
 

 Signature IT - ספק יחיד -הנדון: חוות דעת

מגוון  למכירתמסחר אלקטרוני ומועדון לקוחות  תיהווה פלטפורמש החברה מבקשת להקים  אתר סחר אלקרוטני  .1

 מוצרים במחירים ייחודיים למועדון הלקוחות. 

 הבאות האתר אמור לתת מענה לחברה ולמרכזים הקהילתיים הקשורים איתה  ועליו לעמוד בדרישות .2

 המידע יסופק בפורמט טקסטואלי , תמונות ושילוב של וידאו.   .א

 (.רספונסיבי)תצוגה מותאמת למכשירים ניידיםנדרשת  .ב

גם בהתאמות ייחודיות לקידום במנועי חיפוש ויכולת אנליזה למנהלי האתר.  כן תחובר  לתמוךהמערכת על  .ג

 ם בין המערכות.מערכת האתר למערכת התפעולית של החברה לטובת העברת נתוני

 מתקדמים קליינט רכיבי בשילוב PHP -תשתית טכנולוגית מובילה מערכת מבוססת קוד פתוח בנדרשת  .ד

 בסיס על אלקטרוני מסחר אתרי לניהול תוכנה תשתיות תבוסס המערכת. המשתמש חווית לשיפור

 שתספק למערכת  חיוני זו בטכנולוגיה פיתוח SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)  טכנולוגיית

כלים טכנולוגיים נוספים בתשתית כדי  ולשילוב ובעתיד בהווה ממנה שיידרש טכנולוגי אתגר לכל מענה

 מערכות תומכות, משלימות או שירותים נלווים.   , לאפשר את הפעילות הצומחת

חזקה יציבה ואיכותית  שתאפשר עלייה מהירה לאוויר ועקומת למידה והטמעה תהיה מערכת נדרש כי ה .ה

 ירה.מה

, ניהול נכסים דיגיטליים לכלל הארגון ולמול ספקיו ותוכל לתמוך  omni channelב  שתתמוך מערכת  .ו

 בהתאמות פונקציונליות נוספות והרחבות עתידיות.

 .האתרים נגישות תקן בעל להיות האתר על .ז

 אתר וניהול ( זה למסמך בנספח מפורטים יתרונותיה) PIM מערכת של התוכנה תשתיות באמצעות יבנה האתר .ח

 המודולאריות:  המערכת יתרונות בין.  הקיימות וביכולות במנגנונים שימוש תוך SAAS של אלקטרוני מסחר

 שנבנה ממה דבר לאבד מבלי מודולים של הדרגתית והוספה המערכת של בשלבים בנייה המאפשרת, שלה

 בצורה המערכת פיתוח המשך שרושיאפ,  בשוק הקיימות אחרות ולטכנולוגיות למוצרים גם מרבית ובתאימות

 .וכלכלית מהירה,  קלה

 יכולת ובעל והסטנדרטים התקנים פי על בנויה  (SOFTWARE AS A SERVICE) SAASכת מער .ט

 יחסית קלה המיועד האתר לדרישות שהתאמתה כך( הנגישות בחוק להגדרות בהתאם וזאת. )לנגישות התאמה

 .  ביותר גבוהה ברמה תשתית קבלת ומאפשרת

 באמצעות, אינטרנט בסביבת וינוהלו יופעלו,  התכנים ועריכת הניהול ממשקי כולל,  המערכת ממשקי לכ .י

 בשימוש,  ומעלה 768X1024 של לרזולוציה יותאמו הניהול ומערכת המשתמש ממשק.  סטנדרטי דפדפן

 צד.  הפיתוח לזמן נכון האחרונה בגרסתם וכרום', אדג,  Firefox,  10 מסוג אקספלורר אינטרנט דפדפן

 גם ותתמוך רספונסיבית בצורה תבנה המערכת תצוגת. העברית בשפה יהיו הניהול ומערכת המשתמש

 בגרסה לאנדרואיד וכרום IOS -ל ספארי  אנדרואיד-ו  IOS מסוג וטאבלטים טלפונים(  ניידים במכשירים

 .ביותר העדכנית



 הכישורים הנדרשים מהספק הינם: .3

 הפנים הליבה מערכות בין המתקשרת  pim מערכת בהטמעת האחרונות  ניםהש בשלוש מוכח ניסיוןבעל  .א

  המאפשרות( SAAS software as a) service  מערכות בשילוב   החיצוניים החברה לקוחות לבין ארגוניות

 .ומורכבת נרחבת אינטגרציה

 דומה בפלטפורמה כתמער פועלת במסגרתן לפחות ארגונים 10 עבור שירותים מתן יכלול שיוצג הניסיוןבעל  .ב

 .האחרונות השנים 3 ב שהוטמעה

 .בעולם והן בארץ הן האחרונות השנים 5 - ב  הטמעה תהליכי  60 -  מ למעלה ביצע .ג

 תמיכה ואנשי  מעצבים, פרוייקט מנהלי, מתכנתים זה ובכללל בארץ הפיתוח במרכז עובדים 50  לפחות מעסיק .ד

 

 . למתן השירותים במפרט שלעיל יחיד  ספקנדרשים ומהווה הינה בעלת הכישורים ה  Signature IT-חברת  .4

אלמנטים ה הכוללת את כל ותפעול של מערכת תמיכה  הקמה וניסיון ב יכולת   Signature ITחברת  ל .א

ובטכנולוגיה המאפשרת הקמה ואינטגרציה מהירה ביותר ויכולת התממשקות עתידית הן , ים לעיל הנזכר

 .מערכות חיצוניותלמערכות פנים ארגוניות והן ל

דומים בתחום הסחר  בפרויקטיםוהתמחות   ןניסיוהנה החברה  היחידה בארץ בעלת   Signature ITברת  ח .ב

 .SAASובשילוב מערכות   PIMהאלקטרוני בהתבסס על מערכת 

 הדרישות לעיל, מצאנו כי  לאחר ניסיונות לאתר גוף אשר לו ניסיון מוכח ומסוגל לספק את מכלול  .ג

Signature IT  .הינה הגוף היחיד המסוגל לעמוד בדרישות אלו 

         

 

 ,בברכה                                                                                                                        

 שי רייכנר                                                                                                                       

 מנהל היחידה הכלכלית                                                                                                               


