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נספח מס' 1
סעיף  6.2א ( ) 2
הנדון :הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד
בכוונת שרותי בריאות כללית לצאת בעתיד הקרוב למכרז סגור לצורך
התקשרות עם ספקים בעלי ה הסמכ ה הגבוהה ביותר ( פלטינ ו ם ) מאת חברת
 FORCEPOINTלמתן רישוי ותחזוקה למערכת force point

המותקנת

בכל לית (להלן":המכרז"):
בטרם יצ י אה למכרז מבקשת הכללית להכריז כי חברת  FORCEPOINTהינה
ספק יחיד לצורך מערכת זו וכי המערכת הזו הינה היחיד ה המסוגל ת ל קיים
את התנאים המפורטים להלן והנדרשים לכללית בהתאם למדיניות אבטחת
המידע שלה

 . 1בכללית מופעלת מערכת של חברת  Force pointלצורך הגנה על נכסי
הארגון מפני פגיעותיו מהעולם החיצוני לארגון .המערכ ת מספקת מספר
מודולים של הגנה בעולמות תוכן הבאים:










מערכת סינון אתרים – הגנה על כלל משתמשים הכללית (כ 45,000
משתמשים) מפני גישה לאתרי אינטרנט זדוניים ,אשר יכולים לפגוע
במערכות הארגונ יות ואשר אינם מאושרים לגישה על פי מדניות
העבודה הארגונית (אתרי סקס ,אלימות וכו')
מערכת אנטי  -וירו ס לגלישה באינטרנט – מאפשרת זיהוי וירוסים
בזמן הגלישה והפניה לאתרי האינטרנט
 – Proxy Serverפתרון למרכוז תעבורת המשתמשים בפניות לרשת
האינטרנט .מאפשר
 – Proxy Anyw he reמאפשר הגנה וסינון סינון אתרים למחשבים
ניידים גם כאשר אינם מחוברים לארגון
 – DLP – Data Link Preventionמערכת למניעת זליגת מידע
בגלישת משתמשים ברשת האינטרנט וגם לתעבורת המיילים
הארגוניים
 – Antispamמערכת לסינון תעבורת דואר זבל
 – SSL Inspectionיכולת דגימ ה וניטור של תעבוה מוצפנת
 – CASB –Cloud Access Security Brokerאכיפת מדיניות אל
מול אפליקציות מבוססות ענן
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 – Sandbox מערכת המאפשרת זיהוי והתמודדות על מפגעים חדשים
(  ) ZeroDayואשר אינם מבוססי חתימה.
 – URL Sandbox ניתוח תעבורת קישורים (  ) Linkהנשלחים
למשתמשים במערך הדואר האלקטרוני
 הטמעה בתצורת  – Hybridניהול המערכת קיים בתוך הארגון לצורך
עמידה במדיניות הגנת המידע ,שמירה על המדיניות בעוד החסימה
והבלימה מתבצעת בענן חיצוני
.2

להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית לעניין היות יצרן ה מערכת
ספק יחי ד:

 Force pointהינו הפתרון היחיד המאפשר את כל הפתרונות שצוינו בסעיף 2
הן למערך המייל והן למערך הגלישה תחת פלטפורמת ניהול אחת ומדיניות
אח ת .
המערכת מותקנת בכללית מזה מספר שנים והותאמה לתשתית המחשוב
הארגונית המורכבת
 .3אדם 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

