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 יעדים .1

 כללי  .1.1
 

בשל כמויות המידע הגדולות ומקורות המידע הרבים הקיימים כיום בארגון, אחזור נכון, 

ומהיר מתוך המערכות הארגוניות הינו צורך משמעותי להתנהלות עסקית נכונה  מדויק

 ומקצועית. 

להציג ולהנגיש מידע  יםלהיות חלק מהפורטל הארגוני, מתעתד יםשאמורמאגרי הידע 

בתחומים שונים לעובדי החברה ובכך לסייע להם להגיע טוב יותר ומהר יותר למידע 

לאפשר להם להתמצא במסמכים ובפריטי המידע והידע הדרוש להם לצורך עבודתם, ו

 והידע אליהם הגיעו.

 / משתמש עיקרי לקוח .1.1

 

 סוג פעולה לקוח

שימוש במודולים הקיימים בפורטל הנוכחי  כלל המשתמשים בחברה

כגון: כניסה למערכות, חיפוש טלפון, טפסי 

 כ"א.

 שימוש במודולים של ניהול הידע:

 מאגרים שונים, דוחות

 מנהלי מאגרים, מזיני תוכן לאתר. עורכי תוכן

 מנהלי מאגרים מאשר תוכן לפרסום

 צוות מנהלת הידע של הארגון - מומחה)י( היישום

 יעדים ומטרות .1.1
 

פורטל ניהול הידע החדש מהווה "הדור הבא" של הפורטל הארגוני הקיים, במרכזה של 

 הגישה החדשה המרכיבים הבאים:

 . 3102SharePoint -ל  SharePoint 3101-שדרוג טכנולוגי מ .0

מתוצרת אלעד מערכות שמשמשת לניהול הידע הארגוני  sharedocsהחלפת מערכת  .3

 .SharePoint 2013למערכת ניהול הידע מובנת  ,כיום

 .החברה לכלל אחידה בצורה מסמכים ותיוק שיתוף, ניהול .2

שיפור חווית המשתמש וממשק המשתמש )אך התבססות על כללי הנראות הקיימים  .4

 רטל הנוכחי(. בפו

 למשתמש הרלוונטים תכנים שיוצגו כך יותר אישי לפורטל הבית פורטל הפיכת .5

 .לאגף לשייכותו בהתאם המתחבר
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 הוא בהן המערכות מבחינת הן, העובד של השוטפת עבודתו מתנהלתפורטל בו  .6

 . בעבודתו לתמיכה זקוק הוא להם התכנים מבחינת והן משתמש

העבודה החדשה )לדוג' נהלים וטפסים המנוהלים כיום שיפור ואיחוד רכיבים לשיטת  .7

 כעמודי תוכן או כמסמכים מחוץ למאגר הידע, יועברו להיות חלק ממאגר הידע(.

הצפה של תכנים רלוונטיים למשתמש מתוך מרכיבי התוכן במערכת ניהול הידע  .8

 לקדמת הפורטל.

 (.sapהצפת מידע רלוונטי ממערכות תפעוליות לקדמת הפורטל )כדוגמאת  .9

  .התייעלות בעבודה וחסכון בזמן חיפוש אחר פרטי מידע .01

לפורטל ברכיבים הרלוונטיים  active directory-חיבור הדוק יותר של סביבת ה .00

 )כדוגמאת ספר הטלפונים הארגוני(.

/ יצירה יכולות והן הצגה הן, AD ה על בהתבסס roles מבוסס הרשאות מנגנון ניהול .03
 .צפייה/עדכון

באופן שיאפשר  SharePointפיתוח הפורטל ייעשה בהתאם למתודולוגית הפיתוח של  .02

שימוש בתשתיות המובנות ככל שניתן ויכולת לבצע שדרוגים עתידיים בהשקעת 

 משאבים מינימלית ככל האפשר.   

התאמת תצוגה בהתאם למספר הרכיבים שיוצגו בדף בהתאם להרשאות הקבוצה  .04

 אלייה משתייך המשתמש.

 

 שר עסקיהק .1
 

 פרויקט ניהול הידע שהחל בענבל בשנה זו עוסק בפעילויות ארגוניות לשימור, שיתוף, הנגשה 

 ופיתוח של הידע הארגוני, במטרה ליעל ולשפר את עבודת הארגון, על תהליכי העבודה וקבלת

בשדרוג הפורטל ההחלטות הנהוגים בו. כפועל יוצא של הפרוייקט הוחלט כי ישנו צורך 

מידע שונים, בהתאם לפעילויות החברה, אשר ישקפו את  אתרי של החברה ובהקמתהפנימי 

 מאגרים חיצוניים. של התכנים הרלוונטיים ממאגרי מידע שונים, הן של הארגון והן 

 מצב קיים – מאפיינים כלליים .1
 

 (. הארגוני מצב קיים )ראה פירוט בפרק הפורטל SharePoint 2010פורטל ארגוני מבוסס  .0

, מחשב FILE SYSTEM -או משותפות במאגרי המידע מצויים כיום בספריות אישיות  .3

 .אישי, דואר אלקטרוני

 )אין מטה דטה ארגוני(. המידע אינו מקוטלג באופן סיסטמטי ואחיד .2

 ישנם קישורים לאתרים חיצוניים על פי רשיונות. .4
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 כללי .4

  לצרכים פתרון יינתן עוד וכל הקיים הפורטל של המקור לקוד גישה תינתן הספק לרשות .4.0

 הרבה) דעתו לשיקול בהתאם קיימים ברכיבים שימוש לעשות יוכל, במסמך המתוארים

 (.המבוקשים לצרכים תואמות הקיימים הרכיבים מתוך תכונות

 שיאפשר באופן SharePoint של הפיתוח למתודולוגית בהתאם ייעשה הפורטל פיתוח .4.3
 בהשקעת עתידיים שדרוגים לבצע ויכולת שניתן ככל המובנות בתשתיות שימוש

 .  האפשר ככל מינימלית משאבים

 

 *מסכים וחלוניותפירוט דרישות ו .5

 

 הספק מול שיעשה מפורטה האפיון פי על שינויים לעבור יוכלו אך, לדרישות דוגמה הינן המוצגות הסקיצות כל

 .המיישם

 

 עמוד הבית והפורטל הארגוני .1

 הסבר

ומותאם אישית לעבודתו השוטפת של העובד ואשר משלב מנגנוני ניהול ידע נוח פורטל ארגוני 

ומערכת לניהול מסמכים, מציף ידע כלפי מעלה תוך חלוקת הידע לתחומים וניהולו לפי  מתקדמים

 קטגוריות ותגיות.

 8-01, 0-5 סקיצות –מצורף בנספח א'  סקיצה

תכנים 

 מוצגים

 המערכות שלי

ורשיונות , הצגת המערכות בהתאם להרשאות ואחרות תפעוליות חיצוניותרשימת קישורים למערכות 

 למשתמש.

 .כותרת קבועה: בראש חלון זה "המערכות שלי"

 .לחיצה על כל אחד מהקישורים תפתח את המערכת

בקשה העובד  ןחלק תחתון של הרכיב בלחיצה עליו יפתח חלון מייל עם כתובת ידועה מראש ואליו יזי

 או מיותרות לו.לו לצורך עבודתו מערכות שחסרות להוספת 

 

 אפשרות הצגה לפי סדר חשיבות המערכת.

 

 מה קורה בענבל?

הצגת מידע ועדכונים בחברה, כותרת ותקציר לחדשה האחרונה שהוזנה וכותרת של שתי חדשות 

 נוספות עם אפשרות להגעה לכלל החדשות.

 כותרת קבועה: בראש חלון זה "מה קורה בענבל?"

 הודעה כולה.התקציר או "למידע נוסף" יציג את ה לחיצה על הכותרת,

 לחיצה על "לכלל החדשות" יוביל להצגת כלל החדשות.
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 מהחדש ביותר לישן ביותר. ,לפי תאריךבתוך העמוד של "כלל החדשות" החדשות יופיעו ממוינות  

 הכתבה.התמונה הינה תמונה שתוזן על ידי מזין התוכן ותשתנה בהתאם למהות 

 

 ימי הולדת

 .ADהצגת ימי הולדת של עובדי החברה בשבוע הקרוב בהתאם לתאריכי ימי ההולדת המנוהלים ב 

 העובד ותאריך לידה. אליה משתייךהמחלקה  שדות מוצגים : שם פרטי ומשפחה,

 .כותרת קבועה: בראש חלון זה "ימי הולדת"

 תמונת הבלונים ניתנת לשינוי.

 לרחוק. מיון לפי תאריך מהקרוב

 

 דואר נכנס:

 הצגת רשימת המיילים מהדוא"ל מתיבת המיילים של העובד המחובר לפורטל.

 .כותרת קבועה: בראש חלון זה "דואר נכנס"

 פתח את הדוא"ל.תלחיצה על "לתיבה שלי" 

)אם קיים ביכולות הרכיב המובנה של  לחיצה על שורה ספציפית תפתח את הודעת הדואר הספציפית.

SP 3102.) 

 

 גלריית תמונות:

. שמירת התמונות SPאלבומי תמונות שונים בהתבסס על גלריית התמונות של תצוגה מקדימה של 

הרכיב קיים בפורטל הנוכחי ותינתן גישה לקוד  .SPתעשה בספרייה ייעודית עם שמירת קישור ב

 הקיים.

 .כותרת קבועה: בראש חלון זה "גלריית תמונות"

 ום מהחדש לישן.מיון לפי תאריך טעינת האלב

 

 לוח מודעות עובדים:

שר לדף מעוצב בו מוצגות הודעות לעובדי החברה, הרכיב קיים בפורטל הנוכחי ותינתן לחיץ המק

 גישה לקוד הקיים.

 

 המסמכים האחרונים שלי:

 העובד במערכת ניהול המסמכים. עליהם עבדהצגת המסמכים האחרונים 

 המסמכים וכן יצירה של מסמך מתוך רכיב זה.תינתן אפשרות מעבר למערכת ניהול 

 כותרת קבועה: בראש חלון זה "המסמכים האחרונים שלי".

 מיון בהתאם לתאריך הזנת המסמך מהחדש לישן.
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 בתי מלון:

 בצורה טבלאית. המלונותוצפיה ברשימת רכיב המאפשר חיפוש ברשימת בתי מלון 

 .ב-אובפנים מיון לפי שדות שיוגדרו מיון לפי 

 .8-01לחיצה על רשומה בטבלה תוביל להצגת בית המלון בהתאם לסקיצות 

 

 רשימת פריטים: נהלי כ"א

 הצגת נהלי כ"א כפי שהוזנו למערכת ניהול מסמכים.

 רשימת נושאים כפי שתקבע.למיון בהתאם 

 

 רשימת פריטים נהלי ענבל:

 כפי שהוזנו למערכת ניהול מסמכים. ענבלהצגת נהלי 

 כפי שתקבע. הרשימאגפים, נושאים בתוך אגף, על פי מיון בהתאם ל

 

 מידע משפטי:

 רכיב המאפשר חיפוש במסמכי מידע משפטי שהוזנו למערכת ניהול מסמכים.

 תחום, רשימת נושאים כפי שתקבע.למיון בהתאם 

 

 ספקים:

 רכיב המאפשר חיפוש ספקים ברשימת הספקים.

וצפיה ברשימת הספקים בצורה  ב שם פרטי ומשפחה-אתחום עיסוק הספק ובפנים מיון לפי מיון לפי 

  .טבלאית

 .8לחיצה על רשומה בטבלה תוביל להצגת פרטי הספק בהתאם לסקיצה 

סקיצה  אפשרות לצפיה בחוו"ד שניתנו על הספק ע"י לחיצה על כפתור מתאים שתעביר למסך חוו"ד

 להלן. ראה פירוט בתוך מסך זה אפשרות לצפיה וכן להוספת חוו"ד נוספת.. 9

 .01עיון בעלויות הספק יתאפשר על ידי לחיצה על הטאב המתאים סקיצה 

 

 :אודות החברה, דפי תוכן אינפורמטיבים

 נחלק לארבעה תתי נושאים הנפתחים בתפריט משנה הראשי וכוללים:

הצגת המבנה הארגוני של החברה )הרכיב קיים בפורטל הנוכחי ותינתן גישה לקוד  –מבנה ארגוני  .0

 הקיים(.

 טקסט החזון)הרכיב קיים בפורטל הנוכחי ותינתן גישה לקוד הקיים(. –חזון החברה ויעדים  .3

הצגת תוכניות העבודה של החברה)הרכיב קיים בפורטל הנוכחי ותינתן גישה  –תוכניות עבודה  .2

 לקוד הקיים(.

 טקסט )הרכיב קיים בפורטל הנוכחי ותינתן גישה לקוד הקיים(. -פרופיל החברה   .4

 

 :חדשות
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 "מה קורה בענבל?רכיב "מעבר ל

 

 מסמכים ומאגרי מידע:

 הצגת תת תפריט ובו רשימת המאגרים השונים:

 .ראה נספח מצורף –מסמכים ניהול  .0

 ראה נספח מצורף. –ספקים ניהול  .3

 ראה נספח מצורף. –בתי מלון ניהול  .2

 ראה נספח מצורף. -ומשימותניהול פרויקטים  .4

 

 ספר טלפונים:

)בהתאם לנתונים  החברה י/של עובד והצגת ובו חיפוש  SP מעבר לרכיב החיפוש הבסיסי של 

 לפי: (AD-המנוהלים ב

 שם פרטי. .0

 שם משפחה. .3

 מחלקה. .2

 תפקיד. .4

 

 החיפוש.אפשרות לציין ליד עובד החוגג יום הולדת ביום בו בוצע 

 סינון לפי מחלקה, לפי תפקיד.

 

 רשימת פריטים :משאבי אנוש ורווחה

 ., אפשרות למיון לפי נושאיםהצגת טפסי כ"א מתוך מאגר מסמכים –טפסים  .0

 תמונה וקישור למעבר לעמוד ידיעה מלאה. ,תאריךתוצג כותרת,  –הצגות ומופעים  .3

 עמוד בו ירוכזו טפסים ייעודים לעובד החדש. –תיק עובד  .2

 .הצגת רשימת מאמרים רלוונטים לבריאות: כותרת, תקציר וקישור למאמר –בריאות  .4

 

 לשימושכם:

 הצגת מסמכים רלוונטים מתוך מאגר מסמכים. –הדרכה  .0

הוספת הנחיות  -אפשרי הצגת מפת הגעה לחברה ואפשרות שליחתה במייל. –מפת הגעה  .3

 .wazeעות צלניווט באמ  QRהגעה, סימון מגרשי חנייה, קישור וקוד 

 הערות

 האתר יאפשר חיפוש ישירות מדף הבית במאגרים השונים. .0

 רכיב החיפוש אמור להיות קל לתחזוקה ולשכפול במידת הצורך. .3

 כלל הממשקים צריכים להיות פשוטים לתחזוקה. .2

 הנוכחי ותינתן גישה לקוד הקיים.חלק מהרכיבים קיימים בפורטל  .4
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 יש צורך בסימון בתפריט הראשי לציון מיקום המשתמש. .5

מסוימת ולסמן את העמוד ריה וקטגנמצאים בתוך  שרתפריט משני צריך להיות מוצג כל הזמן כא .6

 המשני בו נמצאים.

 לסימון נתיב העמוד. – bread crumbs –יש צורך באובייקט "פירורי לחם"  .7

וכן להציג  , צידו השמאלי של דף הבית בפורטלי הרווחה תחת מקום אחד בפורטלריכוז כל תכנ .8

 בעמוד הבית את הרכיבים הרלוונטיים בצורה מופרדת מהתכנים המקצועיים.

וכו'( יש להציג אייקון לצד הקישור כדי לתת  PDFאקסל, )וורד, בקישורים המובילים לקבצים .9

 אבחנה למשתמש שהוא עומד להוריד קובץ.

 עמוד תוכן חייב לשבת תחת ההיררכיה של הפורטל ולהיות משולב בתפריטי האתר.כל  .01

 הורדת קבצים לא "תעיף" את המשתמש אל מחוץ לפורטל אלא תפתח את הקבצים בדף נוסף. .00

 הקבצים יפתחו אוטומטית, ללא הצורך לאשר כל פתיחת קובץ. .03

 

 

 ניהול מסמכים .3

יעילה ואחידה והפיכת התוכן והידע למידע חיוני וזמין ובכך ניהול מסמכי החברה בצורה פשוטה,  הסבר

 לשפר ולייעל את תהליכי העבודה בארגון.

יעדים 
במוצר ייעודי לחברה המבוסס ( sharedocs) החלפת מערכת ניהול המסמכים הקיימת .0 ומטרות

 .SP3102טכנולוגית 

 .ות מטה דטה, תוך תיוג שדניהול, שיתוף ותיוק מסמכים בצורה אחידה לכלל החברה .3

הנגשת המערכת והמידע בצורה פשוטה למשתמש הקצה תוך שימת דגש על ויזואליות  .2

 המערכת.

 איחוד מערכות וטכנולוגיות. .4

 
 6סקיצה מס'  סקיצה

דרישות 
 המערכת

 .( ואחרים אופיס) מסמכים של תיוק .0

 יצירה של מסמך חדש. .3

בעל שם זהה )על מנת בעת שמירת מסמך חדש התראה של המערכת על קיומו של מסמך  .2

 למנוע כפילויות(.

 .ניהול גרסאות .4

 .)כלל הסוגים( תיוק של מסמך קיים במחשב .5

, כולל אפשרות )אפשרות לתיוק המייל כולל צרופות או צרופות בלבד( תיוק של מיילים .6

 .החלפת מסמך קיים
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מטית וכך שניתן יהיה לשאוב אותם אוטושדות מטה דטה אפשרות הגדרת שדות חכמים  .7

 נושא ועוד בתיוק דוא"ל. עותק, אל, בתיוק מסמך, לדוגמא:

 אפשרות חיפוש של מסמכים. .8

 למסמך. workflowאפשרות של ביצוע  .9

 אפשרות הוספת אישורי חתימות למסמך, הנחיות, תזכורת. .01

 אפשרות שימוש בתבניות והגדרת שדות מאפיינים לתבנית תוך אפשרות הגדרת שדות חובה. .00

 רשאות.תיוק מסמכים וניהול ה .03

 ים על ידי קישור או צרופה במייל ./אפשרות שליחת מסמך .02

 .רות קישור בין מסמכים השייכים לאותו נושאאפש .04

משתתפים כולל הגדרות תפקידים בצורה אוטומטית בבחירת תבנית /אפשרות בחירת נמענים .05

 לדוגמא מאגר לקוחות. מתאימה,

 .מסמך אחר לספרייה( /)משיכה של מייל תיוק מקוצר .06

 :מערכת תפעולית לניהול תביעות ביטוח -מערכת קרן .07

a. .יצירה של מסמך מתוך מערכת הקרן 

b. .סריקה של מסמכים למערכת הקרן 

c. .תיוק של מסמכים לתוך מערכת הקרן על כל המשתמע 

 אפשרות צפייה מי מורשה לספרייה בצורה קצרה ופשוטה. .08

להציג לי רק נושאים של  אפשרות תיוק מסמך רק בתוך תתי ספריות שלו )לדוגמא: בסוכנות .09

 .הסוכנות(

 

 הסבת נתונים:

 .מסמכים    מליון 4  -כ - SP3102ל  SP3117העברת המידע הקיים לסביבה המתאימה מ  .0

(  Oracle)סביבת  הסבת תוכניות תומכות קישור מידע בין המערכת התפעולית הקיימת .3

 (.ShareDocs) ומערכת ניהול המסמכים

 
 הקיים.תינתן גישה לקוד  הערות

 

 

 מערכת לניהול פרויקטים ומשימות .2

כחלק מהפעילות השוטפת של ענבל, נדרשת פעילות של ניהול פרויקטים וניהול משימות כחלק מזה.  הסבר

הצורך הזה הוא רוחבי ובא לתת מענה לניהול תוכניות עבודה, משימות, תזכורות ואסקלציות. באופן 

פרטני, אגף הפרויקטים בחברה, המנהל פרויקטים ומשימות ארוכות טווח ומשלב במסגרת עבודתו 

שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים )משרדי ממשלה, יועצים חיצוניים וכו'(, צריך בנוסף ליכולות אלה 
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 גם פתרון שליטה מרכזי בכל הפרויקטים המנוהלים על ידי האגף.

יעדים 
 ומטרות

בניית פלטפורמה ייעודית לניהול פרויקטים, משימות, תתי משימות וסיכומי ישיבות לשימוש  .0

 החברה 

 בכלי אחיד למעקב התקדמות והסבת נתונים מכלים קיימים )ג'נריקה, אקסלים( שימוש .3

 למנהלים על פי הרשאות  dashboardהצגת  .2

 7סקיצה מס'  סקיצה
דרישות 
 המערכת

 משימות-יכולת הגדרת פרויקט עם מבנה היררכי של משימות ותתי .0

פירוט, תאריכי יעד, אחראים, יעדים תפוקתיים וכו'  –הגדרת מאפייני משימה גנריים  .3

 )הגדרת מאפייני המשימה צריכה להיות בידי הארגון(

יכולת מעקב אחרי שינויים בהגדרת משימה ובעיקר תאריכים )שינוי תאריכי משימה( ובכלל  .2

 זה:

 יכולת העברת משימה מעובד אחד לשני .א

 הגדרת אסקלציות ידניות ואוטומטיות .ב

 השלמה בין משימות על למשימות משנה הגדרת תלויות .ג

 הגדרת תלויות השלמה בין משימות שונות .ד

 ניהול משאבים אגפי ופרויקטלי )כולל השמת משאבים למשימות לפי % משרה( .4

 ניהול תקציבים לפי פרויקט כולל יכולת דיווח ומעקב .5

 יצירת התראות אוטומטיות למייל וללוח השנה על פי הגדרה .6

 רויקטיצירת מבט גאנט לפי פ .7

 אפשרות יצירת גרפים מסוגים שונים על פי פילוחים שונים. .8

אפשרויות חיפוש מתקדם והפקת דוחות על פי חתכים שונים כגון: התקדמות משימות  .9

 תכניות עבודה על פי רבעונים, על פי אחראים לביצוע, סטטוסים של המשימות וכו'.

 ומועד עריכת השינוי.תיעוד כל השינויים שנערכו בכל משימה, על ידי מי שונו  .01

יכולת הגדרת חוקים והתניות להזנת שדות, כולל קביעת שדות חובה, שדות שנפתחים  .00

 והופכים חובה בעת הזנת שדות אחרים וכדומה.

 יכולת ניהול הרשאות עריכה, השתתפות, מחיקה וכו'. .03

 לצורך: SPחיבור למערכת ניהול מסמכים מבוסס  .02

 קישור לפרוטוקולים וסיכומי דיון .א

 יכת רשומה בסיכום דיון למשימה בפרויקטהפ .ב

04. Dashboard :ניהולי המאפשר 

 "מבט על" לכל הפרויקטים .א

 זיהוי צווארי בקבוק לפי התקדמות, נושאים פתוחים והצפת בעיות .ב

 לרמת הפרויקט והמשימה Drill Downיכולת  .ג
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  לפרוטוקוליםיכולת יצירת מסמך על בסיס גזירה מן המשימות והנושאים הפתוחים והעתקה 

 יכולת צפיה ועדכון על פי הרשאות 

 
  הערות

 

 

 ןמלומערכת בתי  .4

בענבל פועלת סוכנות הנסיעות הממשלתית אשר מספקת שירותי טיסה לעובדי מדינה ולעובדים  הסבר

בתאגידים סטטוטוריים בנסיעותיהם בתפקיד בחו"ל. במסגרת שירות זה, הסוכנים מספקים 

 שירותים נלווים לטיסה ביניהם הזמנת בתי מלון לצורך שהות בחו"ל. 

מלון בצורה ידנית, קיים מידע רב אודות בתי מלון שלא  בשל עבודת הסוכנים בכל הנוגע למאגר בתי

מתועד במערכת ממוחשבת ולא מאפשר שליפת נתונים מהירה ויעילה. צורך זה הינו משמעותי 

 להתנהלות טובה יותר של סוכנות הנסיעות בכל הנוגע להזמנת בתי מלון בחו"ל.

 

יעדים 
 בסיסיים אודות בתי מלון מומלצים ברחבי העולם.יצירת מאגר בתי מלון בו ירוכזו נתונים  .0 ומטרות

 הנגשת מידע אודות בתי מלון אלו לעובדי הסוכנות. .3

 התייעלות בעבודת סוכנות הנסיעות הממשלתית.  .2

  חסכון בזמן חיפוש אחר בתי מלון רלוונטיים לשהות בחו"ל. .4

 , סקיצת חיפוש טבלאי שתאפשר עדכון והוספה.8-01ראה נספח א סקיצות  סקיצה

דרישות 
 המערכת

 מעמודות שונות, ביניהן: יורכבמאגר המידע  .0

o  מדינות 

o בתת חלוקה: ערים 

o בכל עיר דף אשר יכלול את הנתונים הבאים: 

 שם המלון 

 דרגת המלון 

 )'מיקומו )במרכז, קרוב למרכז כנסים, קרוב למרכז קניות וכו 

 פרטי התקשרות 

 הערות 

פי הזנת השדות המבוקשים )בהתאם באמצעות חיפוש מתקדם על ישלפו בתי המלון כל  .3

  לחתכים שפורטו לעיל(.

 לכל סוכן תינתן הרשאה להכניס למאגר בתי מלון מומלצים ולעדכן רשומות קיימות. .2

בעת הוספת בית מלון, המערכת תתריע על כפילות במידה וקיים כבר מלון בעל אותו שם  .4



 

   SHAREPOINT 2013לביצוע אפיון טכני ובניית פורטל ארגוני מבוסס  מכרז פומבי

 עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

 

 באותה עיר.

 , בהתאם להחלטה שתתקבל.הרשאת מחיקה תינתן למנהלת הסוכנות או מי מטעמה .5

המנוהלת בסוכנות הנסיעות, המופיעה במסגרת מערכות תפעוליות ותשומת ליבכם למערכת בתי מלון  הערות

 לעומת אפשרות חיפוש בתי מלון בצד השמאלי של הפורטל המיועד לרווחת העובד.

 

 

 מאגר ספקים  .5

מתעתד להציג ולהנגיש מידע המידע ספקים שאמור להיות חלק מהפורטל הארגוני,  אתר הסבר

אודות ספקים / נותני שירות בתחומים שונים ובכך לסייע לעובדי החברה במציאת ספקים 

 רלוונטיים במהירות ויעילות לצורך עבודתם.

 

יעדים 
מידע ספקים בו ירוכזו נתונים שונים אודות ספקים ונותני שירותים שהחברה  אתריצירת  .0 ומטרות

 . מעסיקה או העסיקה בעבר

 .הנגשת מידע זה לכלל עובדי החברה, כל אחד לפי צרכיו המקצועיים .3

 שימוש בניסיון ובידע קודם והמלצות אודות ספקים שונים. .2

 חסכון בזמן חיפוש אחר ספקים רלוונטיים .4

 , סקיצת חיפוש טבלאי שתאפשר עדכון והוספה.8-01ראה נספח א סקיצות  סקיצה
דרישות 
 המערכת

 : דף המידע יכלול .0

o מספר כרטיס ספק 

o  הספקעיסוק תחום 

o שם הספק 

o פרטי הספק: כתובת, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני 

o )סוג השירות )ייעוץ, תוכנה, חומרה, ציוד משרדים, מומחים וכדומה 

o )אופן ההתקשרות עם הספק )הליך מכרזי, פטור, אחר 

o תאריך תחילת ההתקשרות 

o תאריך סיום ההתקשרות 

o  ההתקשרותהאם קיימת אופציה להארכת  

o שדה המציין האם לספק חסרים טפסים 

o מחירים ועלויות של מוצרים / שירותים שנותן הספק 

o  האם מומשה האופציה להארכה –סטטוס 

o  האגפים שהשתמשו בשירותים של הספק 

o תהליך עבודה להשלמת רשומות הספק , כפי שיוגדר עם החברה המיישמת. יצירת 

o ד "החוו  הצגתאי /ספק תהיה בחירה להצגת בעבור כל ,חוות דעת והמלצות על הספק
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, בעבור כל ספק אפשרי להוסיף יותר מחוות דעת אחת לפי הקטגוריות השונות

 :הבאות

i. ( פרטי הספק כפי שצויין קודם לכןHeader) 

ii. זמינות 

iii. מחיר 

iv. שירותיות 

v. עמידה בזמנים 

vi. מקצועיות 

vii. סדר וארגון 

viii. )התרשמות כללית) טוב או לא 

ix. ידי המערכת, אפשרות להצגת פרטי קשר של  )אוטומטי על שם נותן הציון

 המשתמש ושליחת מייל אליו(

x. אוטומטי על ידי המערכת( תאריך ושעה( 

בעבור כל קטגוריה ניתן יהיה להעניק ציון, כמו כן יהיה שדה טקסט חופשי להערות 

כל חוו"ד חדשה שהוזנה תעבור לאישור אחראי מאגר ספקים ורק לאחר אישורו  נוספות.

 תעודכן לצפיה של כלל עובדי החברה.

כל החומרים הללו ישלפו על פי שדות קידוד חכמים כפי שיוגדר באפיון מפורט שיעשה עם  .3

כלומר, למשתמשים תינתן אפשרות חיפוש בהתאם לקידוד זה, לדוג' חיפוש  חברת היישום.

 )אפשרויות סינון ומיון( ספק לפי איזור בארץ או לפי סוג השירות המבוקש.

 excelמתוך קובץ   SPחלק מהשדות כגון: מספר כרטיס ספק, שם ספק ותחום, יקלטו אל ה  .2

אותו אנו נספק, שדות אחרים יעודכנו בהתאם להרשאות על ידי עובדים מסויימים בפורטל 

ויהיה צורך לבצע עדכון המידע בהתאם   SPעת ישמר ב כלל המידע הכולל חוות ד במאגר זה.

 שיועבר אחת ליום. excelלקובץ ה

  הערות
 

 ניווט וחיפוש .6

 
 ההתמצאות במערכת תהיה באחת משלוש דרכים:

 :באמצעות ניווט בתפריט הראשי .0

 .יש צורך בסימון בתפריט הראשי לציון מיקום המשתמש .0.0

 

כאשר נמצאים בתוך קטגטריה מסויימת ולסמן שני צריך להיות מוצג כל הזמן מתפריט  .0.3
 .את העמוד המשני בו נמצאים

 .לסימון נתיב העמוד – bread crumbs –יש צורך באובייקט "פירורי לחם"  .0.2
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 באמצעות חיפוש ישיר )הפעלת מנוע החיפוש( .3

 

הזנת מלל חופשי בשדה חיפוש בראש דף הבית ולחיצה על חיפוש תבצע חיפוש בכלל  .3.0

. חיפוש כללי זה יציג את SPהפורטל ורכיביו ותציג את המידע בדף החיפוש מבוסס 

 (.במבנה שאינו טבלאי) ראה צילום מסך מצורף בדף החיפוש היעודי התוצאות

 :חיפוש באחד מהמאגרים השונים .3.3

 מאגר מלונות, מידע משפטי, ספקים ועוד( הישיר בדך הבית מתוך רכיבי החיפוש( 

 (0צויין בסעיף בש)כפי  החיפוש המרכזי ףמתוך ד. 

 

 

 חיפוש זה יציג את התוצאות בדף החיפוש היעודי בצורה טבלאית או שאינה טבלאית כמפורט

 אופן הצגת תוצאות חיפוש חיפוש ב ...

 טבלאי מלונות

 טבלאי ספקים

 טבלאי מידע משפטי

 טבלאי פרוייקטים

 כללי מסמכים

 כללי חיפוש כללי
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 סקיצות תוצאות חיפוש

 טבלאי:
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 כללי:

 

 

 ניהול משתמשים והרשאות  .7

 
 :להלן פירוט קבוצות המשתמשים וההרשאות

 תאור הרשאה
 לקריאת מסמכים בלבד קריאה

 מסמכיםעריכת מסמכים ללא יכולת מחיקת קריאת ול לא מחיקהלהשתתפות 
 ומחיקתם םעריכתקריאת מסמכים ול השתתפות עם מחיקה

  .ולנהל תכנים הרשאות משתתף בתוספת יכולת לנהל הרשאות מנהל אתר
יכולים ל נהל הרשאות, גישה לממשק ניהול על כלל פעולתיו,  מנהל מערכת

ניהול כלל המערכת ללא קשר להרשאות הקיימות בה או 
 בחלקים ממנה.
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 בקרת שימוש  .8

 

 כולל מס' כניסות זמן , דוחות שימוש בפורטל עם יכולת מיון וסינון לפי חלקים בפורטל

 שהיה וכו'

 דוחות לגבי חיפושים שלא נתנו תוצאות 

 על מנת ליצור אפשרויות חיפוש קלות יותר  -חיפושים דומים שנעשו 

 כפי שיוגדר מול החברה המיישמת. דוחות נוספים 
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 סקיצות לדוגמא -נספח א' 

 

 עמוד הבית:  - 1ה סקיצ
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 ספר טלפונים: – 1 סקיצה
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 :גלריית תמונות – 1סקיצה 
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 :גלריה – 4סקיצה 
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 :רשימת פריטים – 5סקיצה 
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 :ניהול מסמכים - 6סקיצה 
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 :ניהול פרויקטים ומשימות – 7סקיצה 
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 מערכת לניהול ספקים: – 11-8סקיצות 

 כללי:
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 חוו"ד:
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 מחירים:

 


