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 .SAILPOINTמערכת זו הינה היחידה המסוגלת ל תן מענה כולל לדרישות וצרכי הכללית
כמפורט מטה בגוף הבקשה וזאת על פי חוות דעת מומחה.
חברת  One1הינה החברה היחידה המוסמכת לשווק בארץ מטעם יצרנית הפתרון
()Sailpoint
הפתרון כולל ניטור ,בקרה ,סיווג וניהול תהליכי מחזור חיים באופן אחוד בפלטפורמה
אחת וחברת  one1הינה הספק היחיד בארץ
הנדרשת ,שפרטיה להלן:

המסוגל לבצע את ההתקשרות

.1

נושא ההתקשרות :החלפת מערכת לניהול זהויות

.2

להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית לעניין היות המציע ספק יחיד:

א .לפתרון של  Sailpointהייחודיות בכיסוי כולל ורחב יותר המשלב טיפול בקבצים
ומער כות מידע יחדיו במערכת מרכזית אחת ובכך הפתרון חוסך את הצורך לרכוש
ולהפעיל מספר מערכות שונות לאותה מטרה.
ב .הפתרון ייחודי בהיבט סיווג המידע והקשר לעולם זהויות בכך שהוא מוסיף רובד
רגישות מידע לעולם הזהויות בכך מתאפשר ניהול סיכוני זהויות המבוסס מידע ותוכן
בנוסף להרשאות.
ג .התמחותו העיקרית של ספק הפתרון –  – Sailpointהינו פתרון לניהול זהויות ובקרה
ארגונית .מוטמע בפרויקטים רבים בעולם במגזרים שונים עם מיקוד ייחודי למגזר
הבריאות.
ד .הפתרון נמצא מתאים וכפתרון יחיד מבחינה טכנולוגית לדרישות הכללית
ה .בנוסף ,כיום מציע הספק פתרון ענן המתקדם בעולם בתחום ניהול זהויות ובכך פותח
אפשרות עתידית לשירותי בריאות כללית.
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ז .הפתרון מנטר בקרוב לזמן אמת (עד  60שנ') את סביבות העבודה ומעדכן באופן קבוע את
נתוני השימוש בהרשאות.
בכך מתאפשר טיוב הרשאות מתמיד והסרת הרשאות שאינן בשימוש אמיתי.
חברת  one1הינה החב רה היחידה המורשית לשווק את מערכת. SAILPOINT
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות
אל גב' שרה אמזלג  SaraAm@clalit.org.ilתוך  10ימי עבודה ממועד הודעה זו.
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