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נספח מס' 1
סעיף  6.2א ()2
הנדון :הודעה בדבר כוונה להתקשר עם יצרן יחיד וספק יחיד
ב כ ו ו נ ת ש ר ו ת י ב ר י א ו ת כ ל ל י ת ל ר כ ו ש ת כ נ ת  Salesforceל ת ח ו ם ה ב ר י א ו ת ה מ י ו צ ר ת ע ל י ד י
חברת  Salesforceוזאת בהיותה הפלטפורמה היחידה בשוק אשר מספקת מענה שלם
ואיכותי לצרכיה האסטרטגיים והמקצועיים של כללית כפי שהוגדרו על ידי הכללית וכפי
שיורחב להלן.
חברת דלויט הינה החברה היחידה המוסמכת מטעם חברת  SALESFORCEלמכירת
הרישיונות וזאת על פי האישור מאת חברת  SALESFORCEוהיא החברה היחידה אשר
לה מוצרי מדף מותאמים לתחום הבריאות על בסיס תכנת  SALESFORCEבהתאם
לצרכי הכללית.
.1

נושא ההתקשרות :פלטפורמת  patient engagementמלאה ,בעלת יכולת
תשתית ,פיתוח ופונקציונליות מלאה ואקו-סיסטם רחב בעולם הבריאות

.2

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

א  .פלטפורמת  Salesforceהינה הפלטפורמה היחידה הקיימת היום בשוק אשר נותנת מענה לדרישות
הטכנולוגיות בדגש על :פתרון ענני שמאפשר  TTMמהיר ,ריבוי ערוציות מובנית ,ניהול כלל המגעים עם
הלקוח על תשתית אחידה ,כלי Marketing Automationאינטגרלי ,תמיכה בשדרוג ללא השבתה ועלויות
נוספות וכו .חשוב לציין שפלטפורמת Salesforceהינה היחידה בעולם המציעה פתרונות  SAASאשר נבנו
על פלטפורמת PAASאחידה – פלטפורמת פיתוח ואשר כוללת פתרונות מוכנים ומובנים) כגון שירות ,פניות ,
ניהול תהליכים ,משימות (אשר נבנו על פלטפורמה דקלרטיבית – כלומרNo Code \ Low Code
ב  .חברת  Deloitteהיא המוסמכת היחידה מטעם חברת  Salesforceלמכירת רישיונות בתחום הבריאות.והינה
חברה גלובאלית עם ניסיון עשיר ביותר בתחום הבריאות ,כולל פיתוח  Best Practicesשל חזון ,תפישה ,
תהליכים ומימוש על פלטפורמה דיגיטלית מביתSalesforce
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ג  .חברת  Deloitteהינה החברה היחידה אשר לה מוצרי מדף המאפשרים הטמעה מיידית במערכות הכללית ללא
צורך בפיתוח ייעודי ומשכך היא ספק יחיד ליישום התכנה .הפתרון המוצע ע"י  Deloitteהינו פתרון מותאם
לשוק הבריאות ,הכולל שכבה רחבה של תהליכים ויכולות ייעודיים לארגוני בריאות ,בעל יכולת הסבה לשוק
הישראלי באופן מהיר יותר מכל פתרון אחר הקיים בשוק .כמו כן ,לחברת  Deloitteנציגות דומיננטית בשוק
הישראלי ,בעלת ניסיון והבנה מעמיקים של שוק הבריאות בישראל לרבות צוות מקצועי ביותר דובר עברית
המסוגל להתאים את הנכסים הגלובאליים של  Deloitteלמוחשיים בשוק הישראלי בכלל ובשירותי בריאות
כללית בפרט .

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.

_______________
שרותי בריאות כללית

