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.1

מטרת המסמך
1.1

לרכבת ישראל (להלן "הרכבת") מערכת מידע גיאוגרפית ( )GISעל פלטפורמת ,ESRI
שפותחה והותאמה לצרכי הרכבת (להלן "המערכת").

1.2

שיפור והתייעלות – הרכבת מעוניינת לבצע שינויים במערכת שישפיעו בצורה ישירה
על יכולות הרכבת להעניק שרות טוב יותר ללקוחותיה.

1.3

הרכבת שוקלת לצאת למכרז לתחזוקת המערכת הקיימת וביצוע פיתוחים והתאמות
עתידיים במערכת.

1.4

לקראת אפשרות פרסום מכרז לנושא זה ,הרכבת מבקשת לברר אפשרויות למתן
פתרון כולל לניהול מידע גיאוגרפי במערכת.

1.5

מטרת המסמך הינה קבלת מידע ( להלן "הבקשה לקבלת מידע" )"RFI"-מגורמים
המתמחים בתחום (להלן "המשיב") להצגת פתרונות להמשך תפעול ,אחזקה ,פיתוח
ותמיכה במערכת כולל ממשקים למערכת  SAPומערכות אחרות על פי המתואר להלן.

1.6

1.7

מובהר להלן כי:
1.6.1

הבקשה לקבלת מידע לא תחשב כבקשה לקבלת הצעות ו/או מכרז כהגדרתם
בתקנות חובת המכרזים התשנ"ג.1993 -

1.6.2

על אף האמור לעיל ,רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי מבין
המשיבים בהליך זה ו/או לכל גורם אחר לקבלת מידע נוסף.

1.6.3

בנוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לפרסם הליך תחרותי ,בין אם פומבי או בין
אם סגור ,שבו יוזמנו מי מהמציעים המתאימים אשר עומדים בדרישות
הרכבת לצורך הגשת הצעות ,וכן שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע
שיתקבל תחת הליך זה ,ובהתאם לשיקול דעתה ,לצורך הליך תחרותי עתידי.

אין בהליך קבלת מידע זה להוות כל התחייבות מצדה של הרכבת לפרסם כל מכרז או
הליך תחרותי בעתיד ו/או לדון עם מי מהמשיבות תחת הליך זה ו/או להתקשר עם מי
מהמשיבות תחת הליך זה.

.2

תיאור המצב הנוכחי ברכבת ישראל
 2.1מערכת ה GIS-ברכבת ישראל בנויה על שרת  ArcGIS serverעם בסיס נתונים Oracle
בתצורת פורטל שעליו יישומים ופיתוחים יעודיים לרכבת ישראל.
 2.2סביבות עבודה במערכת
 2.2.1למערכת  2סביבות עבודה המותקנות על שרתי רכבת ישראל –
א .סביבת ( Productionייצור)
ב .סביבת ( Stagingהמשמשת לצורך בדיקות) שבה נבחנים יישומים ופיתוחים שונים
ושכבות לפני העלאתם לסביבת הייצור.
2.2.2

בנוסף קיימת סביבת פיתוח ייעודית למערכת המותקנת על מערכות הספק הקיים
שמתחזק את המערכת.

 2.3המערכת של הרכבת מורכבת משני חלקים עיקריים:
א .כלי מדף לקליטת נתונים למערכת  -הרכבת עושה שימוש ב ArcMapבגרסת  .10.6כלי
זה משמש לקליטת נתונים למערכת .הקליטה נעשית על ידי יבוא קבצים מגורמים
חיצוניים ועל ידי קליטה עצמית באמצעות הפונקציות שקיימות בכלי .לא פותחו
ישומים לכלי זה והשימוש נעשה בפונקציות הקיימות בכלי המדף.
ב .פורטל גיאוגרפי המבוסס על  ArcGIS Serverבגרסה  10.6ומציג למשתמש באמצעות
דפדפן סטנדרטי שתי מערכות נפרדות המבוססות על ArcGIS Server Portal
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עריכת מפה

 2.4מבנה הנתונים במערכת
2.4.1

שירות מפות בסיס של ESRI

2.4.2

שכבות מסוג  shpורסטרים סרוקים ומעוגנים

2.4.3

שכבת אורתופוטו כלל ארצי ששמורה כ Cache-על השרת

 2.5למערכת כמה מאות משתמשים בעיקר בתחומים הבאים:
א .חשמול
ב .בטיחות וביטחון
ג .מסילה וסביבה
ד .תשתיות
ה .תכנון וסטטוטוריקה
ו .מקרקעין
 2.6משתמשי המערכת מנוהלים כיום באמצעות כלי לניהול הרשאות חיצוני למערכת -פיתוח
ייעודי המאפשר למנהלת המערכת לקבוע לכל משתמש ומשתמשת את רשימת השכבות
שיוצגו להם
 2.7המערכת משמשת לניהול מידע ,צפייה  ,תשאול וניתוח באמצעות שימוש בשכבות מידע
גיאוגרפיות רכבתיות ואחרות .
 2.8יישומים בשרת

2.8.1

רכבת ישראל 3.0
2.8.1.1

הכלי העיקרי המשמש את רוב המשתמשים ברכבת לתשאול ,צפייה
בנתונים של הרכבת וגופים אחרים על גבי מפה או אורתופוטו .כלי זה
נמצא בשימוש רב על ידי קבוצות משתמשים רבות ברכבת .כלי זה
מאפשר גם ציור והפקת מפה כקובץ .PDF

2.8.1.2

באמצעות הרשאות ,היישום פתוח לכל המשתמשים ברכבת.

2.8.1.3

רוב היישומים שפותחו בכלי מבוססים על  Widgetsמוכנים של Esri
תוך התאמות לדרישות והנתונים של הרכבת .יישום ייחודי שפותח
במסגרת כלי זה הוא יישום שמודד את המרחק על גבי המסילה ומציג
את הנתונים ביחידות של ק"מ-מסילה כאשר הוא מסתמך על שכבת
ציר מסילה שהוגדרה וחושבה כ.Route -

2.8.2

עריכת מפה
2.8.2.1

עריכת מפה הוא כלי שמשמש בעיקר את אגף התכנון (בעיקר שמירה
תכנונית ותכנון סטטורי) להעלאת קבצים מגורמי חוץ (מתכננים ,מנהל
התכנון ,חברות תשתית וכו') שנקלטים אך ורק כקבצי  SHPוהנלווים
לו ,כשהם ארוזים כקובץ  ,ZIPובחינתם על גבי מפה תוך ביצוע
חיתוכים עם שכבות ורכיבי מידע של הרכבת .הכלי כולל יכולות
להדפסה (מוגבלת) לקבצי  PDFוכלים לביצוע מדידות.

 2.9רשימת היישומים בכלי הפורטל
שם היישום

מקור

יכולות הכלי

מראה כללי

הצגה של הנתונים על גבי מפה

כלי מדף

רשימת שכבות

סידור השכבות בספריות לפי נושאים
והצגה של שם השכבה כשם הניתן להבנה
על ידי כלל המשתמשים

התאמה של כלי המדף

הזזה מפה ע"י PAN

הזזת מפה

כלי מדף
כלי מדף

Zoom in/zoom
out
כל המפה

שינוי התצוגה להצגת כל המפה

כלי מדף

מבט קודם/הבא

כלי מדף

קנה מידה

כלי מדף

מקרא חכם

הצגת מצב השכבות המוצג על גבי מפה.
מציג מקרא רק של שכבות דלוקות

כלי מדף

גלריית מפות בסיס

בחירה של מפות רקע להצגת הנתונים

כלי מדף

מפה מוקטנת

מלבן המציג את תחומי המסך על גבי מפת
ישראל

כלי מדף

אתחול שכבות

החזרת מצב ההצגה למצב ההתחלתי של
תצוגה כפי שנקבע עבור קבוצת

התאמה של  Widgetשל Esri

שם היישום

מקור

יכולות הכלי
משתמשים .כיבוי והדלקת שכבות
אוטומטית

זיהוי פריט

הצגת כרטיס זיהוי של רכיב נבחר
באמצעות הקלקה עליו

התאמה של כלי המדף

הוספת קובץ מקושר

בחירה של קובץ ושמירת הקישור למרכיב
הנבחר

התאמה של כלי המדף

קישור לקובץ

באמצעות  URLשנקלט בנתוני השכבה

התאמה של כלי המדף

התמקדות

התמקדות לרכיבי המידע הבאים :תחנה,
קטע ,מתחם ,צומת ,דרך ,מפגש ,גוש
חלקה כולל מספר גושים ,תכנית ,צו,
יישוב ,כתובת ,רסטר ,קואורדינטה,
התמקדות למסילה

התאמה של  Widgetשל Esri

שמירת התמקדות

יכולת לשמירה זמנית של ההתמקדות
הנבחרת וחזרה אליה במועד מאוחר יותר.
שמירה על ידי המשתמשים

התאמה של  Widgetשל Esri

טבלת נתונים

הצגה של רכיבי המידע ב GIS-באמצעות
טבלה ( )Gridוביצוע פילטרים שונים.

התאמה של  Widgetשל Esri

לשונית לכל שכבה  -הנתונים מוצגים עבור
כל שכבה בלשונית נפרדת
חיפוש
בחירה של רכיב בטבלה והתמקדות אליו
יצוא לExcel-
מדידה

ביצוע מדידה של מרחקים ושטחים.

כלי מדף

מדידות מרחק על
המסילה

פונקציה ייחודית לרכבת ביצוע מדידה של
מרחקים ושטחים יכולת לביצוע של
מדידה בין שתי נקודות שמסומנות על גבי
המסילה והצגת המרחק ביחידות מטריות
 מרחק על גבי המסילה ומרחק בק"ממסילה

התאמה של  Widgetשל Esri

הצגת שטח פוליגון
קיים

בחירת פוליגון והצגת שטחו

כלי מדף

ציור חופשי

כלי המאפשר הוספת כיתוב ו"ציור" של
נקודות ,קוים ופוליגונים בצבעים שונים
על גבי מפה .הכלי אינו מאפשר שמירה
של ה"ציור" אלא רק הדפסתו כקובץ
PDF

כלי מדף

תוויות

הצגת תוויות הכוללות נתונים נבחרים

התאמה של  Widgetשל Esri

הצגת רסטר

הצגת תוכניות וקבצים סרוקים ומעוגנים
אחרים

התאמה של  Widgetשל Esri

הצגת רסטר/שכבות
על גבי מפה (שמירה
תכנונית) – עריכת

קליטת קבצי  SHPארוזים בקובץ Zip
והצגתם על גבי מפה

התאמה של כלי המדף

מפה בלבד

שם היישום

מקור

יכולות הכלי

הדפסה

יכולת הדפסה פשוטה של המפה שמוצגת,
אפשרות לקליטה של כותרת והתאמת
קנה המידה וגודל הדף .שמירה כקובץ
 PDFבלבד

התאמה של כלי המדף

ממשק GIS SAP
לקליטה/עדכון מיקום
לאובייקט

מעבר מ  SAPל  GISבאמצעות ממשק 1
הצבעה על מקום על גבי מפה לקליטת
מיקום של רכיב או תיקון מיקום של רכיב
קיים .הרכיב נשמר בשכבה הרלוונטית
נתונים נבחרים מועברים לSAP-
באמצעות ממשק .4

התאמה של  Widgetשל Esri

ממשק GIS SAP
להצגת דוח ממשק 2

הצגה של אובייקטים נבחרים על גבי מפה

התאמה של  Widgetשל Esri

תמונות גיאוגרפיות

קליטה תמונות שמצולמות במצלמות
ובטלפון חכמים והצגתם על גבי מפה על פי
נתוני המיקום שמוטמעים בהן (נתוני
 .)Exifהתמונות נשלחות בדוא"ל לכתובות
ייעודיות ולפיהן מוטמעות בשכבות המידע

פיתוח

 2.10נתונים
 2.10.1מכלול הנתונים ב GIS-של הרכבת מורכב משתי קבוצות עיקריות:
א .נתוני הרכבת – מיפוי של מקרקעין ,מסילות ,תחנות ,מבנים ,מתקני מסילה ,מפגשי
כביש-מסילה ,תמרורים ורכיבים אחרים של הרכבת .נתונים אלו ממופים ונקלטים
על ידי הרכבת ומנוהלים על ידה.
ב .נתונים מגורמים חיצוניים – נתוני שהוכנו על ידי גופים ממשלתיים ,חברות תשתית
ותחבורה ונתונים נוספים הקשורים למקרקעין של הרכבת או סמוכים למסילות
ולנכסים של הרכבת .לעובדים ביחידות שונות של הרכבת יש עניין בהצגה של
נתונים מעודכנים יחד עם נתוני הרכבת .נתונים אלו ממופים ומנוהלים על ידי גופים
חיצוניים .הנתונים נרכשים על ידי הרכבת או מועברים אליה כחלק משיתוף
הפעולה של יחידת ה GIS-עם אותם גופים .קליטת הנתונים נעשית בתהליך מבוקר
על ידי יחידת ה.GIS-
 2.10.2הנתונים של ה ,GIS -הן הנתונים הגרפיים והן הנתונים האלפא-נומרים נשמרים
בבסיס הנתונים  Oracleכ.GDB-
 2.10.3נתונים מרחביים
2.10.3.1

הטבלה הבאה מציגה את רשימת השכבות המוצגות ב GIS-של
הרכבת ומונגשות למשתמשים בארגון:

קבוצה ראשית
שכבות רכבת

קבוצה משנית
נכסים

שם השכבה
מקרקעי רכבת
נכסי SAP
תצרים

קבוצה ראשית

שם השכבה

קבוצה משנית
הפקעות
פלישות

אתרים לשימור
תחנות
מבנים
מפגשים
ותמרורים

דרך
תמרורים ועמודים
גבול אחריות
חניונים

תכנון

קו כחול
קו אפור
צווי הכרזה
תמ"א 23

תשתיות מדודות

מחסומים
מצלמות
קוי תקשורת
נייקוז וביוב
חשמל
תאורה
צינור דלק
צינור גז
מתקני מסילה
מים

שכבות GPR
איכות הסביבה

סקר עצים

שכבות רסטריות

תמונות שטח
אורתופוטו

מתקני מסילה

שו"ב
גשרים
מעבירים
מנהרות
קשתות
מפלגים

קבוצה ראשית
שכבות מגורמי
חוץ

קבוצה משנית
תכנון ארצי

שם השכבה
תמא 14
תמא 1

קדסטר

גושים
חלקות

תשתיות גורמי
חוץ

חציות
רכבת קלה
מטרו
מאגרי מים מקורות
רצועות קווי גז
תחנות גז
חברת חשמל/תחנות/קוי מתח על/
עליון
כבישים
קווי דלק תש"ן
רצועת דלק קצא"א

כוחות הצלה

משטרה  -מחוזות ,מרחבים ,תחנו

ביטחון

צונאמי
פקע"ר
גלאים סיסמיים

רשויות מקומיות

תחומי שיפוט

 2.10.4נתונים אלפא-נומריים
2.10.4.1

הנתונים האלפא-נומריים מאוחסנים ב GDB-ומכילים את המספר
המזהה של הרכיב במערכת התפעולית (לרוב  ,)SAPקיימים ממשקים
בין ה SAP-ל GIS-שמאפשרים תשאול נתונים ממערכת ה SAP-להצגה
ב.GIS-

 2.10.5תהליך קליטת נתונים
2.10.5.1

קליטת הנתונים ל GIS-נעשה בצורה מרוכזת במחלקת ה  .GISקליטת
הנתונים והבדיקה שלהם מבוצעת לסביבת  Stagingורק לאחר
אישורם הם מועברים לסביבת ה.Production-

Meta Data 2.10.6

2.10.6.1

נתוני הרכבת כוללים נתוני  ,Meta Dataומציגים את מקור הנתונים
ותאריך העדכון של כל רכיב.

ה Meta data-של שכבות המידע החיצוניות נשמרות בקובץ Meta

2.10.6.2

 Dataהמכיל תאריכי קבלה ועדכון ,מקור הנתונים ,איש קשר וכדומה.
 2.11מערכות משיקות
 2.11.1ממשקים לSAP-
2.11.1.1

קיימים ממשקים שפותחו בין המערכת ל SAP-לטובת הצרכים
הבאים:
א .יצירה ,עדכון או הצגת נתונים מ SAP-ב  + GISיכולת לבצע עדכון של
הנתונים בSAP-
ב .העברת נתוני דוחות אובייקטים הנמצאים ב  SAPלצורך הצגתם ב-
 GISבתצוגה על גבי מפה

2.11.1.2

חלק מהמסכים של מערכת ה SAP-מכילים כפתור להצגה של הGIS-
במסך דפדפן נפרד.

2.11.1.3

הממשקים למערכת ה SAP-מאפשרים ביצוע של הפעולות הבאות:
א .ממשק שמירה תכנונית  -העברה של הסטטוס של הגושים והחלקות
לצורך צביעת מפת הגושים והחלקות
ב .העברת מיקום של רכיב או אירוע בק"מ מסילה/קואורדינטות
להצגתו על גבי מפה
ג .הצגת דוח מ  SAPעל גבי מפה
ד .העברה של נתוני מיקום מתוקנים מה GIS-לSAP-

 2.11.2כמו כן קיים במערכת ממשק של שליחת תמונות שטח לדוא"ל ייעודי לצורך שמירתן
בשכבות ייעודיות במערכת באופן אוטומטי.
 2.11.3המערכת מספקת שירותי שכבות למערכות נוספות בארגון ב( Online-באמצעות
 )URLוב( Offline-באמצעות ייצוא של שכבות).
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צרכים עתידיים שאינם קיימים כיום במערכת
 3.1כאמור בסעיף  1.2לעיל הרכבת בוחנת ביצוע של שינויים ושיפורים במערכת באמצעות
פיתוחים ו/או שימושים /ו/או שינוי תשתית במערכת כגון:
3.1.1

הגדלת שרידות המערכת על מנת לתמוך בצרכים ההולכים וגדלים של רכבת ישראל
כמפורט להלן.

3.1.2

ביצוע פיתוחים שונים והתאמת המערכת בהתאם לדרישות הרכבת.

3.1.3

גישה קלה וידידותית למנהלי המערכת לביצוע שינויים יישומיים בווידג'טים ובכלי
מערכת נוספים.

3.1.4

פיתוח יישום מובייל באופן מאובטח שיאפשר שימוש במערכת על גבי טאבלטים
וטלפונים סלולריים בסביבת הרכבת ומחוצה לה.

3.1.5

שליחת מיקום לאפליקציות כגון  WAZEו Google Maps-מתוך המערכת לצורך
ניווט לאובייקטים במערכת

3.1.6

הקמת ממשקים נוספים מול  SAPועדכון ממשקים קיימים כגון יישום GEO-
 processingבממשקי  SAPשונים להוספת אובייקט שקיים ב SAP-לשכבה מתאימה
במערכת.

 3.1.7התממשקות לכלי לתכנון כיסוי אנטנות רדיו
3.1.8

עדכון של שכבות המידע מול הגורמים הרלוונטיים באופן פשוט ויעיל.

3.1.9

הצגת קבצים מסוגים שונים במערכת ולא רק  Shpבתצורת ZIP

 3.1.10החלפת בסיס הנתונים של ה GIS-לבסיס נתונים עם יכולות  Spatialהמאפשרות
קליטה ,ניהול ותשאול של נתונים מרחביים ביחד עם נתונים אלפא נומריים .בחינה
של שמירת נתונים מרחביים שמתקבלים מ SAP-בבסיס הנתונים של .SAP
 3.1.11הוספת יכולת מדידת היקף פוליגון ,הפקת מפה עם תוויות ,הפקת מפה עם סימון
שטח פוליגון ,חיפוש באמצעות קואורדינטות WGS84
 3.1.12חיבור למוטות שליטה -
3.1.12.1

יכולות הוצאת הודעות ודיווחים על גבי מספר פלטפורמות (,SMS
דואר אלקטרוני ועוד)

3.1.12.2

הפקת תובנות מהמערכת באמצעות כלים קיימים במערכת וכמו כן
שיתוף של המידע באמצעות  APIואמצעים נוספים עם כלי  SAP BIוכלי
אנליטיקה נוספים.
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3.1.12.3

הצגת קישורים ( )URLלמערכות אחרות בכרטיס הזיהוי

3.1.12.4

הצגת תנועת הרכבות וכלים רכבתיים נוספים על גבי תשתיות הרכבת
בזמן אמת ,באמצעות שימוש בנתונים המתקבלים מהקטרים
ומתעדכנים מדי כמה שניות בבסיס נתונים נפרד הקיים ברכבת.

טכנולוגיה ,תשתית ואבטחת מידע
 4.1ארכיטקטורת המערכת
 4.1.1המערכת של הרכבת היא מערכת מידע גיאוגרפי ארגונית המספקת לכל
המשתמשים בארגון מידע אחיד המבוסס על אותם נתונים שמנוהלים בבסיס
נתונים ריאלציוני אחד ומסופקים באמצעות שרת ה GIS-לדפדפן במחשבים
האישיים של המשתמשים בארגון.
4.1.2

הנתונים המרחביים והנתונים האלפא-נומריים מונגשים למשתמשים באמצעות
שרת ה ArcGIS Server GIS-של  Esriבגרסה .10.6
4.1.2.1

הרכבת משדרגת מפעם לפעם את הגרסה של תשתית ה GIS-לגרסה
התקפה על בסיס צורך ,כאשר בגרסה חדשה יש שיפור משמעותי
שחשוב לרכבת.

4.1.3

שרת ה GIS-מפעיל שירותים שונים לתשאול הנתונים ,ביצוע ניתוח מרחבי וישומים
מרחבים והעברתם לתצוגה באמצעות דפדפנים.

4.1.4

שתי הסביבות שיושבות בסביבה הפנימית של רכבת ישראל ( Stagingו-
 )Productionמותקנות על שרתים וירטואליים בתשתית  Vmwareואינם חשופים
כיום כלפי חוץ.

 4.1.5הארכיטקטורה של כל סביבה זהה וכוללת שרת אפליקציה שעובד מול שרת בסיסי
נתונים:
א .שרת אפליקציה

של סביבת  Stagingהעושה שימוש ברשיון ArcGIS Server

Standard Enterprise Up To 4 Cores Staging
ב .שרת אפליקציה של סביבת  Productionהעושה שימוש ברשיון ArcGIS For Server
Enterprise Standard Up to 4 Cores
ג .שני שרתי האפליקציה עובדים מול שני בסיסי נתונים שונים  Oracleעל שרת בסיס
נתונים אחד.
4.1.6

בנוסף קיימת סביבת פיתוח בתצורה זהה שיושבת בסביבת הספק המתחזק את
המערכת ולא על שרתי הרכבת.

 4.2ברכבת קיימים שני רשיונות  ArcGIS Desktop Standard Concurrentבגרסת 10.6
ותוסף  ArcGIS Spatial Analyst for Desktopבהם משתמשים ליצירת שכבות המידע.
 4.3משתמשי המערכת מנוהלים כיום באמצעות כלי לניהול הרשאות חיצוני למערכת שפותח
לטובת הרכבת ומותקן מקומית על המחשבים של מנהלי המערכת.
 4.4הגישה של המשתמשים למערכת ב DESKTOP-מתבצעת כיום באמצעות דפדפן Google
Chrome
 4.5יישומי המובייל בהם עושה הרכבת שימוש כיום מנוהלים בסביבה מאובטחת על גבי
תשתית  Workspace Oneשל חברת .Vmware

 4.6עומסים וביצועים
 4.6.1המערכת עוברת תהליכים שבסופם ייתכן ותידרש עמידה בסטנדרטים מחמירים
של עמידות ושרידות ברמה מבצעית.
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המידע המבוקש
 5.1המשיב מתבקש להציג מידע הנמצא ברשותו ושיכול לסייע לרכבת ישראל בגיבוש הפתרון
המתאים לה ביותר.

 5.2את המענה לבקשה לקבלת מידע ,יש להגיש בכתב במעטפה סגורה ו/או בדואר
אלקטרוני עד יום ג' ה 02.03.2021-לכתובת הבאה:
רכבת ישראל בע"מ
אגף רכש והתקשרויות
מתחם הנהלת רכבת ישראל יוספטל  1לוד
דוא"לritaz2@rail.co.il :
לידי ריטה זחודין

 5.3העברת שאלות ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי הבקשה לקבלת מידע ניתן יהיה
להעביר לידי ריטה זחודין ,עד לתאריך  14.02.2021באמצעות דוא"ל.ritaz2@rail.co.il :
 5.4המשיב מתבקש להגיש את נספח א' -פרטי המשיב ולצרפו לחומר המוגש בהליך קבלת
המידע .המשיב מתבקש להגיש את המידע בהתאמה ,ככל שניתן לסעיפי המסמך לבקשה
לקבלת מידע זה ,כמפורט להלן:
* המידע המבוקש מוצג על פי תחומי משנה ,המשיב מוזמן להוסיף מידע מועיל.
 5.5ניסיון ,ידע קיים וידע שיוכל להירכש
 5.5.1המשיב יציג את הידע הקיים ברשותו בתחום מערכות מידע גיאוגרפיות (,)GIS
מערכות  ESRIואחרות.
 5.5.2המשיב יפרט את הניסיון שלו ומעורבותו במערכות מידע גיאוגרפיות ()GIS
בתחומים הבאים:
א .תכנון
ב .פיתוח ויישום
ג .תמיכה ותחזוקה
ד .ניהול ועדכון נתונים
ה .סריקות וכדומה
5.5.3

המשיב יפרט מניסיונו את המידע הרלוונטי הנדרש לצורך מימוש תכנית העבודה
העתידית במערכת על פי המאפיינים של רכבת ישראל שהוגדרו לעיל.

 5.6שאלות לRFI-
5.6.1

האם אתם יכולים לתחזק את המערכת הקיימת ולפתח עליה ישומים נוספים.

 5.6.2מהו הניסיון שלכם בפיתוח על גבי התשתית המוצגת
5.6.3

מהו הניסיון שלכם בפיתוחי יישומי  GISבמובייל

 5.6.4מהו הניסיון שלכם בתחזוקה של מערכות על גבי התשתית שהוצגה לעיל
5.6.5

פרטו לגבי הניסיון שלכם בפיתוח ותחזוקה של ממשקים מול מערכת  ERPשל .Sap

5.6.6

פרטו לגבי הניסיון שלכם בשיתוף של המידע מה GIS-באמצעות  APIואמצעים
נוספים עם כלי  SAP BIוכלי אנליטיקה נוספים.

5.6.7

5.6.8

האם קיים ברשותכם מוצר שיכול להחליף את המערכת הקיימת ,נא פרטו:
5.6.7.1

יכולות של המוצר

5.6.7.2

על איזו תשתית טכנולוגית הוא פותח

5.6.7.3

הציגו את הלקוחות שמשתמשים בו

האם יש לכם ניסיון בפיתוח ותחזוקה של  GISבעל שרידות וזמינות גבוהה ברמת
האפליקציה:
5.6.8.1

פרטו לגבי מערכות  GISשפיתחתם עם שרידות וזמינות גבוהה ברמת
האפליקציה.
א .פלטפורמת הGIS-
ב .תצורת הזמינות

5.6.9

האם יש לכם ניסיון בפיתוח ותחזוקה של  GISמול בסיסי נתונים בזמינות גבוהה
(לדוגמא מול ?)SQL Server AlwaysOn
5.6.9.1

פרטו לגבי מערכות  GISשפיתחתם עם זמינות גבוהה של בסיסי
הנתונים.
ג .פלטפורמת הGIS-
ד .אילו בסיסי נתונים
ה .תצורת הזמינות

5.6.9.2

הציגו את הלקוחות עבורם פיתחם מערכות אלו

 5.6.10האם יש לכם ניסיון בפיתוח ותחזוקה של  GISמול בסיסי נתונים עם יכולות Spatial
המאפשרות קליטה ,ניהול ותשאול של נתונים מרחביים ביחד עם נתונים אלפא
נומריים.
5.6.10.1

פרטו לגבי מערכות  GISשפיתחתם מול בסיסי נתונים עם יכולות
Spatial
א .פלטפורמת הGIS-
ב .אילו בסיסי נתונים
ג .האם כוללים גם עבודה מול בסיס נתונים  SAPבעל יכולות Spatial
ד .אופן העבודה מול בסיסי הנתונים

5.6.10.2

הציגו את הלקוחות עבורם פיתחם מערכות אלו

 5.7הצעות ורעיונות בקשר לגישת המכרז
 5.7.1המשיב יפרט את הרעיונות בקשר לגישת המכרז ,רעיונות אלו יסייעו לרכבת בהכנת
המכרז העתידי ככל שתחליט על כך.
 5.8אומדן כספי :

 5.8.1הערה :האומדן אינו מחייב את המשיב ,אך יאפשר לרכבת ישראל לאמוד את
ההוצאות הכרוכות בביצוע תחזוקה ופיתוחים במערכת  GISהנמצאת בשימוש
ברכבת כיום.
 5.8.2המשיב יפרט את האומדנים המוערכים על ידו לתחומים הבאים:
א .רישיונות ותחזוקת רישיונות בהתאם למחירי היצרן/מפיץ מורשה
מחיר

סוג הרשיון
ArcGIS For Server Enterprise Standard Up to 4 Cores
ArcGIS Server Standard Enterprise Up To 4 Cores Staging
– ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use Primary
רשיון ראשון
– ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use Secondary
רשיון שני
ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use

ב .תחזוקה שנתית/חודשית למערכת הקיימת ברכבת
ג .עלות שעות עבודה לביצוע שינויים ופיתוחים בהתאם לפעולות/תפקידים בטבלה
שלהן:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

תיאור
קליטת שכבה לפורטל
עדכון שכבה בפורטל
קליטה והסבת נתונים
סריקת תשריט
עגון תשריט
הדפסת תשריט
איסוף תכניות
מנהל פרויקט
ראש צוות פיתוח
איש צוות פיתוח (תוכניתן)
מנתח מערכות
איש הסבת נתונים/קליטת נתונים/שרטט
בודק מערכת QA /

יחידות לאומדן
שכבה
שעה
שעה
גיליון
גיליון
גיליון
גיליון
שעה
שעה
שעה
שעה
שעה
שעה

אומדן

 5.9הצעות ורעיונות לשימושים נוספים במערכת הקיימת
 5.9.1המשיב יפרט הצעות ורעיונות לשיפור במערכת הקיימת שהוא חושב שהרכבת תוכל
להפיק מהם ערך ,הן מבחינת פיתוח יישומים והן מבחינה תשתיתית.
 5.9.2המשיב יפרט מהי מפת הדרכים להמשך פיתוח המערכות  .המשיב יתייחס
בתשובתו ,ככל ויש בידו את המענה ,לפתרונות טכנולוגיים נוספים שלא הוצגו
במסמך זה.

נספח א' – פרטי המשיב
המשיבים מתבקשים למלא ולהגיש נספח זה ולצרפו לחומר המוגש
שם המשיב
תחום העסוק של המשיב
איש קשר מטעם המשיב
כתובת המשיב
טלפון
פקס
דוא"ל

