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חטיבת הנדסה וטכנולוגיות

ה' אב תשפ"א
2021יולי  14

 הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 
ביצוע מחקר לפיתוח אמצעים לגילוי תשתיות  -ניהול חכם של הידע הארגוני 

 בתת הקרקע 

 בזאת מקורות מודיעה 1993 ג"המכרזים, התשנ חובת תקנות להוראות בהתאם

 בשל יחיד כספק " TSG " חברת עם להתקשר בכוונתה כי מ"בע מים חברת

 .בנושא מומחיותו

 .יחיד בספק מדובר במקורות, כי המקצועי הגורם של מכתבו זו להודעה ב"רצ

לפנות  רשאי ההתקשרות את לבצע המסוגל אחר ספק קיים כי הסבור אדם

 בצהריים. 12:00בשעה   28.7.2021מיום  יאוחר לא וזאת בנושא למקורות

דוא"ל  בלבד, באמצעות בכתב להעביר יש כאמור פניות

lshaul@MEKOROT.CO.IL. 3521457-073בטלפון  הדוא"ל קבלת לוודא יש. 

 כתובת ומספרי ,מלא שם הפונה )לרבות של המלאים פרטיו את לצרף יש פניה לכל

 הטענות אסמכתאות בדבר האחר, ולצרף הספק של פרטיו את ונייד( וכן קווי טלפון

 .בפניה הנטענות
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 הנדסה וטכנולוגיותחטיבת 
 

 

 14.7.2021 תאריך:                
 

 לכל המעוניין
 

 רותבחברת מקו לניהול חכם של הידע הארגוני TSGהנדון : הודעה על כוונה להתקשר כספק יחיד עם חברת 
 

 -רקע
על תיוק וקטלוג מסמכים בצורה ידנית ע"י משתמש הקצה. איתור בחברת מקורות כיום מבוסס תוכן הניהול 

 .המסמכים בוצע באמצעות מנוע חיפוש בסיסי אשר התבסס על התיוג והקטלוג הנ"ל
 :שני מכשולים עיקרייםלתהליך זה 

 .תלות במאמצי המשתמש )לרוב משתמשים לא מקדישים את מאמציהם לנושא זה( .1
 .ברמת הקיטלוג שהמשתמש מבצע יםהחיפוש תלויתוצאות תלות באופן הקיטלוג היות ו .2

 מטרה
לעובד בצורה ונוחה מכלל תו והנגש ולטובת איתורהידע הארגוני האינדוקס של אוטומציה של תהליך  .1

  .מקורות מידע תוך צמצום המאמץ הנדרש מהעובד
איתור והנגשה של הידע הארגוני הרלוונטי ביותר לעובד בצורה יעילה ונוחה ככל הניתן התבסס על מספר  .2

וכו'( המותקנים  SP 2019 ,File system, , דוקומנטוםExchange  ,One Driveמקורות מידע )כגון 
משל ענן( תוך צמצום המאמץ הנדרש מהעובד בארגון החומר ל-בסביבה היברידית )מקומית וחיצונית

 .בתיוקו ובתיוגו
 דרישות

השתלבות המערכת באקו סיסטם הארגוני ללא השלכות על מערכות ניהול התוכן וניהול ההרשאות  .1
 .הארגוניות ובצימודיות נמוכה אליהן

 ,Share pointמובנות, קיימות ומוכחות לרוב סוגי מאגרי הטקסט ) API/PLUGINמערכת עם יכולות  .2
File System). 

  .יכולת אינדוקס מסמכים בעת העדכון במערכות ניהול תוכן .3
   .שיוך אוטומטי של המסמך לעולם תוכן .4
  .תמיכה באמצעות העשרת שפה )הטיות וכד'( ע"ב מנוע מורפולוגי .5
 .יכולת הרצה של מאות שאילתות בו זמנית .6
ארגוניות בתוך מע' האחזור )במטרה לייעל ולהקל על תהליך העבודה של  WEBיכולת שיקוף מע'  .7

 .המשתמש(
( לאחזור עם דמיון רב לחיפוש הסטנדרטי בגוגל )במטרה לייעל ולהקל על תהליך UIיכולת תצוגה ) .8

 .ההטמעה(
המשתמשים בשל  עצמאות המשתמש לבצע, לשמור ולשתף שאילתות מורכבות תוך בחירה עצמאית של .9

 המאגרים, הפעלת אופרטורים, ביטויים מדויקים ובהתייחס לפרמטרים גיאוגרפיים.
  .בהתאם למודל הישויות הארגוניהחיפוש יכולת סינון תוצאות  .10
 .שניות( 1( בקבועי זמן מהירים )מתחת ל TB 5מערכת לאחזור מסמכים מתוך מאגרים גדולים )מעל  .11
 PRODUCTIONם אחזור בעברית לרבות מורפולוגיה הפועל בסביבת ( בתחושנים 3לפחות נכס בוגר ) .12

  .משתמשים בארגון ציבורי/ממשלתי אחד לכל הפחות 500ומשרת מעל 
 לסיכום

 את היכולות לעיל. והיא הגוף היחיד בארץ שיש ברשות TSGלמיטב ידיעתנו, חברת 
פירוט ניסיון קודם מסמכים המתארים חברה המעוניינת להציג את מועמדותה, תשלח את הצעתה בצירוף 

 המעיד על היכולות שלעיל אצל הפונה.
 

 
 

 בברכה,                                                                           
 שאול ד"ר לוי

 מנהל מערכות מבצעיות
 חטיבת טכנולוגיות
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