part 15 and/or EN 5xxxx/6xxxxx
DIN EN 60721, Environmental Condition – Electrical Equipment
ISO
ISO 13849-2:2003 Safety of Machinery – Control Systems
ISO 9001: Basic standard for quality management systems
ISO-10012-1: Quality Assurance Requirements for Measuring
Equipment
ISO 14001: Basic standard for environmental management
systems
ISO27001:2013
ISO18092 -NFC
ISO14443 A/B -RFID
.
S)Ticket(  וכרטיס מתכלה,)Smart Card( המפרט הישראלי לכרטיס חכם
Contactless Ticketing In Israel- Card Data Model (030721SDI-NT-DataModel)
Contactless Ticketing In Israel- Ticket Data Model (031215SDI-NT-TikDataModel)
 או מאוחר יותר3.2  גירסהPCI-DSS
: בכרטיסי אשראיcontact less -תמיכה ב
EMV L1& L2, Master Pay Pass, Visa Wave
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נספח  – Fהגדרות וקיצורים
הסבר המונחים והקיצורים העיקריים שנעשה בהם שימוש ()I
להלן הסבר של המונחים העיקריים שנעשה בהם שימוש בפרקי :היישום ,האפיון ,בדיקות "השקה"
ותחזוקה:
תיאור/הסבר

המונח

 ATFC – Automaticמערכת כרטוס וגבייה אוטומטית.
Ticketing Fair Collection
 CALYPSOתקן לכרטיס חכם בתחבורה ציבורית בישראל.
 CD21הדגם התקני כיום לכרטיס חכם אישי ולכרטיס חכם אנונימי (רב קו)
 CH – Clearingמסלקה של משרד התחבורה .המסלקה אוגרת את כל הנתונים על
 Houseהכרטיסים הרלוונטיים להתחשבנות של הרכבת עם מפעילים אחרים
והתחשבנות של המזמינה עם משרד התחבורה.
) Contract (Travelכרטיס נסיעה – אוסף של פרמטרים ונתונים טכניים (על פי תקן קליפסו)
המגדירים את התנאים בהם ניתן להשתמש בזכות נסיעה כלשהי.
 Contract Loadטעינה – פעולה של רישום זכויות נסיעה בכרטיס החכם או בכרטיס
המתכלה.
 Contending Contractsחוזים מתנגשים – שני חוזי נסיעה או יותר שתקפים בתחנת העלייה.
 COS – Center Officeשרת מרכזי במשרד הראשי הקולט את נתוני כל שרתי הקצה הפזורים
 Serverבתחנות ובסניפים.
 – Commercial Off The Shelf COTSמוצר מסחרי מהמדף
 CVDA – Commonסביבה אחודה למערכות מכירה ,ארכיטקטורת תכנה למכשירי מכירה .
 Vending Deviceתכנון ויישום של  CVDAהינו של ספק מערכת כרטוס ,חברת אמן .הפתרון
 Architectureחייב להיות משולב עם הארכיטקטורה הנ"ל.
 -Demilitarized Zone DMZהאזור המפורז – רשת בתוך הארגון שמפרידה בין
הרשת הפרטית המוגנת לרשת הציבורית DMZ .מוסיף עוד שכבת הגנה על
הרשת הפרטית.
נתוני  Environmentנתונים כלליים על גבי הכרטיס ,כפי שמוגדר בתקן קליפסו (כגון :פרופיל,
מחזיק ,תאריך ,תוקף).
 FBO – Financial Backתפעול הנושאים הכספיים בשרת האפליקציה.
Office
 Gateשער המשמש כמכונת וולידציה למשתני הכרטיס ומוסיף אירוע של שימוש
בכרטיס/סיום שימוש .בנוסף משמש השער כמכונת טעינה לכרטיס שנרכש
מראש .ולידציה מאפשרת לשער לשמש כבקרת הכניסה ויציאה.
 Interoperabilityתאימות תפעולית – יכולת של מוצר או מערכת לעבוד בתיאום עם מוצרים
או מערכות אחרות ללא מאמצים נוספים מצד המשתמש .מחזיק כרטיס
חכם מתחבורה ציבורית יכול להשתמש בו בכל הסביבות של כל המפעילים.
אחריות על בדיקות  Interoperabilityהינה של משרד התחבורה.
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תיאור/הסבר

המונח

 ISO 14443פרוטוקול תקשורת לכרטיסים חכמים ללא מגע.
 ISO 7816פרוטוקול תקשורת לכרטיס חכם.
 Loaderמכשיר בעל יכולת של רישום זכויות נסיעה בכרטיס חכם או בכרטיס
מתכלה.
 OFO – Operations Frontתפעול משרד קדמי – במסגרתו ניתן ליצור ולעדכן חוזים ,מחיקה של
 Officeחוזים ,החזרי זיכויים לנוסעים ומכירות של מוצרים כגון :לוח זמנים.
 Personalizationפעולה של רישום מאפייני המנפיק ובמקרה של כרטיס אישי ,רישום פרטים
מזהים של נוסע בתוך השבב ועל פני הכרטיס (תמונה ושם).
 Personalization Stationמכשיר בעל יכולת פרסונליזציה.
 POS – Point Of Saleמכשיר מכירה המופעל בידי קופאי.
 Post Debitחיוב מאוחר – חיוב הנעשה בנקודת היציאה ולא באופן הרגיל בנקודת
הכניסה.
 SAM – Secureרכיב אבטחה במכשירי המכירה השונים או יישום וירטואלי במקרה של
 Remote SAM Applicationהמשמש לאבטחת תקינות ופעולות בכרטיס החכם "רב
 Module/ Remoteקו" .היישום  Remote SAMיסופק ע"י המזמינה.
SAM
 Stored Valueערך צבור – הסדר נסיעה הנטען ומנוהל כערך כספי לשימוש בתחבורה
הציבורית בלבד.
 TVM – Ticket Vendingיחידת קצה :מכונת ממכר כרטיסים ומוצרים דומים ,בשרות עצמי.
)Machine (automatic
 TVMCH – Ticketמכשיר מכירה בשרות עצמי הפועל באשראי בלבד.
Vending Machine CasH
)less (automatic
 Validationסדרת בדיקות המתבצעת על כרטיס חכם או כרטיס מתכלה לאישור תקפות
והרשאות.
) Validator (VALמכשיר (יחידת קצה) הבודק זכויות נסיעה הרשומות בכרטיס החכם,
אישורן וחיוב הנוסע עפ"י זכויותיו .
 VPEמכשיר ולידציה (בדיקה ואשרור) בשימוש דייל בתחנה.
 WSשירות רשת (באנגלית )Web Service :לתקשורת בין שני רכיבי תוכנה
ברשת מחשבים.
אבטחת מידע

על ספק הפתרון לעמוד בכל הדרישות של פרק אבטחת מידע ונספחי המפרט
הרלוונטיים בתחום אבטחת המידע ,לרבות בכל הרגולציות רלוונטיות,
דוגמת רמו"ט PCI, ,דרישות הגוף המפקח על המזמינה  ,מנהל הסייבר של
המזמינה וכד'.
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תיאור/הסבר

המונח
בדיקות אבטחת מידע

בדיקות עמידה של הפתרון בדרישות אבטחת מידע לרבות בדיקות חדירה.
על הספק לבצע את כל הפעילויות הנדרשות וליישם כל החומרה והתוכנה
ושירותים הנדרשים ע"מ לעמוד בדרישות אבטחת המידע ולתקן ליקויים
על חשבונו בהתאם לתוצאות הבדיקות.

כספת

כספת של תחנה היא ישות  BackOfficeבאותה תחנה (יושבת על השרת
המקומי) ,המאפשרת הסתכלות מרוכזת על נתונים המגיעים מכל ציודי
התחנה .משמרת של כספת היא אחת ליום.

כרטיס חכם

כרטיס פלסטיק בעל יישום אלקטרוני בתוך שבב אלקטרוני .יכולות
הכרטיס כוללות שמירת מידע ,הצפנה ,מימוש משטר הרשאות לגישה
ולשינו י מידע .הכרטיס מכיל מידע על פי מודל המידע הישראלי ,או כרטיס
ריק שיקבל מידע כזה ,ובלבד שהכרטיס עבר תהליך אתחול ומותקנים בו
מפתחות התחבורה הציבורית בישראל.
כרטיס חכם וכרטיס תחבורה חכם משמשים כתווך נייד המעביר נתונים בין
מכשירים שונים בסביבת הפעולה.
הכרטיס מקנה זכויות נסיעה ומשמש הוכחה לביצוע חוקי של נסיעה ,מכיל
סכומי תשלום ומקנה הטבות שימוש מבוססות על פרופיל המשתמש.

כרטיס חכם אישי
( ( Personalization smart
card

כרטיס חכם עליו רשומים פרטים מזהים של נוסע על פני הכרטיס (תמונה
ושם) ובתוך השבב.

כרטיס חכם אנונימי רגיל

כרטיס חכם עליו לא רשומים פרטים מזהים של נוסע על פני הכרטיס
(תמונה ושם) ולא בתוך השבב ,אך הכרטיס מוכן לטעינת חוזים.

כרטיס חכם אנונימי לאזרח
ותיק

כרטיס חכם אנונימי רגיל עליו מודפסים תמונה ושם ומס .ת.ז( .לא בבסיס
הנתונים) של אזרח ותיק.

כרטיס מגנטי

כרטיס נייר עם פס מגנטי שיש עליו כרטיס אחד (כדוגמת הכרטיס הקיים
כיום)

כרטיס מתכלה

כרטיס בעל יישום אלקטרוני ,לרוב באריזת נייר ,עם יכולת יישומית נחותה
מזו של כרטיס חכם.

לקוח

נוסע שנרשם במערכת כלקוח של המזמינה ויש עליו נתונים במערכת.

לקוח משלם (ארגון או אדם
פרטי)

לקוח שחתם על הסכם עם המזמינה והוא המשלם בגין הנסיעות
והשירותים .פירוט הנסיעות והחשבוניות יישלח ללקוח משלם.

לקוח נוסע

מי שזכאי לנסיעות תחת הסכם ומי שמיישמם בפועל (אינו חייב להיות קיים
במאגר הלקוחות של המזמינה ,כגון חייל).
הנוסע אינו חייב להיות הלקוח המשלם (לדוגמא :הלקוח המשלם הוא
"משטרה" והנוסע הוא אחד משוטרי הקבע או הלקוח המשלם הוא אדם
פרטי והנוסע הוא הבן שלו).
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תיאור/הסבר

המונח
מדיית כרטוס

מדיות אפשריות לטעינת חוזים :נייר בלבד ,מגנטי ,כרטיס חכם מתכלה ,
כרטיס חכם אישי ,כרטיס חכם אנונימי

מודל המידע הישראלי

מבנה הנתונים שעל גבי הכרטיס החכם כפי שהוגדר על ידי משרד התחבורה
במסגרת פרויקט ה אינטראופריביליות של התחבורה הציבורית בישראל

מסלקה

מסלקה של משרד התחבורה המשמשת צומת מרכזי למפעילים חיצוניים
לדיווח וקבלת נתוני כרטוס.

מערכת חיצונית

מערכת חיצונית למערכת הכרטוס .מערכת חיצונית יכולה להיות מערכת
של המזמינה המספקת או צורכת נתונים ,מערכת של מפעיל חיצוני (כגון:
חברות תחבורה ציבורית)  ,או כל גורם חיצוני אחר (כגון :חברות אשראי).

נוסע

כל מי שמשתמש בשירותי הנסיעות של המזמינה ובכלל זה לקוחות (אין
נתונים על כל הנוסעים במזמינה)

סוג כרטיס

תאור של מהות הכרטיס .כגון  :כרטיסייה  ,15כרטיסייה  ,20חופשי יומי,
חופשי חודשי ,כרטיס מעבר ,כרטיס הלוך ושוב מעבר וכיו"ב

סקר תכנון

מפגש של המזמינה והספק הזוכה לשם הצגת התקדמות באבני הדרך
לביצוע באמצעות תוצרים מוגדרים לסקר וקבלת אישור של המזמינה לפני
המשך ביצוע .קיימים סוגים שונים של סקרים כפי שמוגדר במכרז.

תנאי כרטיס

הנתונים הטכניים המגדירים את זכות הנסיעה כדוגמת :מוצא ,יעד ,זמן
מותר לשימוש בכרטיס.

תנאי מחיר

קומבינציה של מוצר+סוג כרטיס+פרופיל+מוצא+יעד עבורם נקבע מחיר
(כגון :נסיעה/הלוך ושוב/סטודנט/ת"א/חיפה או לוח זמנים/-/אזרח ותיק-/
.)-/
יתכנו תנאי מחיר שאינם כוללים ערכים בחלק מהשדות סוג
כרטיס/מוצא/יעד/פרופיל.

מילון קיצורים ( )Acronymsלמונחים והגדרות טכנולוגיות () I
Acceptance Test Procedure
After Receiving Order
Asymmetric Digital Subscriber Line
Authentication, Authorization & Accounting
Data Recovery Plan
Database
DB Management System
Dynamic Host Configuration Protocol
Federal Information Processing Standard
File Transfer Protocol
Fire Wall
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ATP
ARO
ADSL
AAA
DRP
DB
DBMS
DHCP
FIPS
FTP
FW
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GUI
HLD
HSPA
HMI
HTTPS
IT
IP
IPVPN
ISP
IPS
IPSec
LAN
LTE
LLD
MAC
OS
PMO
POC
QoS
RADIUS
RIP
SOW
SSH
SSL
SLA
SSID
SNMP
SPOC
SDPP
SFP
STP
SAN
SW
TIA
UTM
UMTS
VLAN
VPN

Graphical User Interface
High Level Design
High Speed Packet Access
Human Machine Interface
Hypertext Transfer Protocol Secure
Information Technology
Internet Protocol
Internet Protocol – Virtual Privet Network
Internet Service Provider
Intrusion Prevention System
IP Security
Local Area Network
Long Term Evolution
Low Level Design
Media Access Control
Operating System
Project Manager Officer
Proof Of Concept
Quality of Service
Remote Authentication Dial In User Service
Routing Information Protocol
Scope Of Work
Secure Shell
Secure Sockets Layer
Service Level Agreement
Service Set Identifier
Simple Network Management Protocol
Single Point of Contact
Single-Deck Push-Pull
Small Form Factor
Spanning Tree Protocol
Storage Area Network
Switch
Telecommunications Industry Association
Unified Threat Management
Universal Mobile Telecommunications System
Virtual LAN
Virtual Privet Network
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WAN
WDS
WIPS
WLAN
WWAN

Wide Area Network
Wireless Distribution System
Wireless IPS
Wireless LAN
Wireless WAN
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נספח – Gנוהל אבטחת מידע
ראו נספח אבטחת מידע לחוזה  -ספק מערכת מחשב – מצורף במסמך נפרד.
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נספח – G.1נוהל התחברות מרחוק
ראו נספח נוהל התחברות מרחוק – מצורף במסמך נפרד.

101

אגף רכש והתקשרויות
נספח – G.2נוהל אבטחת מידע בענן
ראו נספח נוהל אטחת מידע בענן – מצורף במסמך נפרד.
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נספח  Iהסכם רמת שירות SLA
א.

ב.
ג.

ד.
ה.

ו.
ז.

כללי
מסמך זה מתאר את רמת השירות הנדרשת מהמערכת :תהליך הבדיקה ואופן חישוב הציון .כאשר החישוב
הנו חודשי /רבעוני – על ביצועי חודש /רבעון קודם( .בתקופת ההקמה ,הבדיקות "השקה" חישוב חודשי
בתקופת האחריות והתחזוקה חישוב רבעוני).
על כל שלבי המימוש לעמוד בדרישות נספח הסכם רמת השירות (ה (SLA-שלהלן.
מובהר כי חישוב רמת השירות לחודש /רבעון הנה באחריות הספק הזוכה .דוח שלב בהתאם לתוכנית
העבודה בתקופת ההקמה ,דוחות שוטפים בהתאם לתוכנית הבדיקות הבדיקות וה"השקה" ודו"ח רבעוני
בשלב ההפעלה הראשונה ותקופת האופציה.
עד יום חמישי של הש בוע הראשון ,חודש /רבעון הבא ,עבור רמת השירות של החודש /רבעון הקודם ,יעביר
הספק דו"ח למזמינה המבוסס על טבלאות מסמך זה.
באחריות הספק לכלול במסגרת הפתרון המוצע ,כלי לריכוז כלל התקלות  /החריגות ובכלל זה אי עמידה
בלוחות זמנים של משימות והפקת דוחות רמת שירות כמוגדר בסעיף זה .כלי זה הינו בניהולו של המפעיל,
אך נדרשת גישה ,צפייה בלבד ,לנציג אגף הדרכה ומנהל ההתקשרות מטעם אגף מחשוב.
בעקבות כל תקלה משביתה או תקלה הפוגעת ביכולת הפיקוח ,מפקח ,ניהול המתוארים בתוכנית
האספקות ,יפתח המפעיל תקלה בכלי ריכוז התקלות.
בטבלאות להלן מוגדרים מדדים לרמת שירות ,כאשר המזמינה מבחינה בכמות התקלות החריגות מלוחות
הזמנים לאורך תקופת ההקמה /הבדיקות "השקה" המותרת מול תקופה ההפעלה הראשונה ותקופת
האופציה.

 5.3.1.15.4.1.1הסכם רמת שירות ()SLA
לאורך תקופת ההקמה ,האחריות ,התחזוקה ותקופת האופציה נדרש הספק לתעד את כלל התקלות /
החריגות כולל חריגות מלוחות הזמנים המותרות.
על הספק לנהל תיעוד של ה SLA-ודוחות פרויקט בהתאם לתוכנית העבודה שימדדו את רמת העמידה
בהסכם רמת השירות.
לצורך חישוב רמת האיכות .בתקופת הבדיקות "השקה" ,לא נדרש הספק לכלול תקלות מסוג "תקלה
לא משביתה" כהגדרתן בדו"ח ה SLA-החודשי הנדרש.
 5.3.1.25.4.1.2אי עמידה ברמת שירות (– )SLA
מובהר כי רמת שירות נמוכה כמפורט להלן ,במהלך תקופת ההקמה ,הבדיקות וההשקה ,או לרבעון אחד
בשנה בשלב התפעול השותף ,תחייב הספק בתשלום קנס כספי למזמינה.
מובהר כי רמת שירות בינונית :שתי פעמים במהלך תקופת ההקמה ,הבדיקות וההשקה או שני רבעונים
בשנה (לא חייבת רציפות) במהלך תקופת התפעול השותף ,תחייב את הספק בתשלום קנס כספי למזמין.
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אי עמידה ביעדי רמת שירות בתקופת הבדיקות "השקה" יאריכו באופן אוטומטי את הבדיקות "השקה"
לצבירה של  3חודשים רצופים בעמידה בביצועים ,לאחר תיקון כל הבעיות עפ"י החלטה הבלעדית של
המזמינה .
בדיקת המזמינה לנתוני הדו"ח אותו יעביר הספק ,תעשה עד ה  10ימים מקבלת הדו"ח.
הגדרות
בטבלה שלהלן מרוכזים המונחים בהם נעשה שימוש לאורך סעיף זה" :רמת שירות".
#

הסבר

תקלה

 .1תקלה לא משביתה

כל תקלה במערכת ,שאינה מוגדרת כתקלה משביתה או מערכתית.

 .2תקלת משביתה

כל תקלה משביתה בצורה מלאה או חלקית את הגישה למכלולים
במערכת ,כולם או חלקם.

 .3תקלה מערכתית

תקלה בשרתים או ביישומים בשרתים כך שלפחות  30%מהמכשירים ו/
או המשתמשים מהיקף המערכת אינם אינו תקינים.

 .4אי זמינות מערכת

זמן שהמערכת מושבתת מתוך זמן עבודה כללי (.)7X24X365

 .5התאוששות מתקלה

מתן מענה ותיקון התקלה וחזרת המערכת לעבודה תקינה.

 .6ציון
הכולל

רמת

שירות כהגדרתו בסעיף 5.4.35.4.3

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

מספר
סידורי
1

תחום תפעול/תחזוקה מדד
תדירות תקלות

2

התאוששות מתקלות

23

זמינות מערכת

34

עמידה במשימות

45

שביעות רצון משתמשים

הסכם רמת שירות
משקל
3025%
25%
4540%
ראה  SLAפרטני
10%

ציון רמת השירות הכולל ,יחושב על ידי הכפלת ציון רמת השירות שיתקבל ביחס לכל אחד מארבעת
המדדים לעיל בנפרד ,במכפלה של המשקל שניתן לכל מדד כאמור ,בהתאם לטבלה שלעיל.
יובהר כי במהלך תקופת ההקמה ,למדד השירות "עמידה במשימות" יהיה משקל של  100%ממדד
השירות הכולל.
104

אגף רכש והתקשרויות
אופן חישוב ציון רמת השירות בכל אחד מהמדדים מפורט להלן:
 5.3.3.15.4.3.1תדירות תקלות ()3025%

[ ]ZG1עם הערות :לשנות משקל ל20%

מספר תקלות מרבי מותר
תקלה

תקופת הבדיקות "השקה" -
לחודש

תקופה ראשונה ותקופת
האופציה-לרבעוןתקופת
תפעול  -לרבעון

משקל

1

תקלה לא משביתה

לא נמדד !

X<=20

10%

2

תקלה משביתה

X<= 4

X<=4

50%

3

תקלת מערכתית

X<=4

X<=2

40%

4

תקלת מערכתית
בניסיונות
קריאה/כתיבה
רב-קו

X<=25

40%בהת
אם לסעיף
3

#

טבלה מעוצבת

 = Xמספר תקלות
X<=45

[ ]ZG5עם הערות :למחוק

תדירות תקלות קריאה וכתיבה מ /אל כרטיסי "רב קו"

#

1

תקלה בקריאת
מכרטיס רב קו
(תקין)

2

בכתיבת
תקלה
לכרטיס רב קו
(תקין)

[ ]ZG3עם הערות :מה לגבי שאר שלבי הפרויקט לא
מודדים אותם ?

[ ]ZG4עם הערות :למחוק

 = Xמספר תקלות קריאה/כתיבה =  1תקלה מערכתית

תקלה

[ ]ZG2עם הערות :אין הגדרה לתקופה ראשונה יש
שלב ראשון

מספר תקלות מרבי מותר לכל  100ניסיונות (חריגה מרמה הנדרשת
תחשב כ"תקלה משפיעה"
תקופת הבדיקות "השקה" -
לחודש

תקופה ראשונה ותקופת האופציה-
לרבעון

X<= 5

X<=5

X<= 5

[ ]ZG6עם הערות :מתייחס רק לשלב 3
נראה לי שצריך למחוק את הסעיף או ליחס אותו
לשלב 3

[ ]ZG7עם הערות :שלב ראשון

X<=5

 = Xמספר תקלות

התאוששות מתקלות ()25%

5.4.3.2
#

תקלה

[ ]ZG8עם הערות :לשנות משקל ל20%

מספר תקלות מרבי מותר
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תקופת הבדיקות "השקה" -
לחודש

תקופה ראשונה ותקופת
האופציה-לרבעון תקופת
תפעול לרבעון

לא נמדד !

X<=20

10%

X<=4

50%

X<=2

40%

1

תקלה לא משביתה

2

תקלה משביתה

X<= 4

3

תקלת מערכתית

X<=4
 = Xחריגה מזמן התאוששות

[ ]ZG9עם הערות :מה לגבי שאר שלבי הפרויקט לא
מודדים אותם ?

[ ]ZG10עם הערות :למחוק

זמן נדרש לזמן נדרש להתאוששות מתקלות
סיווג

התחלת טיפול

משביתה

עם פתיחת הקריאה תמיכה רציפה עד לתיקון
התקלה ,גם בשעות
שמעבר לשעות התמיכה
הרגילות עד להחזרת
המערכת
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.

מערכתית

עם פתיחת הקריאה תמיכה רגילה ורציפה
בשעות
התמיכה הרגילות .אם
לא תוקנה התקלה ביום
פתיחת הקריאה תטופל
התקלה ביום המחרת
באופן רציף גם בשעות
שמעבר לשעות התמיכה
הרגילות עד לתיקון
התקלה וחזרה לעבודה
שוטפת.

זמן מקסימאלי לתיקון התקלה ו/או
מציאת פתרון עוקף  -תוך  8שעות
ממחרת ליום פתיחת הקריאה ופתרון
מלא תוך  7ימי עבודה.

לא מערכתית

תוך שעתיים
מפתיחת הקריאה
במהלך שעות
תמיכה רגילות.
לאחר שעות עבודה
רגילות או במהלך
סוף השבוע תחילת
טיפול בתחילת

אופן הטיפול

תמיכה רגילה ורציפה
בשעות התמיכה הרגילות
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פיתרון התקלה עד מקסימום  5ימי
עבודה.

[ ]ZG11עם הערות :אין לנו הגדרה לטקלה לא מערכתית אבל
יש הגדרה לתקלה לא משביתה  ,לכן לשנות לתקלה לא
משביתה
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יום עבודה הבא
( Next Business
)Day - NBD
[ ]ZG12עם הערות :להוסיף טבלה עזרה לחישוב

 5.3.3.25.4.3.3זמינות מערכת ()6040%
זמינות המערכת תמדד הן לשרת האפליקציה והן ליישומון עצמו בנפרד ובמשולב .להלן התיחסות
ל"מערכת" כמכלול:
א - Up time .המערכת החדשה תהיה זמינה ברציפות.365 * 7 * 24 :
ברציפות = זמן נפילת מערכת (חוות שרתים /ענן) לא יעלה על  10דקות בשנה SLA.לא יעלה 0.05%
( uptimeשל ) 99.95%
בResponse time .
 .iזמן תגובה ליישומון ולשרת– עד שנייה להצגת מידע או חיווי
 .iiבין הישימון לשרת האפליקציה :עד  3שניות להצגת מידע.
על הספק יהיה לפרט את אופן התארגנותו על מנת לעמוד בזמני תגובה הנדרשים.
כן הספק ,בהתאם לדרישת המזמינה ,יספק כלים לבדיקת זמני התגובה כנדרש.
בטבלה שלהלן מפורטת דרישת המזמינה לזמינות המערכת.
תקלה לא משביתה כהגדרתה בסעיף  ,5.4.25.4.2אינה משפיעה על זמינות .שאר התקלות משפיעות על
הזמינות.
זמינות מערכת
(דקות)
תקופת הבדיקות "השקה"
לחודש

תקופה ראשונה ותקופת
האופציה תקופת תפעול
לרבעון

משקל

#

תקלה

1

Up time

X >=95%

X >=99.9995%

75%

2

Response time

X >=85%

X >=90%

25%

 = Xמספר תקלות

5.3.3.3

עמידה במשימות ()15%
עמידה בתוכניות העבודה ובלוחות הזמנים ,כפי שיקבעו מעת לעת במהלך השלבים השונים של
ההתקשרות.
יובהר כי כל עוד המערכת בשלב ההקמה ,לסעיף זה יהיה משקל של  100%בהסכם רמת השירות.
על הספק יהיה לפרט את אופן התארגנותו על מנת לעקוב אחר העמידה במשימות הפרויקט.
כן הספק ,בהתאם לדרישת המזמינה ,יספק כלים לבדיקת הביצוע כנדרש.
בטבלה שלהלן מפורטת דרישת המזמינה לעמידה במשימות.
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#

מספר חריגות

תקלה

1

אי עמידה בלוחות
זמנים בהתאם
לתוכניות העבודה

משקל

תקופת הקמה

תקופת האחריות והתחזוקה

X >=5%

X >=10%
100%

 = Xחריגה מלוח זמנים ביום אחד (למשימה/משימות)

 5.3.3.45.4.3.4שביעות רצון משתמשים ()10%
שביעות רצון משתמשים מהווה מדד חשוב במדידת רמת השירות ולפיכך תבצע המזמינה סקרים שוטפים
בתדירות דו שבועית בתקופת הניסוי ובתקופת האחריות אחת לרבעון שבאמצעותם תימדד ,בין השאר,
רמת שביעות הרצון של המשתמשים משירותי המערכת .הסקר יבוצע על ידי הספק באמצעות מערכת
מקוונת או על ידי שאלונים שיופצו למדגם של משתמשים ביישומון ובכללם משתמשים חיצוניים
ופנימיים כולל אנשי אבטחת איכות של המזמינה .הציון בגין שביעות רצון המשתמשים יחושב לפי ממוצע
תוצאות השאלונים אשר ימולאו על ידי המשתמשים .ביצוע שאלונים פנימיים הינו חובה לצורך מתן
הציון.
הציון העובר יהיה ממוצע של כל השאלות בסקר ונדרש שהציון יהיה גבוה מ( 3 -מתוך ציון מקסימלי 5
) הן לתקופת הבדיקות " "השקה"" והן לתקופה ראשונה ותקופת האופציה.
השאלון ורשימת המשתמשים תובא לאישור המזמינה.
5.4.3.5

עמידה במשימות
עמידה בתוכניות העבודה ובלוחות הזמנים ,כפי שיקבעו מעת לעת במהלך השלבים השונים של ההקמה
 /ההתקשרות.
יובהר כי כל עוד מי מרכיבי המערכת בשלב ההקמה ,הפיצויים המוסכמים יקבעו בהתאם לאמור להלן:
על הספק יהיה לפרט את אופן התארגנותו על מנת לעקוב אחר העמידה במשימות הפרויקט.
כן הספק ,בהתאם לדרישת המזמינה ,יספק כלים לבדיקת הביצוע כנדרש.
בטבלה שלהלן מפורטת דרישת המזמינה לעמידה במשימות.
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דרישת המכרז

הנושא

קנס

חריגה מהSLA -

עמידה בלוח זמנים
לזמן מענה לדרישות
המזמין (הצעות מחיר,
עמידה בלוחות זמנים תוכנית עבודה כפי עיכוב של יותר מ 1-ימים בעמידה  ₪ 1000ליום איחור החל
מהיום ה2 -
שנקבע בהתאם לאבן בלוח הזמנים שנקבע בהתאם.
למשימות
הדרך ,וכל משימה
שהיא שאינה מופיעה
בטבלאות להלן)

 5.3.3.55.4.3.6חישוב רמת השירות:
בטבלה שלהלן מפורט אופן חישוב הציון:
A
#

נושא

1

תדירות תקלות

2

התאוששות
מתקלות

33

זמינות מערכת

4

שביעות רצון

C

B
משקל
נושא

מדד

 3025%תקלה לא משביתה

25%

ציון
משקל ציון ()0/1
משוקלל
סעיף (הקשה)
)חישוב(
10%

תקלה משביתה

50%

תקלת מערכתית

40%

תקלה לא משביתה

10%

תקלה משביתה

50%

תקלת מערכתית

40%

 3040%זמינות מערכת
10%

D

שביעות רצון
משתמשים

E

F

100%
100%

לתקופת הבדיקות "השקה" הציונים והמדד יעודכנו בהתאם למפורט
 5.3.3.65.4.3.7אופן מילוי הטבלה
העמודה היחידה הפתוחה להקשת משתמש הנה העמודה " ."Eשאר העמודות יהיו נעולות להקשה.
הערכים האפשריים להקשה הנם:


" "1כאשר הספק עמד בדרישות הסעיף.

 "0" כאשר הספק לא עומד בדרישות הסעיף.
מובהר כי לתקלה שהוגדרה כ" -לא נבדק" בתקופת הבדיקות "השקה" ,רשאי הספק להגדיר את הערך
" "1בעמודה " " Eבטבלת חישוב העמידה ברמת השירות.
עמודה ציון משוקלל (" )"Fתחושב עפ"י הנוסחה:
109

אגף רכש והתקשרויות
ציון (" * )"Eמשקל סעיף (" * )"Dמשקל נושא (".)"B
הסבר :כאשר עומד הספק ברמת השירות הנדרשת ומקבל " "1בכלל סעיפי הטבלה לעיל ,תתקבל התוצאה
" "1בסיכום עמודה "ציון משוקלל" (" .)"Fכאשר הספק אינו עומד ברמת השירות הנדרשת בכלל סעיפי
הטבלה לעיל ,תתקבל התוצאה " " 0בסיכום עמודה "ציון משוקלל" (".)"F
התוצאה המקסימאלית האפשרית הנה "."1
עמידת המורשה ברמת השירות הנה עפ"י הציון שמתקבל ושילובו בטבלה המוצגת בסעיף 5.4.3.95.4.3.8
להלן.
 5.3.3.75.4.3.8נוסחת חישוב ציון רמת השירות
ציון רמת השירות מהווה אינדיקציה למזמין על עמידת הספק בדרישות רמת השירות כהגדרתן במכרז
או בהסכמות מאוחרות אם וכאשר יוסכמו בין המזמינה לספק.
ציון רמת השירות הנו שיקלול של ציוני כל אחד מהמדדים המסומנים בסעיף א' לעיל כ Z1 -עד  Z5על
בסיס המשקל המוגדר לכל אחד ממדדים אלה.
לפיכך ניתן לייצג את ציון רמת השירות בנוסחה הבאה:
5

Z total   Pi  Z i
i 1

כאשר:
 Ztotalהוא ציון רמת השירות הכולל לשירותי הספק.
 Ziהוא ציון רמת השירות של מדד .i
 Piהנו המשקל של מדד .Zi

 5.3.3.85.4.3.9עמידה ברמת השירות ()SLA
מ ...משקל
משוקלל

עד ...משקל
משוקלל

הערכת רמת שירות

#

1

0.76

1

רמת שירות גבוהה

2

0.41

0.75

רמת שירות בינונית

3

0.00

0.40

רמת שירות נמוכה

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

הסכם

פעולה

לו"ז
ליישום

אחראי

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

הפרת הסכם רמת הפעלת הסכם ההיפרדות כמפורט מיידית
שירות – עמידה בחוזה
משימות – ספק לא
עומד במשימות יותר
מ 8-ימים מצטבר

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

המזמינה תיפנה ,לפי בחירתו ,מיידית
לגורמים חיצוניים לקבלת ייעוץ
ושירותים אשר ישפרו את רמת-
השירות כנדרש .במקרה כזה,
תקוזזנה עלויות הייעוץ ,התיקון
והשירותים ,כאמור ,מהתשלומים
המגיעים לספק.

מטעם
האחראי
ידווח
המזמינה
למנכ"ל הספק ויגיש
לו את תוכנית
הפתרון של היועץ
המקצועי החיצוני

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

מטעם
האחראי
תודיע
המזמינה
למנכ"ל הספק על
השהיית התשלומים

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

לו"ז
ליישום

פעולה

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

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

כל הפעולות המפורטות לעיל הן בנוסף לאפשרויות העומדות למזמינה לפי כל דין ולפי ההסכם ,לרבות
חילוט הערבות במלואה/חלקה ולמנגנון הקנסות פיצויים מוסכמים המפורט בסעיף 14 XXXX
בהסכםלהסכם  ,ואין בהן כדי לגרוע או לפגוע בזכויות או בתרופות נוספות העומדות למזמין על-פי כל דין
או ההסכם.
קנסות בגין הפרת הסכם רמת השירות בגין ביצועים מעבר לנדרש
חישוב הקנסות יערך אחת לתקופה (בשלבי הקמה/שו"ש לפי אבני דרך .בשלבי האחריות ותחזוקה לפי
רבעון)רבעון ויתבסס על ציון רמת השירות של הספק לתקופה זו ( .)Ztotalהקנס יתייחס לתקבולים
המתאימים אותם היה הספק אמור לקבל עבור אותה תקופה.
#

גובה הקנס/פרס ב)*( (%) -

ציון רמת שירות ZTotal

1

 69ומטה

קנס –  % 0.625עבור כל נקודה פחות מ100 -

2

70-75

קנס –  % 0.500עבור כל נקודה פחות מ100 -

3

76-80

קנס –  % 0.375עבור כל נקודה פחות מ100 -

4

81-85

קנס –  % 0.250עבור כל נקודה פחות מ100 -

5

85-90

קנס –  % 0.125עבור כל נקודה פחות מ100 -

6

 91ומעלה

אין קנס

* הסכום יעוגל לשלם הקרוב ביותר.
לדוגמה  :אם  , Ztotal = 77הקנס יהיה  23 * 0.375% = 8.62%נק' (כמות הנקודות פחות מ 100 -לציון
שהתקבל) .לפיכך ,יופחתו  9%מהסכום המגיע לספק באותה תקופת מדידה (הסכום עוגל לשלם הקרוב).
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מערכת ממוכנת לניהול ולמדידת רמת השירות
האחריות למדידת רמת השירות היא על הספק .הספק יידרש להטמיע כחלק מהפתרון מערכת לניהול
שירות ומדידת רמת שירות .הספק יפרט כיצד ימדוד וכיצד יבקר באופן שוטף את רמת השירות בכל אחד
מהמדדים המפורטים בהסכם רמת השירות ,באמצעות כלי ממוחשב ,תוך הצגת מדד רמת השירות
במערכת הניהול ואפשרות הצגה לעומק של מרכיבי השירות.
להלן דגשים:
א .מדידת רמת השירות לביצועי המערכת תהיה בתדירות יומית לפחות ותוצג במסך מתאים
במערכת הניהול..
ב .כל דו"חות רמת השירות יופקו מהמערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות בלבד.
ג .הספק יידרש לבנות ממשק בין מערכת זו למערכת השו"ב לצורך טעינה אוטומטית של נתונים
ממערכת השו"ב למערכת לניהול השירות ומדידת רמת שירות שיהוו נתוני גלם לחלק
מדו"חות רמת השירות .בנוסף יידרש הספק לייבא נתוני סקרי שביעות רצון (תוצאות
הסקרים ימסרו לספק הזוכה בקובץ  ,)MS Excelשתבצע המזמינה ,לתוך המערכת לניהול
השירות ומדידת רמת השירות המהווים גם הם חומר גלם לחישוב ציון רמת השירות.
ד .על הספק לבנות את דו"חות השירות כך שלא תידרש כל עבודה ידנית לצורך הפקתם (פרט
ליבוא קובץ ה Excel-המפורט בסעיף קטן ג' לעיל).
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נספח  – Eנספח קונספט לדוגמה
להלן מפורט קונספט לוגי באמצעות תיאור סכמתי של זרימת המסכים ותכולת המסכים עצמם ,כפי שנדרש
לצורך מענה לדרישות המפורטות במכרז.
יחד עם זאת יודגש – הקונספט המוצג הינו להמחשה בלבד .חלוקת המסכים ,הרכיבים השונים ,התנהגות
המסכים והמעבר בינם ,הפעולות במסכים ,הפקדים ,שדות החובה ,התנהגות לוגית וחוויית המשתמש,
קביעת הז רימה המדוייקת של המסכים ואפשרויות החזרה השונות יקבעו בשלב האיפיון המפורט ,לאחר
בחירת הספק הזוכה.
!! ההמחשה מתיחסת לשלב  3של היישומון
מבנה היישמון – תפריט ראשי
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