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נספח מס' 1
סעיף  6.2א ( ) 2
הנדון :הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד
בכוונת שרותי בריאות כללית להתקשר עם חברת טלדור וזאת בהיות ה ספק
יחיד/חוץ של כלי התכנה  User1stוהיחיד ה המסוגל ת לבצע את
ההתקשרות הנדרשת ,שפרטיה להלן:

.1

נושא ההתקשרות :הנגשת אתר אינטרנט

.2

פרטים נוספים (מאפיינים מיוחדים של ההתקשרות ,תקופת
ההתקשרות ,סכום ):
בהתאם לדרישות הדין על הכללית להנגיש את אתרי האינטרנט של
הכללית  .בהתאם לחוות דעת הגורם המקצועי המוסמך המפורטת מטה,
כלי התוכנה  User1stהמשווק על ידי חב' טלדור הוא המוצר היחיד
העונה על כל צו רכי ודרישות שירותי בריאות כללית בנוגע להנגשת אתרי
האינטרנט ,המובייל והפורטלים שלה.

.3

להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית לעניין היות המציע
ספק יחיד:
המוצר הנ"ל הינו היחיד העונה על כל התנאים המצטברים שלהלן ,הנדרשים לכללית:

א.

מאפשר עבודה במתכונת  On Premiseעל שרתי כללית בחצריה ואינו מחייב
עבודה במתכונת ענן ,האסורה על פי כללי אבטחת המידע של הכללית.

ב.

המוצר עומד בדרישות התקן הישראלי  5568ברמה  AAהנדרש על פי דין.

ג.

המוצר תומך בעברית עם אורינטציה ימין -שמאל.

ד.

המוצר תומך בריבוי שפות מעבר לעברית.

ה.

המוצר מטפל בניווט מקלדת ובקריאת מסך באופן שלא מצריך כל נגיעה בקוד המקור
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של
אתרי האינטרנט וללא צורך בפיתוח מיוחד כלשהו.
המוצר תומך בפתרונות מובייל מבוססי הדפדפנים ספארי ,כרום ו,MS Explorer -

ו.

לרבות תמיכה בקורא מסך ,וזאת הן ל IOS -והן לאנדרואיד המצויים כולם בשימוש
כללית .
נצבר ניסיון משמעותי בישראל בשימוש במוצר מזה למעלה משנה אצל ארגונים גדולים

ז.

בעלי אתרי אינטרנט רחבי היקף בסדר גודל דומה לכללית ,כגון בנקים ,חברות אשראי,
חב' ביטוח ,קופות חולים אחרות ,אוניברסיטאות ,משרדי ממשלה גדולים ,חברות
תעופה ,סיטונאי תיירות גדולים וכד'.
ח.

באתרים בישראל שבהם מותקן הכלי ,נעשו בדיקות נגישות על ידי מומחי נגישות
באינטרנט ונמצאו תקינות.

ט.

המוצר הוטמע באתרי אינטרנט בהם הפעילות כוללת שימוש בפלטפורמות ניהול תוכן
(מערכות  ,)CMSעבודה בסביבת  ,JSON ,AJAX ,Java Script .Netעבודה ב-
 HTTPו HTTPS -ו.IFRAMES -

 .4אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל גב'
שרה אמזלג  SaraAm@clalit.org.ilתוך  10ימי עבודה ממועד הודעה זו.

שרותי בריאות כללית

