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נספח מס' 1
סעיף  6.2א ()2

הנדון :הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד
שירותי בריאות כללית מעוניינת להתקשר עם חברת דיפרו לרכש תוכנה לניהול
תהליך הקטלוג של פריטים חדשים בסביבת  SAPכספק יחיד.
 .1נושא ההתקשרות :הקמת תהליך קדם קטלוג של פריטים כמפורט להלןפרטים
נוספים ( מאפיינים מיוחדים של ההתקשרות ,תקופת ההתקשרות ,סכום):
אגף מערכות מידע ומחשוב החל בפרויקט של העברת תהליך ההקמה של פריטים
ח ד ש י ם מ מ ע ר כ ת ק ט ל ו ג  WE Bל ת ו ך מ ע ר כ ת ה . S A P
לחברת דיפרו יש חבילה יחודית שפותחה תחת סביבת  SAPהמנהלת את תהליך
קדם הקטלוג .החבילה גמישה ומאפשרת התאמת התהליך לתהליכי קדם הקטלוג
הקיימים בכללית והיא היחידה העונה על צרכי ודרישות הכללית ,הכל כמפורט
בהרחבה בחוות הדעת של הגורם המקצועי להלן.
יישום זה של חברת דיפרו הינו יחודי ולמעשה לא קיים יישום דומה שיושם
בסביבת .SAP

מהות הפתרון:
 הפתרון של חברת דיפרו עונה על צרכי הכללית להלן :
 oהמערכת מפותחת ומופעלת באופן אינטגרטיבי בתוך סביבת . SAP
 oהפיתרון תומך בשדות הפריט הסטנדרטיים ב ,SAP -בשדות סיווגים
ומאפיינים
 oהמערכת הינה מערכת מדף הניתנת לקיסטום והתאמות לדרישות
הכללית.
 oהמערכת נותנת ת מיכה בתהליך הקמה ועדכון פריטים בקטלוג  SAPמשלב
הייזום ופתיחת הבקשה  ,דרך כל שלבי הטיפול  ,עד השלמת התהליך
ויידוע המשתמשים הרלוונטיים בדבר פתיחת הפריט.
 oהמערכת נותנת תמיכה בתהליך "זרימת עבודה" (  ) Workflowמותאם
לתהליכים העסקיים של הקמת סוגי הפריטים השונים בכללית
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כחלק מתהליך האישורים להקמת פריט יקבל כל משתתף לאימייל את
המשימה כטופס ב  SAPלמילוי הפרטים הנדרשים שהוגדרו בשלב
הרלוונטי  ,כולל אפשרות לצרף קבצים והערות נוספות.
המערכת תומכת בשליחת הודעות אוטומטיות לרשימות תפוצה בהתאם
לשלב בתהליך ולשדות ספציפיים בקטלוג
הניתוב של המשימות השונות למשתמשים השונים יוכל להיות דינמי על
פי תלות בערכים שהוזנו עבור כל תהליך.
המערכת מאפשרת התאמה של הנתונים המופיעים בכל שלב ע"י אנשי
הכללית ,מבחינת השדות  ,מיקומם על גבי המסך  ,תכונת השדה וכו'..
המשתמש מטעם הכללית יוכל ל הגדיר מערכת תלויות בין שדות באופן
דינמי ( ללא צורך בפיתוח ) באופן שתכונות השדות וערכי הבחירה
האפשריים עבור כל שדה וכן ערכים קבועים מראש יוכלו להיות תלויים
בכל שלב בערכים שהוזנו באותו תהליך .כמו"כ ניתן יהיה להגדיר תנאים
שבהם משימות מסוימות יקודמו בהתאם לנתונים של התהליך.
המערכת מאפשרת ליצור תהליך עבור יצירה /עדכון של קבוצת חומרים
ואף לנתב את ביצוע המשימות עבור תת-קבוצה בנפרד.
כהשלמה לנתוני פריט בשלב הפתיחה ,ניתן יהייה להגדיר שדות
שיועתקו אוטומטית ממק"ט קיים בקטלוג (מק"ט סימוכין) ,

 הכללית תרכוש מחברת דיפרו את חבילת המוצר בעלות של  ₪ 60,000בתוספת
מע"מ.
 בנוסף תרכוש הכללית מהחברה שירותי ייעוץ לפי שעות בפועל לצורך קיסטום
והתאמת המערכת לדרישות כללית .בשלב זה ההערכה היא כי עלות זו תעמוד
על כ .₪ 300,000
 ההתקשרות תכלול גם הדרכה של אנשי המיחשוב של הכללית להמשך תחזוקה
של המוצר.
 בגין תחזוקה שנתית של המוצר תשלם הכללית ,החל מהשנה השניה ,סל שך
 ₪ 5,100לא כולל מע"מ .
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 .2להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית לעניין היות המציע ספק יחיד:
חברת דיפרו  ,מפתחת המוצר עובדת במודל ייחודי של פיתוח פתרונות המבוססים
על סביבת  , SAPתוך שימוש בכלים של חברה זו  .חברת דיפרו הינה חברה מאושרת על
ידי חברת .)sap certified( SAP
הפתרון היחודי של החברה מוצע לחברות בארץ ובחו"ל (בארץ עובדות איתו שתי חברות).
מבדיקה שעשינו עולה כי לא קיים פתרון דומה של חברה אחרת המפותח בתוך סביבת
 , SAPונותן מענה מלא וגמיש לתהליך קדם קטלוג הדומה לקיים בכללית ולצרכי
הכללית.

 .3אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות
א ל ג ב ' ש ר ה א מ ז ל ג  Sa r a A m@c l a l i t . o r g . i lת ו ך  1 0י מ י ע ב ו ד ה מ מ ו ע ד ה ו ד ע ה ז ו .
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