
        
 

 

 ניטור עובריארכוב ואחזור בדיקות למערכת ( RFI) בקשה לקבלת מידע
 

 כללי .1
 

לארכוב מערכת אודות   מידע"מכבי"( מעוניינת לקבל  –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
  . ואחזור תוצאות מוניטור עוברי

 
 נה על מפרט הדרישותאו שיכולים לפתח מערכת העו ספקים להם מערכת מתאימה .1.1

 .מתבקשים להעביר מידע בהתאם
 

שרון ויצמן לדואר אלקטרוני : , יש להגיש  לידי (RFI) את המידע הנדרש .1.1
waizman_sh@mac.org.il 05.10.2014 עד ליום. 

 
על  המוצעתרון /פתלהציג במצגת את המערכת את  הספקלזמן  למכבי שמורה הזכות .1.1

 ידו .
 

הספקים מתבקשים להעביר למכבי כל מידע נוסף שיש בו לדעתם לשרת את צרכי מכבי  .1.1
 כפי שפורט לעיל.  

 
כי מטרת הפרסום הינה קבלת מידע ואין לראות בכך כל התחייבות  ,מובהר בזאת .1.1

 מצידה של מכבי לקיים מו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים.

 
 י שומרת לעצמה את הזכות לפרסם פנייה נוספת ו/או לפרסם בקשה להצעת מחירמכב .1.1

 ו/או לא להתקשר בהסכם כלשהו עם מי מהפונים.מכרז או 

 
 
 מערכת לארכוב ואחזור בדיקות מוניטור עוברימפרט דרישות עבור  .2

 

 רי.תוצאות בדיקות מוניטור עוב מסמכי ניהולל  דיגיטלי)ארכיון(  מידע מאגר הקמתמפרט ל
 
 

סעיף 
 במפרט

 נושא/ דרישה
התייחסות 

 המציע

  מצב קיים  -רקע  .1

 יחידות מוניטור .  180 -קיימים כבמכבי   .1.1

 במצב הקיים ארכוב בדיקות מוניטור העוברי מתבצע ידנית. 
 

 , ניהול תיק רפואי )קליקס( לקיימת מערכת במקביל 

על ידי התיק הרפואי מכיל את כל המידע הרפואי על המטופל ומזוהה 
 מספר הזיהוי של המטופל

בתיק  תיעוד המידע הרפואי מתבצע ע"י מטפלים מההתמחויות השונות
אשר לכל אחד יש גיליונות ייעודיים לו וגיליונות הרפואי של המטופל כ

 משותפים לכלל המשתמשים

 

  תאור המערכת הנדרשת  .2

מערכת ארכוב תוצאות בדיקות מוניטור עוברי  הינה מערכת חדשה   .2.1
שתחובר למכשירי המוניטור העוברי הקיימים במתקני מכבי . המערכת 

שמירת תרשימי המוניטור העוברי, ביצוע ותהיה אחראית לכל מערך 
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 בפורמט דיגיטאלי בארכיון.
המערכת תספק מנגנון התראות לדיווח על מצבו של העובר וסטטוס 

 הפעילות הרחמית של המטופלת. 
ת בסניפים, במוקדים, במרכזים המערכת שתוקם תפעל בחדרי אחיו

 לבריאות האישה ובמתקני מכבי שבהם ממוקמים מכשירי מוניטור. 
 פענוח, המערכת תשמש כמאגר מידע ותספק אפשרויות צפייה, הדפסה 

ואחזור תרשימי המוניטור העוברי ללא תלות במיקום הגיאוגרפי של 
 . רפואה(-המטפלים במכבי )טלה

  קליטת נבדקים  .3

הארכוב תאפשר קליטת הנבדקת במערכת באמצעות ממשק עם מערכת   .3.1
מערכת התיק הרפואי. נתוני הנבדקת )פרטים דמוגרפים ( יועברו למערכת 

 הארכוב מהתיק הרפואי . 

 

המערכת תספק פתרון להעברת פרטי הנבדקת למכשיר המוניטור  עליו   .3.2
 מתבצעת בפועל הבדיקה לנבדקת.

 

  שיטת קליטת המידע  .4

תאפשר קליטת מסמכים ישירות מהמכשירים לתוך בסיס המערכת   .4.1
חתום  PDF. קובץ  PDFהנתונים של המערכת. תקבל שדר ותייצר 

ת.ז, נתונים נוספים )כגון   PDFדיגיטאלית.  תקבל ותשמור בנוסף ל 
 ( .  , קישור למסמךתאריך ושעת בדיקה

 

צרנים ישונים )שודר ממכשירי מוניטור מקליטת מידע שהמערכת תאפשר   .4.2
מידע במגוון סוגי קבצים . בעתיד תאפשר קליטת מידע  (ודגמים

)מצורפת רשימה מכשירים ממכשירים חדשים שיוכנסו לעבודה במכבי. 
 נוכחיים במכבי(

 

4.3.  
 בו זמנית ממספר מכשירים . קליטת מידעמערכת הארכוב תאפשר 

 

בכל סדר גודל ללא מגבלת כמות מערכת הארכוב תאפשר קליטת מידע   .4.4
 סמכים.מ

 

המערכת תאפשר למשתמש לתעד מידע נלווה למסמך . תוספת פענוח   .4.4
 רופא לתוצאות שנקלטו. תוספת חתימה דיגיטאלית של רופא על בדיקה. 

 

בחודש.  בדיקות מוניטור 14111המערכת צפויה לטפל בהיקף משוער של    .4.4
 בשנה. 4%צפי גידול 

 

4.4.  
 .יכולת נעילת רשומות לביצוע שינוייםלמערכת 

 

  אירגוני PACS תבחן יכולת העלאת הנתונים ל  .4.4

  מנגנון בקרה רפואי לתוצאות הניטור   .4

המערכת תספק מנגנון התראות לדיווח על מצבו של העובר וסטאטוס   .4.1
 .הפעילות הרחמית של המטופלת

המערכת תסופק עם מנגנון להגדרת התראות אשר יוצגו בעת הצורך 
 בשינוי דופק עובר (במהלך ניטור )כגון הגדרת התראה 

 

  שיטת הארכוב  .4

המערכת תאפשר לנהל את המסמכים בחוצצים מתאימים לתיק מטופל.   .4.1
 לכל מטופל ניתן יהיה לנהל מסמכים בחוצץ מתאים.  

 

במערכת בשטח המשותף לכל המערכת תארגן ותקבץ את המסמכים   .4.2
 . )בתוך מערך המחשוב של מכבי( עובדי הארגון 

 

 קומפקטי באופן ושמירתם כיווץ ,המסמכים דחיסת יכולת  הארכוב לכלי  .4.3
  .המסמך באיכות פגיעה ללא

 

 . שנה מינימום 24המערכת תשמר מסמכים למשך   .4.4
 תאפשר להגדיר זמן שמירת המסמכים באמצעות פרמטר. 

 

  אירגוני PACSסון הנתונים במערכת חיכולת א  .4.4

  :האחזורשיטת   .4

מורשה בארגון  על פי תמש המערכת תאפשר לשתף במידע כל מש  .4.1

    הרשאות.
 תאפשר ניהול קבוצות והרשאות לביצוע פעולות במערכת .

 



  שניות. 2 עלה על ילא . זמן אחזור מסמך ומהיר קל המסמכים איתור  .4.2

  . למסמכים ישירות ואו לתיקים גישה י"עגישה למסמכים תתאפשר   .4.3

   .פציפיתתתאפשר גישה ישירה ממערכת התיק הרפואי לבדיקה ס  .4.4

  :התממשקות  .4.4

 למערכת תהיה אפשרות להתממשקות למערכות חיצוניות במכבי  .4.4
לצורך העברת מידע למערכות מכבי. העברת מסמכים למערכות כגון 

CRM התיק הרפואי , פורטל מכבי אונליין, פורטל רופא/אחות, פורטל ,
 מכבי בסלולר.

 

ר באמצעות קליטת מידע למערכת ואחזור המידע מהמערכת יתאפש  .4.4
  ממשקים.

כלי באמצעות  חיצוניותלמערכת תהיה יכולת להתממשק עם המערכות 
העברת המסרים בין מערכת זו למערכות ) XMLממשק סטנדרטים כגון  

 .(סטנדרטי  XMLהאחרות במכבי  תוך שימוש בפרוטוקול

 

 הארכוב ומערכת  שונותת הומערכהתגובה המכסימלי לקישור בין הזמן   .4.4
 שניות. 2לא יעלה על 

 

 silent loginכוב מתוך מערכות מכבי האחרות יתבצערבפתיחת מערכת הא  .4.7
 בשקיפות למשתמש הקצה. הארכובמהמערכת הראשית אל מערכת  

 

  תכונות תפעוליות:  .4

חוזה השרות עם הספק יכלול שרותי תחזוקה למערכת הכוללים תיקון   .4.1
ותקלות הגורמות   תת תפעוליותקלות במערכת, תוספות עתידיות , תקלו

 ( או במידע המופק במערכת. Bugsלשיבוש תוכנה )
 ביצוע בקשה שותפת במידת הצורך, 

עדכוני תוכנה שוטפים כולל עדכונים תשתיתיים, התקנת גרסאות אם 
 וכאשר יפותחו כאלה .

 

 . ומעלה Windows Xp ,7 בתחנות העבודה  ההפעלהתמיכה במערכת   .4.2
  Windows 2012 R2, מערכת הפעלה מסוג  הארגון ישרת מתוך מופעלת
 . ומעלה 

 

יש לפרט בהצעה את הארכיטקטורה של המערכת, בסביבות העבודה   .4.3
 וכו'.  WEBהנתונות: שרת אפליקציה, שרת 

  יש לפרט את דרישות החומרה לתחנות הקצה. 

 

, כך שניתן יהיה להפעילה  WEBהתוכנה תהיה מבוססת על אפליקציית   .4.4

 דפן ללא התקנה מקומית.מדפ

 

  .של מכבי Active Directory-לקישור אפשרות תהיה למערכת   .4.4

  תכונות כלליות:  .7

  .השוניםלמשתמשים  מערכת קלה וידידותית לתפעול, אינטואיטיבית  .7.1

  המערכת תסופק עם תמיכה בשפה העברית.  .7.2

  .אבטחת מידע והרשאות ברמה גבוהה ביותר  .7.3

  טיפול בתקלות:  .11

  .תוכנה מאפשרת תיעוד תקלות ותיעוד תחזוקהה  .11.1

על המציע להציע תוכנית למתן שרות . זמין ומהירהספק יהיה שירות   .11.2
אחזקה ודרכי פעולה על פי סוגי התקלות. במידה ועומדות מספר חלופות 

על המציע להציען בתוספת המגבלות והעלויות הכרוכות בכל  –לתחזוקה 
 .חלופה

 

תינתן עדיפות לקיום מנגנון המזהה תקלות  – מנגנון זיהוי כשלים  .11.3
 .בתקשורת ובחיבור לציוד הקצה

 

במקרה של תקלה במערכת הארכוב או בתקשורת עם המערכת   .11.4
תתאפשר שמירה מקומית של הבדיקות ושידור מאוחר של בדיקות 

 למערכת .

 

  הדרכה ותמיכה מקצועית :  .11

  .On Lineתמיכה טכנית    .11.1



  .מפעיל,  תינתן על פי דרישת מכביהדרכה מלאה לצוות ה  .11.2

  .הספק יהיה מסוגל לתת תמיכה מקצועית שוטפת מטעם החברה  .11.3

הספק מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יעסיק איש תמיכה   .11.4
 .מקצועי מיומן 

 

  הספק יציין אילו אישורי תקינה יש למערכת/לספק. :אישורי תקינה  .12

  טים דומים בהם היה מעורב . סיון בפרויקיהספק יציין נ ניסיון  .13

  אבטחת מידע  .14

  זיהוי משתמשים בכניסה למערכת פירוט על תהליך   .14.1

  ארגוני   ADאומת מול שרת יכול להיות מזיהוי המשתמשים פירוט אם   .14.2

פירוט על הרשאות של קבוצות עבודה ובהתבסס על תהליך הזיהוי של   .14.3

 של מידע  שינויו הצגה/יצירה/מחיקה המשתמש לפעולות של:

 

 ממולא ע"י היצרן למוצר  מסמך הצגת   .14.4

 למעבר לנספח( CTRL)לחץ    מסמך << MDS2נספח למפרט 

 למעבר לנספח( CTRL)לחץ  מסמך ההסבר << MDSנספח נוסף למפרט 

 

  הצפנת המידע השמור במערכת פירוט על   .14.4

  מערכת ההפעלה של המכשיר ועל תהליך העדכון שלה פירוט על   .14.4

  וירוס -באנטי יכהתמפירוט על   .14.4

  מן ללא שימוש על המערכת לנתק משתמשים לאחר פרק ז  .14.4

  על ידי הספקפירוט על תהליך התמיכה במוצר   .14.7

  רישום חיווי לוג במערכת, ועל איזה פעולות נרשמת חיווי לוג פירוט על ה  .14.11

הצגת תוצאות מבדקי חדירה שבוצעו למוצר ובמידה וקיים הצגת תוכנית   .14.11
 עבודה לצמצום הסיכונים שעלו מהמבדקים 

 

 

 Tzriker@mac.org.ilבדוא"ל : עופר צריקרלת כל שאלה מקצועית יש לפנוב
 
 

 
 

כבימרשימת מכשירים בשימוש ב  

COROMETRICS - 145 

COROMETRICS - 155 

COROMETRICS - 170 

COROMETRICS - 171 

ESAOTE -  240 Parus 

HP - 50A 

OXFORD - TEAM SONICIAD 

PHILIPS - 50A 

PHILIPS - AVALON FM20 

PHILIPS - AVALON FM30 

PHILIPS – PHPM2702A 

PHILIPS – M1351A 
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:אחרות ,תחתון גופן עבור עברית ושפות 

לא מודגש

,מודגש ללא קו :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות ,תחתון גופן עבור עברית ושפות 

לא מודגש

...מעוצב

...מעוצב

http://www.maccabi4u.co.il/SIP_STORAGE/files/0/10490.xlsx
http://www.maccabi4u.co.il/SIP_STORAGE/files/2/10492.pdf
mailto:Tzriker@mac.org.il


 

 טופס התייחסות: .3

 
 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1

 
 .______________________האם מדובר במערכת קיימת או בהצעה לפיתוח: .1.1

 

 .__                                                                                        יצרן המערכת:  .1.1

 
 .__                                                                                           שם המוצר:  .1.1

 
 .                                                                                                         דגם:  .1.1

 
 ___________________________________________ . ארץ ייצור .1.1

 
 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .1.1

 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 
 
 עלויות .1.3

 

 :תמערכ עלות .3.8.3

 
 מטבע (לא כולל מע"מ( עלות סעיף

   הקמה / רכישת המערכת

   תחזוקה שנתית למערכת

   אחר

 
 נא לפרט חומרה נדרשת ועלויות :חומרה דרישות .2.8.2

 

 מטבע (לא כולל מע"מ( עלות חומרה

   

   

   

 
 



 
 
 

  נתמך במערכתהעלות מוניטור  .2.8.2
  

 מטבע (לא כולל מע"מ( עלות מוניטור

   

   

   

 
 

 משך זמן מוערך להעמדת המערכת:___________________ .1.3
 

 התייחסות נוספת של המציע: .1.13
           

           
           
           
           
           

           
           
           

           
           
           
           
            

 
 

 

 הערות: .1.11

 

 וללים מע"מ המחירים אינם כ 

 

 פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר יפני  ןיניתן להציע הצעות בש"ח/$ ארה"ב/אירו/י /
  קנדי/דולר אוסטרלי. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש.

 
 מסמכים שיש לצרף לבקשה:  .1.11

 

 .תקני איכות 
 

 םפרוספקטי. 
 

  .כל מידע רלבנטי אחר 
 


