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 מפרט תקציר

 )לפרסום טרם רכישת מסמכי המכרז(

 

תקציר זה אינו חלק מהמפרט המלא )נספח א'( המהווה חלק ממסמכי 

המכרז, אלא תקציר בלבד. תקציר זה אינו ממצה את כל הנאמר 

 במפרט, בנספחיו והוראותיו.

 

המפרט המלא )נספח א'( יימסר לידי רוכשי המכרז, בכפוף לחתימתם 

 3.1על כתב התחייבות לשמירת סודיות )נספח ט'(, כאמור בסעיף 

 לפרק המנהלה במכרז.

 

בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקציר זה לבין המפרט )נספח א'( 

 יגבר האמור במפרט )נספח א'(. –

 

  



 תכולת המפרט )נספח א'(

מיועדת לכלול את ניהול כלל ההיבטים  -מערכת ניהול החבר )להלן "המערכת"(  –  המפרטתכולת  .1

 המנהליים של החבר )להבדיל מהיבטים רפואיים(, לאורך כל מחזור חיי החבר. 

קיימות )ביניהן חברות, קופה וגביה(. תכולת מפרט  AS/400המערכת מיועדת  להחליף מספר מערכות  .2

תהליכי רשומת אב ותהליכי התחשבנות עם החבר. בהמשך )לא כלול במכרז זה כוללת בעיקרה ניהול 

זה( המערכת תאפשר לכנס לתוכה גם חלקים מתוך מערכות אחרות העוסקות בניהול ההיבטים 

המנהליים בתחום  פעולות ותהליכים במתן השירות כדוגמת החזרים כספיים לחבר, הפקת התחייבויות, 

הול סטנדרטי ואינטגרטיבי של האירועים עצמם )בשילוב מנוע חוקה תוך ני –אישורי תרופות וכד' 

ליישום בחינת הזכאות(. במסגרת מכרז זה הפעלת מסכים ותהליכים אלו תתבצע מתוך המערכת, תוך 

 כפי שמפורט בפרק היישום.  On-Webשימוש בכלי 

 יישומים מרכזיים:  3תכולת המפרט תיושם באמצעות  .3

שתנהל את תהליכי האינטרקציות של החבר  מיקרוסופטשל חברת  CRM Dynamicsערכת מ .א

מבוססי נציג ואחרים. במערכת ינוהלו תהליכי הפניות והאירועים  -עם מכבי בערוצים השונים 

 )מוקדים, מרכזים רפואיים וכד'(. 

)מאגר חברים והסכמים(, את הלוגיקה של נתוני  Master Data -שינהל את נתוני ה ליבהמערך  .ב

. על הספק להציע SAPהאב, ואת תהליכי העבודה השונים. מערך זה ייושם על בסיס טכנולוגיית 

 מודול מתאים לניהול פונקציונליות זו על בסיס הדרישות.      

ל שינה SAPלמגזר הציבורי של חברת  Tax and Revenue) Management) TRM -מודול ה .ג

 את כל ההיבטים הפיננסיים ומערך ההתחשבנות מול החבר. 

מכבי מבקשת לקבל הצעה לפתרון אינטגרטיבי מקצה לקצה ומענה לתהליכים העסקיים ולתהליכי  .4

העבודה הרוחביים באמצעות הפלטפורמות הנבחרות. על הספק  בהצעתו להציע מענה לאינטגרציה בין 

 איזו מערכת.מערכות אלו תוך פרוט מה וכיצד ינוהל ב

 Microsoft Dynamics CRM ארגונית שפועלת על טכנולוגיית  CRMבמכבי קיימת מערכת  .5

שתפותח בפרויקט "ניהול החבר", במסגרת מכרז זה, תאפשר לשלב  CRM-(. מערכת ה2011)גרסה 

הארגוני הקיימת על מנת שמכבי תוכל לנהל את כלל  CRM-בתוכה בעתיד באופן מלא את מערכת ה

קציות של החבר באופן סטנדרטי במערכת אחת. לצורך זה על הספק כחלק מתהליך האיפיון האינטר

היום,   Dynamics-יהיה ללמוד ולהבין את תפיסת הפתרון הטכנולוגית והאפליקטיבית הקיימת ב

הארגוני לתוך  CRM-בפתרונות הקיימים ולהתכנס אליהם על מנת לאפשר בעתיד את מיזוג תהליכי ה

לות זו אינה כלולה בתכולת מפרט זה, למעט המקרים בהם מצויינות משימות מפורשות המערכת. פעי

 )כדוגמת מנגנוני ניווט, שולחנות עבודה, תהליכים חוצי מערכות שכלולים בפרק היישום וכד'(. 

(, תהיה התייחסות גם למתווה העתידי של המערכת, כאשר Blueprintבשלב הראשוני של הפרויקט ) .6

 יתבצע עבור התהליכים הכלולים במפרט זה )עפ"י הפרוט בפרק היישום(.  אפיון מפורט 

 

 לקוח/ מומחה היישום

 משתמשים, בסיווג עפ"י הקבוצות הבאות:  2000-3000המערכת העתידית תשרת 

  משתמשים במחוזות ובמרכזים הרפואיים 

  מוקדים שונים 

  משתמשי מטה 

   משתמשים מזדמנים 

  משתמשים חיצוניים כדוגמת עובדי חברה מבטחת 

 

 



 מתווה כללי –ארכיטקטורת פתרון 

 

 מימוש

המכרז הינו עבור אספקה ויישום של המערכת באחריות מלאה של הספק הראשי )עפ"י הפרוט בפרק המימוש 

(. הטמעת המערכת ויישומה  תתבצע תוך תאום מלא  fixed priceשל המכרז( ותתבצע בשיטת מחיר קבוע  )

ושיתוף עם אגף מערכות מידע במכבי בהתאם למפרט, להגדרות, אחריות הספק ותכולות העבודה המפורטות 

 בבכל מסמכי המכרז ובהסכם. 

 ,  פיתוח ויישום המערכת, פיתוח ויישום ממשקים )בשיתוףBlueprintאבני הדרך הראשיות יהיו: הכנה והצגת 

עם מכבי( הסבת מערכות קיימות, בדיקות מסירה, התקנת התוכנה, תיעוד, ביצוע הדרכה והטמעה )בשיטת 

Train the trainers שנת אחריות שתחל מיום מסירת אבן הדרך האחרונה. כמו כן, מוגדרות במסגרת המכרז ,)

 תכולות עבודה נוספות אופציונליות למכבי )תחזוקה ועוד(.    

מדת הזכות להעסיק ספק משנה בכיר ו/או קבלני משנה וכן, ידרש הספק הראשי להתקשר עם לספק הראשי עו

 לצורך ליווי הפרויקט, הכל בהתאם למפרט ולנדרש במסמכי המכרז ובהסכם.  SAPחברת 

מובהר, בכל מקרה, כי לספק הראשי ולו בלבד מחויבות ואחריות כוללת להצעתו וכן לביצוע ועמידה במכלול 

כרז לרבות אחריותו לכלל ההצעה והפתרון, לאחריות מלאה על עבודת ספק המשנה הבכיר וקבלני דרישות המ

 המשנה ולאיכות תוצריהם. 

לכלל רכיבי המערכת ושתי יחידות מסירה  Blueprintהפרויקט יכלול שלוש אבני דרך מרכזיות: ביצוע 

שלכותיה על השלבים הבאים )עלות, תהיה בסיס לעדכון תכנית המימוש וה Blueprint -מרכזיות. תכולת ה

לו"ז, סיכונים וכד'( במסגרת לוח הזמנים הכולל שהציע הספק )ממנו לא תהיה סטיה אלא אם הזמינה מכבי 

שוש"ים )שינויים ושיפורים(. בתום שלב זה מכבי תהיה רשאית לשנות את תכולות הפרויקט או להפסיקו 

 בהתאם להחלטותיה. 

רכזית( תכלול את תכולת המערכת כולה למעט ניהול ביטוח סיעודי. יחידת יחידת המסירה הראשונה )המ

 המסירה השניה תכלול גם את ניהול מערך הביטוח הסיעודי.  

חודש )מיום חתימת ההסכם ועד מועד העלייה לאויר של  24-משך כל הפרויקט על כל שלביו לא יימשך יותר מ

חודש לכל היותר מיום חתימת הסכם  18עלה לאויר תוך יחידת המסירה האחרונה( יחידת מסירה הראשונה ת

הכל בכפוף לנאמר במסמכי  -חודשים מתום מועד מסירת המערכת  12ההתקשרות  ובנוסף תקופת אחריות בת 

 המכרז, במפרט ובהסכם.
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