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נספח מס' 1
סעיף  6.2א ( ) 2
הנדון :הודעה בדבר כוונה להתקשר לרכישת מוצר יחיד
בכוונת ש י רותי בריאות כללית להתקשר לצורך רכישת תכנה/רישיונות עבור
כלי התכנה  . Change Auditorתכנה זו ,כפי שיפורט להלן ,היא התכנה
היחידה אשר ממלאת אחר כל התנאים הנדרשים לכללית  .תכ נה זו מיוצרת
על ידי חברת  . QUESTהודעה זו הינה בדבר הכוונה לרכוש רישיונות בגין
תכנה זו בלבד.
הרכש בפועל יתבצע לאחר מכן בהליך תחרותי בין המשווקים המורשים של
תכנה זו

.1

נושא ההתקשרות :כלי מעקב ובקרה אחר משתמשים

.2

פרטים נוספים (מאפיינים מיוחדים של ההתקשרות ,תק ופת
ההתקשרות ,סכום ):
הכלל ית מעוניינת ברכש של מוצר למעקב ,ניטור ו בקרה בזמן אמת ,אחר
שימוש (גישה ושינוי) של משתמשים בתשתיות ה  IT -הארגוניות:

Active

 Exchange , Directoryו  .Netapp\FileServer -איתו ר ומניעה של
פעולות בלתי מו רשות ע"י משתמשים ל רבות משתמשים בעלי ה רש אות
גבוהות.

בהתאם לחוות דעת הגורם המקצועי המוסמך המפורטת מטה ,כלי
התוכנה  Change Auditorהוא המוצר היחיד העונה על כל צורכי
ודרישות הגנת המידע של שירותי בריאות כללית בנוגע לניטור ,בקרה
ומניעה של שינויים במערכות תשתית בכללית.
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להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המ קצועית לעניין היות המוצר,
המוצר ה יחיד העונה על דרישות אבטחת המידע של הכללית :

המוצר הנ"ל הינו היחיד העונה על כל התנאים המצטברים שלהלן ,תנאים אלה הינם חלק
מתוכנית הבקרה שהכללית מתכננת לבצע במטרה לקיים את הגנת המידע והפרטיות של
לקוחותיה.
א.

יכולת זיהוי והגנה בזמן אמת של שינויים בסביבות Exchange ,Active Directory
ושרתי אפליקציות .הכלי מאפשר לזהות במיידי איזה שינוי נערך ,מתי ,על ידי מי ,איפה
ומאיזה תחנת עבודה .בנוסף ,ניתן להשוות את הערכים המקוריים לערך הנוכחי לפתרון
בעיות

מהיר.

אכיפת מדיניות מניעה לשינויים בנפרד מביצוע גישה ,לרבות שינוי\גישה לנתונים ע"י

ב.

משתמשים בעלי הרשאות גבוהות .
ג.

היכולת לשחזר כל  Attributeששונה ב.Active Directory-

ד.

יצירת לוגים ונתונים באופן עצמאי ללא הצורך בהפעלת  Security Policyעל
השרתים\אפליקציות בכל הסביבות.

ה.

ממשק ניהול אחיד לכלל התשתיות מבוסס .Role-based

ו.

מאפשר קבלת דוחות וניתוח הארועים שנאספו והגנה על אוביקטים רגישים בארגון .

ז.

עומד בתקינת  PCI ,SOXו.HIPPA-

ח.

המוצר נמצא בשימוש משמעותי בישראל אצל ארגונים גדולים בסדר גודל דומה
לכללית ,כגון טבע ,משטרת ישראל ,חברת החשמל ,משרד רוה"מ ,חברות ביטוח ,בנקים,
קופות חולים אחרות hi-tech ,ועוד.

 .4אדם הסבור כי קיים מוצר אחר המסוגל לקיים את התנאים שלעיל רשאי לפנות אל
גב' שרה אמזלג  SaraAm@clalit.org.ilתוך  10ימי עבודה ממועד הודעה זו.
שירותי בריאות כללית

