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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 נס פרו ,הנציגים הבלעדיים בארץ עבור
רישיונות .ca

.1

נושא ההתקשרות :תחזוקה עבור תוכנות CA

.2

פרטים נוספים (מאפיינים מיוחדים של ההתקשרות):

.3

במסגרת כלל מערכות המחשוב של הכללית מותקנות מספר תכנות של  CAלפי
הפירוט הבא:
.1.1

מערכת לניטור רכיבי התקשורת בהקף של  6,000רכיבים המערכת נקראת

 . Spectrumהמערכת מנטרת את רכיבי התקשורת השונים בכללית (עומסים,
התראות ,חיווי מצב מערכות וכו')
.1.1

על המערכת ה  IBM Mainf rameשמשמ שת את מערכת השכר מותקנת

תוכנה לניהול ותפעול שירותי תשתית על ה  MFמתוצרת CA







 .1.1.1התוכנות המותקנות :
 מוצר המשמש להעברת קבצים בפרוטוקולXCOM
שרתי  ,PC ,UNIX,W INומול מל"מ-ירושלים ,
 - CA-Easytrieveמחולל דוחות – פופולרי מאוד בסביבת השכר.
 מוצר לגיבוי קבצים מסוג ( VSAMסוג של ארגון קבצים) ,CA-Faver
ולשחזור מהיר.
  EDITORלתוכניות מקור – בשימוש המפתחים והתפעול.CA-Vollie
 – System Managerמוצר לניהול דיסקים וספריית קלטות –
– "מחסן" לשמירת תכניות מקור  ,עובד בשיתוף עם המוצר
Librarian
VOLLIE
 ,SNAפעיל מול
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להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית לעניין היות המציע ספק יחיד:

.4

תוכנות  CAהינה למעשה ספק יחיד בפועל .בכללית משולבות התכנות שלעיל בכל
מערך השרות ובתמיכה התשתיתית של אגף המחשוב ובשלב זה לא מתוכננת החלפת
תשתיות אלה וזאת לאור עלויות בלתי סבירות הכרוכות בשינוי כלל המערכות ..משכך וכל
עוד תשתיות אלה קיימות בכללית יש לחדש את הסכם התחזוקה..
.
.
חברת  CAהעולמית הינה החברה היחידה המסוגלת לספק שירותי רישוי ותמיכה למוצרים
אילו ונציגתה הבלעדית בישראל היא חברת נס פרו .

 .5אדם 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

