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 מערכת לתקשורת דיגיטאלית בהתאמה אישית

 כללי .1

 יווני כ-במערכת המאפשרת שיח דולהשתמש מעוניינת  ("מכבי" –להלן )שירותי בריאות מכבי  1.1

 עם חברי מכבי בהתאמה אישיתודיגיטאלי אוטומטי 

  באמצעותמידע שיחות ליזום באופן אקטיבי  מעוניינתכחלק מהפעולות ליישום החלטה זו, מכבי  1.2

 עצמאי בשירות  דיאלוג כתוב

 . 2בסעיף  כמפורט בבקשה   שירות זה פתרונות עבור לקבל מידע ל מכבי מבקשת 1.3

 כבי מבקשת לקבל את המידע הבא:מבמסגרת המענה  1.4

 שיבכללי על הספק הממידע   1.4.1

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

  הפתרון הטכנולוגיתאור . 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

חיבור למערכות מידע קיימות בארגון ויצירת ממשק היזון חוזר לשמירת המידע או ליצירת  1.4.7

 פעולה חוזרת במערכות 

 באם קיים  ,אאוטומיישןמידע על חיבור למערכות מרקטינג  1.4.8

 התייחסות לאופן שמירת המידע  1.4.9

 תקני אבטחת מידע 1.4.7

 יות:מודלי רישוי והערכת עלו 1.4.8

 -וכד'  Subscription, רישוי Perpetualפירוט מודולי הרישוי הקיימים, כגון רישוי  1.4.8.1

 בהתאם למטריקות הרישוי השונות 

 יונכם , עפ"י נסלרבות לו"ז משוער ליישוםת עלויות למערכההערכת   1.4.8.2
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  אופן הגשת המענה .2

    kliban_t@mac.org.il"ל: לדוא קליבנסקי תמר  גבלפניה יוגש במייל  לידי איש הקשר   המענה 2.1

 .12:00בשעה  18.11.19   עד לתאריך  

 "מערכת לתקשורת דיגיטאלית  –( RFIמענה לבקשת מידע )בנדון המייל  ירשם "  2.2

 .בעברית PDFאת המענה יש לשלוח בקובץ  2.3

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

אוטומאטי   רת העברת מידע  ודיאלוג דיגיטאליהמאפשרספונסיבי  WEBאפליקצית מובייל מבוססת  3.1 

 מאובטח

 מערכת לניהול ואיסוף מידע היסטורי 3.2

 שירותי תמיכה ותחזוקה 3.3

 תנאים כלליים 4

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

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

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

 .ו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפוניםמכבי לקיים מ

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

 .בהסכם כלשהו עם מי מהפונים

זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי בקשה זו  4.4

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

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

 .תשקול מכבי את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים

להוסיף תנאים ודרישות מעבר יתקיים הליך רכש נוסף בעתיד, תהא מכבי רשאית לשנות או אם  4.5

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

 .לעת

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

 .ין וסוג שהםלקבלת מידע זו ולמוסר המידע לא תהיינה טענות בדבר זכויות יוצרים מכל מ
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 בברכה

 תמר קליבנסקי

 מנהלת כספים מחוז השרון


