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 IVR זואלי, הסטת שירותים לדיגיטליו 

 כללי .1

 –)להלן  רי הקופהמעוניינת להגדיל את נפח הפעולות של חב ("מכבי" –להלן )שירותי בריאות מכבי  1.1

 בנכסים הדיגיטליים. "משתמשי הקצה"(

להסיט שיחות טלפון המיועדות למוקד הטלפוני  מעוניינתכחלק מהפעולות ליישום החלטה זו, מכבי  1.2

או לקבלת  של משתמש הקצה שלה, אל הנכסים הדיגיטליים )אתר ואפליקציה( לטובת ביצוע פעולות

 מידע, באופן עצמאי ללא שימוש בנציג טלפוני.

הסטת שיחות טלפוניות )מטלפונים סלולאריים( מערכת רונות עבור פתלקבל מידע ל מכבי מבקשת 1.3

 כמפורט בבקשה הקצה  משתמששל  במכשיר הסלולריו/או אתר אינטרנט  מותקנתאל אפליקציה 

 . 2בסעיף 

 כבי מבקשת לקבל את המידע הבא:מבמסגרת המענה  1.4

 שיבכללי על הספק הממידע   1.4.1

 .2שהספק יכול להציע, בהתייחס לשרותים הנדרשים כמפורט בסעיף  עיקר השרותים 1.4.2

  הפתרון הטכנולוגי. 1.4.3

 )נדרש לפרט אופן הטמעה והתחזוקה( אופן היישום. 1.4.4

  . דוגמאות ללקוחות גדולים המקבלים שירותים דומים מהמשיב.1.4.5

 . זמני תגובה לבקשות עבור שינויים במערכת.1.4.6
 

  המענהאופן הגשת  .2

  oz_ni@mac.org.il :לדוא"ל, ניצן עוזהמענה לפניה יוגש במייל  לידי איש הקשר  מר  2.1

 .17:00בשעה   08.09.2019 עד לתאריך  

 "ויזואלי IVRממשק  –( RFIמענה לבקשת מידע )בנדון המייל  ירשם "  2.2

 .בעברית PDFאת המענה יש לשלוח בקובץ  2.3

 תפקידו בחברה, טלפון וכתובת מייל.המענה יכיל פרטי איש קשר מטעם המשיב,  2.4

מכבי שומרת לעצמה את הזכות לפנות, ככל שיידרש, למי שיענה על פניה זו, כולם או חלקם,   2.5

 בבקשה להשלמת מידע והבהרות

 

 :אור כללי של נשוא הבקשהתי 3

ממכשיר הטלפון אל  יוצאות להסטת שיחות )סמארטפונים(, חכמים ניידים טלפוניםיישום בפלטפורמה ל

 תהליך בתוך על גבי הסמארטפון,  וויזואלי ממשק הקפצת( ע"י webשירותי הדיגיטל )אפליקציות ואתרי 
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 .)לפני ניתוב וחיוב השיחה בפועל(  חיוג

 IVRבמסגרת אפשרות זו, נדרשת יכולת לעצור שיחת טלפון יוצאת ולהציג את כל אפשרויות החיוג של 

בצורה ויזואלית על גבי מסך הטלפון הנייד )סמארטפון(, וניתוב המתשתמש אל שרותי הדיגיטל ו/או 

 הטלפוניה בהתאם לבחירת המשתמש.

 קריטריונים ודרישות נוספות הנדרשות בשירות:

הקפצת ממשק ויזואלי )המציג את אפשרויות לפעולות( בתוך תהליך החיוג של משתמש הקצה אך לפני  .1

 חה בפועל.ניתוב השי

 .הקפצת ממשק וויזואלי עם חיווי קולי .2

 (פיתוח מלא בצד הספק )אפשרות ל ללא הטמעה באפליקציה של האירגון אפשרות לקבלת השירות .3

 .אפשרות הצגת הממשק הוויזואלי במגוון שפות .4

 הפנייה לשלוחות ללא הגבלה. .5

 לזמני פעילות  )מעבר להשארת הודעה מחוץ לשעות הפעילות(. התאמת הממשק הויזואלי .6

 תמיכה בריבוי מספרי טלפון בממשק עבור הקפצת השירות )למספר יעדים רב(. .7

 הצגת מזהה )מספר ו/או זיהוי ו/או לוגו של האירגון(  בשיחה נכנסת אצל לקוח הקצה. .8

 תמיכה באפשרות הזמנת שיחה עם נציג )המתנה מחות לשיחה( .9

 דוחות מפורט למעקב אחר השירותממשק  .10

ם חשופים לשירות עם אפשרות לגידול נוסף ע"י מליון משתמשי-כמות משתמשים מינימלית של כ .11

 הספק המשיב )ללא פעולות שיווק מצד מכבי(.

 

 תנאים כלליים 4

רסום הבקשה למידע אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשך התקשרויות קודמות בהתאם פ 4.1

לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע התייחס במסגרת בקשה זו על מנת לבטל 

ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל 

 .שהן קיימות

בהר בזאת כי מטרת הפרסום הינה קבלת מידע ואין לראות בכך כל התחייבות מצידה של מו 4.2

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

כבי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם פנייה נוספת ו/או לפרסם מכרז ו/או לא להתקשר מ 4.3

 .בהסכם כלשהו עם מי מהפונים

בחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי זו אינה בבקשה זו  4.4

ליצור מחויבות כלשהי כלפי איזה מבין המשיבים לה ואין מכבי מחויבת להתקשר עם מי מבין 

המשיבים כאמור ו/או לפרסם מכרז בנושא. הבקשה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה 

 .יקולים מקצועיים ועניינייםתשקול מכבי את המשך פעולותיה בהתאם לש
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יתקיים הליך רכש נוסף בעתיד, תהא מכבי רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות מעבר אם  4.5

כול לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת ה –למפורט בבקשה זו 

 .לעת

רת תשובה לבקשה שיימסר במסג (כולו או חלקו)כבי תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע מ 4.6

 .לקבלת מידע זו ולמוסר המידע לא תהיינה טענות בדבר זכויות יוצרים מכל מין וסוג שהם

 

 
 

 

 

 

 בברכה

 עוז ניצן

 שירות אגף –מחלקת דיגיטל 

 מכבי שירותי בריאות


