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 יםללינושאים כ .1

 אילן-בראוניברסיטת הבינלאומי ספר ית העל ברקע  .1.1

סטודנטים ממדינות שונות  טבית הספר הבינלאומי מיסודה של אוניברסיטת בר אילן קול

 האוניברסיטה. לימודים בתחומים שונים במסגרתבעולם למטרות 

 ם הנו מטעם האוניברסיטה.ק לסטודנטינהתואר המוע

בכל  - ד לסיום לימודיווע וניהראש הקשר תמיצירוה את הסטודנטים ובית הספר מל

 ומים. התח

 עבור הסטודנט.one stop shop  הבית הספר מהוו

 ם שונים, כפי שיפורט בהמשך.יהמערכת תכלול סוגי לקוחות שונים וסוגי תהליכ

 

 סוגי הלקוחות של המערכת .1.2

 המגיעים לארץ ללמוד תואר אקדמי. סטודנטים  .1.2.1

 .לתוכניות קיץהמגיעים סטודנטים  .1.2.2

 ילופי סטודנטים. המגיעים לארץ במסגרת חמי אקדוסגל טים סטודנ .1.2.3

לופי  חיניידות ורת מהארץ במסג שיוצאיםמנהלי קדמי ו וסגל אסטודנטים  .1.2.4

 סטודנטים. 

ווה להפוך אותם  קאנשי אקדמיה וגורמים נוספים שבית הספר מארח בת .1.2.5

 האוניברסיטה. לסוכני חברות של התוכנית של בית הספר ושל

1.2.6. Israeli experience - ארץ.שמוזמנים במטרה לחוות את ה םתלמידי 

 

 מצב קיים .1.3

 ידניים. יכים ותהל מייליםאקסל, לוחות לים בעיקר בנוהם מתהליכיכיום ה

תהליך ההרשמה של הסטודנטים עצמם מתבצע במערכת ליבה של אוניברסיטת בר אילן  

ע שמקיף את הסטודנט אך אינו נוגע  נפרדת והיא מכילה מיד CRMשהיא מערכת 

  י.נלאומית ובין ביה"ס הביממשק בין הסטודנט/בומיומית התנהלות היל

 

 גיה ותשתיתולוכנט .1.4

 .תנולוגיה מתקדמ על טכ, תעבוד WEBהמערכת תהיה 
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 ממשקים .1.5

 ה.של האוניברסיטמערכת  –מערכת אילנט  -דו כיווני ממשק  •

 ., מערכת חיצונית לאוניברסיטהMailChimpמערכת  -דו כיווני ממשק  •

 .נות(ץ למעוו)שיב יוריטירכת פרמע •

 . של השוק האירופימערכת   – ZOHOמערכת  •

 . O365או  Gmail אלקטרוני ויומן מבוססחיבור לכלי לניהול דואר יכלול הפתרון  •

 נ'. האו ועוד של , ענןמסמכים, דוא"להפלטפורמת   –מיקרוסופט אופיס  •

 מערכת אינטרנטית המספק לאוניברסיטה לידים.    K-STONE -ממשק ל •

 ריטי המטפלת בשיבוץ למעונות.וימערכת פרק לממש •

 סיטה.אחרות באוניברשל המערכת עם מערכות משקים תכנו מי •

  

 אבטחת מידע .1.6

, וניברסיטהידי יחידת המחשב של הא וכתבות עלת להיות מעשויודרישות אבטחת מידע 

 . או מי מטעמה

 

 וסלולר לדיגיט .1.7

  מוחשבים דו אישורים מ להירשם להשתלמות, קבלה ומשלוח אפשרות .1.7.1

באמצעות כל מדיה   ולהפך, הפצת נהלים  לביה"סנט סטודמה ,ניים וויכ

   .דיגיטלית

ורך קבלת  לצמדיה דיגיטלית כל עם ביה"ס באמצעות אפשרות לתקשר 

הקשור  ומענה בכל נושא עזרה, ייעוץ אקדמי ללימודים, שוםרי לצורךמידע, 

 דע, בעיות, ותלווח על תקלה, שאיד , מהלך הלימודים, חיי חברה ורווחהל

 וכד'.  וגרבלשל הסטודנט  הפיכתווכולל 

על מידור ואבטחת מידע העומדת וך הקפדה היה תיטאלית תגישה דיג .1.7.2

 בתקנים המחמירים ביותר. 

אחת מהפעולות  טחה המתבקשים לכל ספק יפרט את סדרי האבה .1.7.3

 זה. מפורטות בסעיף ה

לכל  לבנטיכלי ר ווהי, אחרת חברתיתפייסבוק וכל רשת  רם,גט, אינסזום .1.7.4

 ' וכו עהעברת מיד , רישום, סיםך, כמו כנילתה
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  נתונים .1.8

 תלמידים בשנה.  900 -כובדים המטפלים בע 13דים כיום ביחידה עוב

 .  אנשים  18 -  16על המערכת יעבדו בין  

 

 לי עבור הפתרון המוצעלע כמיד .1.9

נדרשת מערכת כוללת אילן  בית הספר הבינלאומי שבאוניברסיטת ברל .1.9.1

 ך.הספר ויפורטו בהמש תיבתהליכים שבאחריות לניהול 

אפשר לארגון  וי ארגון ניהול יעיל תקין ואפקטיביהפתרון המוצע יאפשר ל  .1.9.2

 ד.בפניו בהווה ובעתי העומדים יםבאתגרים וביעד לעמוד 

שכלי ניהול יעילים   ןמאמינלאומי שבאוניברסיטת בר אילן הבי ספרבית ה .1.9.3

השונים   יםמרוגה יתופי ידע אינטראקטיביים ביןשו תהליכים ו שיפור היאפשר

 בנטיים לתהליך.בארגון הרל

  .תפישת המערכת תהיה מבוססת על תהליכים .1.9.4

שים בכל השלבים הנדר ויות השונותת ביצוע הפעילהמערכת תלווה ותנחה א .1.9.5

 באמצעות מסכי העבודה השונים, בהתאם ארגוןמשתמשים באת הביל ותו

 עילות. פיינים את הפם המאלפרמטרי

של   שונים שונים, במודליםשתמשים למ יכולת זו של המערכת, תהיה .1.9.6

 המערכת.

פעול בצורה על המערכת המוצעת לכלול גמישות תפעולית רבה ולאפשר ת .1.9.7

 חה וידידותית. נו

ע  מידע באופן ידידותי, אחזור המידזור עת לאפשר אחעל המערכת המוצ .1.9.8

בחתכים שונים וברמות שונות, כפי   רכתבמע הקייםיתאפשר על כל המידע 

 שיפורט המשך.

טופל במערכת  מות שונות על כל המידע שירכת לאפשר בקרות ברהמע לע .1.9.9

 המוצעת.

ש בודד או לקבוצת ו למשתמשיאפשרכלים  ארגוןהמערכת תספק ל .1.9.10

ים,  רות מראש לאפיין צורכי מידע שונמוגד אם להרשאותתמשים בהתמש

 קבועים ואד הוק. 

 . להיות מבוססת ברובה על תוכנת מדף קיימתרשת אמורה המערכת הנד .1.9.11

ופירוט   ל המערכתית המערכת, כלי הפיתוח שספק לפרט את טכנולוגה על .1.9.12

 כת. קמת המערלצורך ה רגוןאלהנדרשות  התשתיות הטכנולוגיות



 אילן-אוניברסיטת בר

 אומיס הבינל"ביה

 

 16/20מכרז מס': 

 יהול סטודנטים מהעולםלנכת הקמת מער

 אילן-טת בראוניברסי עבור
 

 

5 

 

על  ל ומהיר על כל תהליך במערכת זאתיעי מידע זמין, על המערכת לאפשר .1.9.13

החלטות ובקרות בכל הרמות ל קבלת תכנון ע מנת לאפשר בין השאר

 י החלטות בארגון.לבקלמבצעי העבודה ולמ

מורה להיות תהליכית ולתמוך בתהליכי העבודה הקיימים היום  כת אהמער .1.9.14

 וצרכים עתידיים.  דיםיוח מ ות צרכיםבארגון לרב

 בה טכנולוגית מתקדמת.בסביאפשר עבודה המערכת ת .1.9.15

מה לפי צורכי  שתמש דינמי המאפשר התאפק ממשק מהמערכת תס .1.9.16

 .המשתמש

נושאים,  פשרים עבודה על קבוצת אמהעל המערכת המוצעת לספק כלים  .1.9.17

 חוצי ארגון וכד'.    קבוצת תהליכים, תהליכים

 .הםנדוקס שלריקתם ואיבטפסים, סידע המערכת תאפשר קבלת מ .1.9.18

 

 נושאים רוחביים .2

 ים לטיפול במידע לכ .2.1

ר של  חשובים ביותו מהנכסים הי הינון בעולם המודרנהמידע של כל ארג .2.1.1

 . הארגון

יכולת ברמה גבוהה  כלים שיספקו לארגון  תעציש לכלול במערכת המועל כן  .2.1.2

 ן. ויאפשרו מנוף הנכסים והידע בארגו לטיפול במידע  ביותר

חילול המידע   ע, ידהמידע, אחסנת המידע, אחזור המוק ביצירת המודול יעס .2.1.3

 ועוד. 

 ערכת כמו:של המידע במ חזור המידע יתייחס לכל האלמנטיםא .2.1.4

 דו"חות מובנים במערכת •

 "חותמחולל דו •

 תותאילש •

 מנהלים מערכת מידע ל •

 התראות •

 טפסים, מסמכים ומכתבים מהמערכת •

 שאלונים •

 לווים מסמכים נאיתור  •
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ם שונים, התפלגויות חריגות,  ניוועל הכלים לאפשר הצגת תמורות חריגות לכי  .2.1.5

ילויות שונות, ניתוח מידע ברמות  פעל ות שונות שקופות, מגמתל פי עניתוח 

 ות ועוד. שונ

ושאים,  וואתיים לפי תקופות, עובד, ננים השותקבלת נ תאפשר כתהמער .2.1.6

 רמות ועוד. 

 וחות מובנים. המערכת תסופק עם סדרת ד .2.1.7

בחתכי רוחב ועומק   כתערהמערכת תאפשר יצירת דוחות על כל נתון במ .2.1.8

 שונים.

 . , לרבות סטטוסיםם השוניםבקרה לתהליכיהמערכת תכלול דוחות מעקב ו .2.1.9

 הרשאות. על פי היהכלול בהם תה דעהגישה לדוחות השונים ולמי .2.1.10

מובנים  עבור כל מודול ותהליך ניתן יהיה להפיק דוחות נוספים לדוחות ה .2.1.11

 באופן ידידותי ועצמאי. 

 רמטים הבאים: פוב  כל דוח ניתן יהיה להפיק .2.1.12

 דוח מודפס .א

 דוח למסך .ב

 קבצים בפורמטים שונים  .ג

 . ול דו"חותילובנה לחעל המערכת לספק כלי מתקדם ומ -דו"חות לל מחו .2.1.13

 ל נתון הקיים במערכת, ללא עלויות נוספות. על כות חודהספק יספק  .2.1.14

 ים ודוחות משתנים. ובנים וקבועי אופנים: דוחות מהדוחות יסופקו בשנ .2.1.15

  הדוחות לעיל ניתן יהיה לבקש שינויים ללא עלות. גיסובשני  .2.1.16

 שאילתות .2.1.17

 ותר שאילתטו בפרק זה, תיבנה מערכת שתאפשו"חות שפורלד בנוסף •

 . השונים במודולים

 .ות, ולמידע שיוצג בהן, תהיה על פי הרשאותאילתשלה גישה •

צירת  ואפשרות לי וחות מובנים , דיכלול שאילתות מחולל הדו"חות •

 .ושמירתם םחות חדשידוו שאילתות

 מידע למנהליםמערכת  .2.1.18

 עובדי הארגון ושאילתות עבור ות המערכת תכלול סידרת דוח •

ת מידע ואל על פי הרשניתן יהיה לקב למנהליםע המיד במסגרת מערכת •

 ומים שונים  תחרציף ב

 מנהלהועים כפי שייקבע והן ביוזמת המידע יישלף הן במועדים קב •

 אחזור מסמך .2.1.19
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ל תהליך שנדרש עבורו מידע מכל סוג, תציג המערכת  ובכת לובעת פעי .2.1.20

  דוגמה: אליה )סוגי מסמכים ל ךהמשוימידע  סמכים אוהמ רשימת כל סוגי

  הודעות דואר אלקטרוני , OFFICE, מסמכי ונהמתוקים, מסמכי סמכים סרמ

 וכו'(.

ת שיכללו א שהתבצעו בו בצורת גרסאותוצג יכיל את כל השינויים ע המהמיד .2.1.21

 . ו'כמו: מבצע השינוי, מהות השינוי מועד השינוי וכהרלבנטי המידע 

ל התהליכים והמודולים  מסמך או מידע תשויך לכ ה שלחדש סהרג .2.1.22

 .נטייםלבהר

מהגרסאות הקיימות לפי  כל אחת םדה עלבחור עבור למשתמש שתאפי .2.1.23

 . צרכיו

ולמודולים   יתויק וישויך לתהליכים ,מכל סוג שנוצר במערכות ,מךמסל כ .2.1.24

מידע   ויאחזר על פי התהליך המפורט לעיל, כך גם לגבי פריטייים הרלבנט

 .במדיה מגנטית יים המגיעים חיצונ

לבו שללסרוק אותו ו , תהיה אופציהך מגנטיתדרשלא ב ארגוןידע המגיע למ .2.1.25

 .והאחזור המפורט לעילתוך השיוך 

רו  ות שיאפשיש להצמיד לו אינדיקצי  יוך מסמכים ומידעים מכל סוג ש עתב .2.1.26

ו המידע, ל יותר, האינדיקציות ישתנו בהתאם לסוג המסמך אמהיר ויעיאחזור 

י מידע", אם  ור מך על מנת שלא יוצרו "חן לאפשר מחיקת מסחר השיוך אילא

 על המסמךאת בהערה בולטת בנטי יש לציין זלרשיכונו אינו  מסמך לאחר

 )ביטול לוגי(. 

 .ערכתישויות במשיוך לריבוי מערכת תאפשר ה .2.1.27

 ים ומכתבים, מסמכטפסים .2.1.28

י שפורט  במערכת כפ םבאופן משלים למחולל הדו"חות ולדו"חות הקבועי •

 .מכתביםו שלוף מידע על גבי טפסים יל נדרשת אפשרות ללע

,  והמכתבים בהדפסה או בקובץים ספטשר להפיק את העל המערכת לאפ •

 .ספרבתבניות בית ה

 .ם מהמערכתברים תכלול את הנתוניסים והשוהפקת הטפ •

 . לול טפסיםר גם חישפהמחולל יא •

ליך, הדרש מהתהמערכת תנפיק באופן אוטומטי כל מכתב או טופס כנ •

 . ערכתהמתוך יכללו את הפרטים מ המכתב או הטופס

 דיגיטאלית  המהמסמכים בחתי אפשרות לחתום על •
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 בדיקות תקינות נתונים .2.2

בדיקה יות וכל המערכת תכלול עבור כל נתון שמוזן אליה בדיקות ולידיות, בדיקות לוג

 .רשת אחרתנד

 . פתרוןיקון או ותציע ת ה הליקויהנתונים, תבהיר מ כת תתריע בעת הזנתערהמ

ותהליך ול דומת וברמת כל ערכ: ברמה הכללית של המותמר הבדיקות הלוגיות יהיו בשתי

 .בנפרד

 

 הרשאותמשתמשים ו .2.3

 . על פי הרשאותגישה למסמכים תתבצע 

 ם, משתמשים ועוד.  יליכים, נושאומים, תהל פי: תחהמערכת תאפשר קביעת הרשאות ע

 ע.בוכן גורמים נוספים כפי שיקבית הספר, תלמידים  עובדי הנם במערכת שתמשיםמה

 

 ל שינויים במערכותוהני .2.4

או גרסאות   בגרסהשבאמצעותו ניתן יהיה להגיע לנתונים  יחזורש צועערכת תאפשר בימה

 . ים קודמות על פי תאריך או על פי ערכי נתונ

 

 רים וחתימותשואי .2.5

כמו: תהליך,  של עבודה במערך  רמות שונותת נדרשים לוחתימו אישורים .2.5.1

 . , פעולה, תשלום, מודול ועוד מסמך

בות מי  כך לר לע עותר המערכת תתרידרושה חתימה או יבו  םוקבכל מ .2.5.2

 .המורשה לחתום

 . ההרשאות יכול שיהיו על פי הגדרת תפקיד או ציון שם ספציפי של עובד .2.5.3

המערכות מות גם בעבודה עם הליך אישורים וחתיוך בתתמ רכתהמע .2.5.4

 .שבממשק

 לכמים בתהליך וסדר החתימות הנדרש והתנאים לאת כל הגוריש לאפיין  .2.5.5

 .ימהתח

ישור, אחר מועד זה תצא מן לאז צאתהקגורם בתהליך  יש להגדיר לכל .2.5.6

 .תזכורת

 . פעולת האישור תעדכן את הגורמים הרלבנטיים לתהליך .2.5.7
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ובאיזה ם לאשר את התהליך התהליכים מי המורשיפי דרו על במערכת יוג .2.5.8

 מא:  אופן, לדוג

 רגילהימה חת •

 חתימה אלקטרונית •

 ור תהליךאחד לאיש השילוב של יותר ממורש •

 

 ותזכורות אותהתר .2.6

ול המודולים, בכל השלבים, בכל התהליכים אופן מובנה בכבל מערכת תכלוה .2.6.1

 . םרלבנטייורמים הובכל מקום שיידרש תזכורות והתראות לג

עד  טוסים וימשיכו לפעול ם לסטאכפופי התראות יהיוהתזכורות וה .2.6.2

 .תראהשר הפסקת התזכורת או הההמאטוס להתקיימותו של סטא

הודעה   תועברגדר לכך, ן סביר שיולא מטופלות בזמתראות שתזכורות וה .2.6.3

 . בארגוןבהיררכיה ותר ילידיעת גורם בכיר 

 הפעלת התראות כמושים שיגרמו לההתראות יתקיימו גם במסגרת תרחי .2.6.4

מעל סכום מוגדר לבעל לגורם כלשהו  , אישור תשלוםיגות תקציבלדוגמא חר

 . מסוים ועוד  ל סכוםבונוס מעה מילגתפקיד, מתן 

 דעותי .2.7

 .א ומקיף של המערכתמל ל תיעודוהמערכת תכל .2.7.1

דוח, קובץ וכל  מיילים, ניוזלטר, המערכת תכלול תיעוד של כל מסמך, מכתב,  .2.7.2

 .אותדע אחר בתהליך לרבות גרסמי

 .ערכתר מחוץ לממקורו נוצתיעוד המידע יהיה גם אם   .2.7.3

של מסמכים סריקה וד מידע שמקורו מחוץ למערכת יתאפשר על ידי תיע .2.7.4

 דעות דואר אלקטרוני. ו/או הו  OFFICEמסביבת  רף ולרבות קובץ מצ ושיוכם, 

לבנטי עם מסמכים סרוקים ישולבו במערכת תוך שיוך למודול או להליך הר .2.7.5

 . ם רלבנטיים אחריםקישורים להליכי
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 המערכתהספק ומציפיות מ .2.8

  ויים שינ ע ביצו מובילים למשתמשים שתאפשר וגמישה ידידותית מערכת .2.8.1

 .בתכנות צורך ללא עתמעת ל תאמותהו

 המידע של הנגשה המאפשר וידידותי משוכלל פה ליוש ושחיפ מנגנון .2.8.2

 .במערכת

 תהליך. ב ופעילויותי  כלל על מלאה תלמיד תמונת .2.8.3

  דיווחים , העובדים של ביצוע ומדדי עומסים ניהול רשיאפש תדוחו מנוע .2.8.4

 . וניתוחיים דוחות תפעוליים,  תקופתיים

  ורות תזכ ,ריגיםח מקרים של הצפה שראפשי כללים פי על אותהתר ןמנגנו .2.8.5

 . בארגון שונות לציותואסק  לגורמים המטפלים

 .ונותש מערכות בין כפולות הקלדות של למינימום הפחתה .2.8.6

 במחזור שלב לכל תיעוד וכולל סדורה מתודולוגיה פי  לע יהיה ויקטהפר ביצוע .2.8.7

 . חיי

  לפי  הקרובות םניהש על בדגש המוצר  של Road Map -ה את יציג  הספק .2.8.8

 . הרשמיים ן רפרסומי היצ

  הדרכה, פיתוח, נדרשות, סביבת טסט עבודה סביבות להגדיר פקהס על .2.8.9

 .קבלה ובדיקות הדרכה, פתוח לביצוע מבצעית וסביבה

נדרשות   תכונות או כיום הקיים  על נוסף קצה בציוד צורך פרטל הספק על .2.8.10

  הנדרשים  עיםבביצו מידה ע שםל המערכת להפעלת הנדרש זה  לציוד

 . וולפרט

ישנם כאלה, אם  ישליש צד במוצרי  שימושהו הפתרון צורת את יפרט הספק .2.8.11

  יתרונותיו , וצרהמ תכונות את לפרט יש, אלו במוצרים שימוש של במקרה

 המלאה באחריות הספק אייש' ג צד  מוצרי אספקת של המקרב .ועלות

 כל ךלאור להם שירותוה והתמיכה מותקנתה תפקודם במערכת, לאספקתם

 .והתחזוקה האחריות פותתקו
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 טום הפרויקייש  .3

 תהמערכמהספק ו דרישות .3.1

ך פרק זמן סביר ממועד  בתולהגיש תוכנית עבודה ולוחות זמנים  הספקעל  .3.1.1

 .חתימה על ההסכםה

 ועברית.אנגלית  –נית יות דו לשושתוצע חייבת לה כל מערכת .3.1.2

מנהל פרויקט מטעם החברה   אפיון מפורט אשר יבוצע מוללבצע  על הספק .3.1.3

 . CRM-רכת האת מעשתספק 

  על רצף נתונים המשכיות תפעולית שוטפת ושמירהיאפשר ן המוצע הפתרו .3.1.4

 ת. ממערכות קודמו

 שבאוניברסיטת ברבית הספר הבינלאומי וכנית עבודה סופית המותאמת לת .3.1.5

 .ש עם הספקתגובאילן 

באופן מובנה, הן   ,WORKFLOWל המודולים שבה, תכלול מערכת על כה .3.1.6

 בין המודולים. והן  בתוך המודולים

 לוגיקת המערכת.באופן גמיש ונוח מבלי לפגוע בנויים יתאפשרו השי .3.1.7

תנתב באופן אוטומטי מסמכים למשתמשים האחראים  Workflowמערכת  .3.1.8

   .עליהם לעבוד

ניהוליים פנימיים,  ם יכולים להיות תהליכי עבודה ים המנוהליהתהליכ .3.1.9

 . 'וכולארגון   ם לגורמים מחוץיתהליכים הקשור

חדשים, בדגש על  ולידים נים מתענייך רישום הלישיפור תתאפשר  מערכתה .3.1.10

 .מההמסיימים את תהליך ההרש ידיםהתלמהעלאת אחוז 

לסטודנטים בינלאומי על ידי בית ספר מקסום פוטנציאל השירותים המוענקים  .3.1.11

ירות הניתנים שהעולית, כלומר התייעלות בתהליכי מצוינות תפ, אילןבר 

 ברסיטה.באונינ"ל הבי תלמידיםל
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 גייםלבים כרונולותהליכים על פי שאור הית .3.2

 . םכרונולוגייפי שלבים  על םקתהליכי העבודה מתבצעים בחל .3.2.1

 השלבים הם: .3.2.2

 )לידים( ת מתעניינים בתוכנירישום ליצירת  שיווק -שון שלב רא .א

 (שמיםרנל לידיםת כהפי)נרשמים לתוכנית ת ליציר שיווק -שלב שני  .ב

 יקטהפרו ך תקופת לאורדנט, טיפול בסטו -שלב שלישי  .ג

 .ספות בין השלבים ובתוך השלביםנופעילויות  .ד

ל מתעניין או  מיקום בתהליך של כהמעידים על  וסיםסטטיש לאפשר  .ה

 נרשם.

, התזכורות יהיו  ביםלבים ותזכורות על פי השמעק המערכת תאפשר . ו

 בדחיפה. 

 דפי(בטיפול ירידים ) + נציגים + םינליצירת מתעניישיווק  -שלב ראשון  .3.2.3

, הרישום  כמתעניין נרשםיין , עד שהמתעננמשך הטיפול בשלב הזה .א

 .לידשל מעמד מקבל 

 . הלידים קבלים תשתית השיווק עובדת על כל מקורות המידע מהם מ ת .ב

או  תדינות שונובמשמוצבים ציגים של האוניברסיטה עים יעדים לננקב .ג

 .בחו"ל תמטפלים מהארץ בגזרוהנציגים 

 על פי ארץ היעד.  יםלימודה תוכניתאים את יש להת .ד

 .לידמעקב אחר כל  .ה

על לידים כפולים או על   הע: התרהתאמת מנגנון לאיתור לידים כפולים  . ו

ו מועמד בתהליך, למשל: א דנט קייםליד חדש שיכול להיות קשור לסטו

סוגי  2 סה"כ. 'וכו, בוגר ב שנרשם שו  חבר משפחה, סטודנט עבר

 .ת )ליד לליד וליד לסטודנט(והתרא

 דהיינו מתעניין. , דכל לי שלות התהליכים ל השתלשלעוד כתי .ז

במערכת  יםעשנ וםם דמי רישהגשת המועמדות ותשלו/הרישום .ח

 אילנט. –טה האוניברסי

שהוא  העניין, על פי עצמת של מתעניין סיםסטטויש לאפשר טבלת  .ט

 .ה בתוכניתמגל

רשם מראש י, דרישה להיםרניהול קמפיינים בזום ובאמצעים אח . י

 . רישוםעם ה ק לקמפיין בזוםספק לינרכת ת, המעלקמפיין

שתבחן  וכנית שנתיתתספק בחול אמורים ל הטהאוניברסים של יהנציג .יא

 י.שבוע על בסיס ותנוטר
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 .נטפה ממערכת אילמידע בדחיקבלת נדרש  .יב

 

 ה()דליית שמים לתוכננרליצירת  שיווק -לב שני ש  .3.2.4

 עד לרישום לתוכנית.ונמשך  ליד עם רישוםה מתחיל שלב ז .א

 . טודנטליך אחד לניהול מחזור חיי הסתה בניית .ב

 רנטים להיות ממגוון מקורות כמו: אתר האינטיכול המקורות ללידים .ג

ירידים, ירידים בזום,  או כנסים אירועים כמו  BI-INK, (טצ' או מייל)

ם  עתר )ייצר לינק לא ליין-ןשיווק או, )בתאום מראש( יקורים בקמפוסב

יות טלפוניות או הפניה דרך  , יש גם פנ(פרטים למילוי  דף נחיתה 

 ועוד.  םחברי

 מאין הגיע.  ,כל לידמקור של חשוב תיעוד ה .ד

 . י ייעודרישום דרך טופס המערכת תאפשר  .ה

 הלימודים.  תלתוכני  פרטים, או רישוםלקבל על מנת  םלהירשניתן  . ו

 ות לימודים. רשימת קורסים ותוכני .ז

 ם. יכניות לימודניהול תו .ח

 ניהול משובים. .ט

 משך.שמירת קשר בהט ואמצעים לטיפול בסטודנ סיום . י

, טורקיה, דרום ות: הודו, סיןננמצאים במדיר ל בית הספש יגים נצ .יא

 קזחסטאן. אמריקה,  צפון, אמריקה

 .רשימותנציגים אלו מעבירים  .יב

 הנרשמים.ומידע על נדרש להם פידבק  . יג

 . ותאומלרשום  ם נציג אחרלחסויש חד גיע מנציג אאם מתעניין ה . יד

 יאים.על פי הלידים שהם מב ליםומתוגמהנציגים נמדדים   . טו
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 מרב() רישום וליווי מינהלתי וחברתיעוץ אקדמי, י –שלב שלישי  .3.2.5

 סדר הפעילויות:   .א

o  ייעוץ אקדמי 

o ודות וכ"ו( רישום )כולל המרת תע 

o תשלום 

o  ויזות 

o מעונות 

o  ביטוח 

o סיוע בהחזרי מס 

o ותמלג 

ך תקופת לאור טיפול בסטודנט ,רישום סטודנט לתוכנית יחל עם .ב

 ו. לימודי

וועדות קבלה טלפוניה, נות ומגורים, יזות, מעוו וטיפול ב כלולשלב יה .ג

 ד. ועו

מרת תעודות, הפניה לאנשי מקצוע ם תעודות, הבשלב זה יש תרגו .ד

ר קבלת הסטודנט שרסיטה, על מנת לאשונות של האוניבהבמחלקות 

 ו. או דחיית

 .האוניברסיטלחוץ מרנות קמ ותגמלבהחזרי מס, הלוואות, טיפול  .ה

)דיור, ויזה, תקצוב   ספרית הב השירותים המוענקים על ידי ל ניהו . ו

 ום הפוטנציאל.ועוד(, לצורך מקס

 על פי קריטריונים.  טיפול במלגות של האוניברסיטה .ז

 ן החוצה ואל בר אילן. מבר איל סטודנטים משני הסוגים חילופי .ח

 )יעל( .יםלבנוספות בין השלבים ובתוך הש ויות פעיל .3.2.6

 י בתוך הפעילויות של בית הספר.תהליך עצמאינו ה –  B2B .א

 יזומים.  ולאביקורים יזומים כל סוגי הב לוטיפ .ב

 דמיים שונים. הביקורים הנם ממוסדות אק .ג

 . ם נטרייוולו, סגל אקדמי,  דנטיםסטודיפלומטיים,  :רים הנםהמבק .ד

בתוך לבנטי הרם עם הסגל בקרייש צורך בתאומים של המ .ה

 ה.יטהאוניברס

  ו א , שנקבעים ע"י המבקר תחומי העניין לפייהיה כן לביקורים בניית תו . ו

 , בהתאם לנושאים שיש לה עניין לקדם. ע"י האוניברסיטה

 טים. המפגשים יתקיימו גם עם סטודנ .ז

  , כמו חוזים ניםשיתופי פעולה מסוגים שומטרת הביקורים ליצר  .ח

 .מהפי סטודנטים, גיוס סטודנטים וכדו לשיתוף פעולה, חילו 

 . האוריינטצימפגשי , קיום אירועים שונים כגון כנסים .ט
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פעולה, אבני   ושיתופיסכמי ההבנות ריכוז ההול וינהמערכת תאפשר  . י

 . 'וכוליצירת קשר  כורות לחידוש, תזכורותדרך למעקב, תז

 (ניאלד) .בתוך השלביםנוספות בין השלבים ויות פעילו .3.2.7

 הספר. יתתהליך עצמאי בתוך הפעילויות של בינו ה –  B2B .א

 מתקבלים באמצעות השוק האירופי. הציבים  ובתקטיפול בחוזים  .ב

  ם סטודנטי –טים והתקציבים מתחלקים לשתי אוכלוסיות יקהפרו .ג

 ומרצים. 

כלי  מעין וץ ב יוצרת קשיים, לפיכך נחהשינויים בתוכנית התקצו .ד

   .יםטל פרויקניהו שיאפשר

 (יינדיש ) .רווחהפעילויות  .3.2.8

 ר.הסטודנטים של בית הספסיית וכלוא בתפעילויות רווחה וחברה לטו  .א

 .למאגר נתוני משתתפיםכלי  .ב

אים חברתיים, תרבותיים  ה כוללת בין היתר נושרווחהת ופעילוי .ג

  טודנטים ס אוכלוסיותחגים של ים, ציון טנדמפגשי סטוישראלים וזרים, 

 . 'וכו, פתיחת שנה, הסעדה שונים

ף המידע,  ואיס, ע"י הפעילויותם לבנייה וניהול ספק כליהמערכת ת .ד

כנון תניתוח המידע באופן שיאפשר את , םנטיהסטוד של ענייןתחומי 

 הכנת התוכניות.ו

 . קשר עתידי, להמשך בנית מאגר בוגרים .ה

 

3.2.9. ISRAELI EXPERIENCE. ( )עליתה 

 לתוכנית.טים שהתקבלו דנמקבלת רשימת סטו .א

 לת הנתונים.ק לקבי, מחייב ממשנחיצוהמידע מגיע מגורם  .ב

 גוון קורסים. ים מנטמציעים לסטוד .ג

 ט.י פרופיל סטודנפ בניית קורסים על  .ד

 נית היא עד שנה.כתוהשתתף בקבלה לה .ה

על  נטים מקבלים קרדיטציה סטודה, תעודותתפים מונפקים למשת . ו

 בארץ המקור.לימודים אלה 
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 סכמיםניהול ה .3.2.10

עילויות  מת החוזה לפם שונים, עם פרמטרים להתאתהליך של הסכמי .א

  מו:או גורמים שונים כשונות 

 .שונות בעולם טאותשיתוף פעולה עם אוניברסיהסכם  .ב

 . מרציםהסכמים עם  .ג

 הסכמים עם סטודנטים.  .ד

 

 לפתרוןוהארות רות הע .3.3

 .להכין אפיון מפורט על פי התהליכים שהוזכרו לעיל שיידרהספק  .3.3.1

 הספר.  מענה מלא לצרכים נוכחיים ועתידיים של בית ןיית יון המפורט האפ .3.3.2

 (. קהצ"ב )חוזה התקשרות וחוזה תחזוים המהספק יידרש לחתום על החוז .3.3.3

 ב.הסודיות המצ"  תהספק יידרש לחתום על מסמך שמיר .3.3.4

 תהיה במחיר סגור )פיקס פרייס(.הצעת המחיר  .3.3.5

יבוא נתוני היסטוריה  מיגרציית נתונים )יעלות יש לכלול בהצעת המחיר:  .3.3.6

   .רשומות( 10,000-כ -ם כיוםים כל הנתונפיעישבהן מו אות אקסלמטבל

 . 4.3 -ו  4.2 בסעיף פורטותהמת שתי הטבלאות מלא איש ל .3.3.7

 הדרכה, הטמעה ותמיכה .4

 .משתמשים במערכת 13 -כ ית הספרבל .4.1

 אופי הפעילות. נדרשת הדרכה על המערכת, סוגי הדרכה שונים, על פי  משתמשיםכל הל .4.2

הדרכה והטמעה בכל הקשור למערכת החדשה,  בית הספרתחייב לספק להספק מ .4.3

כל פי  עלהמפורטים לעיל, ו םסוגי המשתמשילתוכנות, ליישומים, לגישה מרחוק, לפי 

כנית העבודה וכמפורט בתיק הפרויקט המצורף להסכם זה, ומפורטים בתונים הריטריהק

דריך, יהיו מצוידים בכל הידע הנדרש להפעיל כך שהמשתמשים אותם יבחר המזמין לה

 את המערכת החדשה. 

העושים שימוש במערכת  בית הספרבמסגרת מערך ההדרכה יעניק הספק לעובדי  .4.4

ות  ת כאמור, ייעוץ בנושא ארגון ושיטהמערכ הכרת פעולתולית להחדשה, הדרכה תפע

כאשר ההדרכה תלווה בהדגמה על גבי אמצעים ומכשירים המשמשים את המזמין לשם 

 תפעול שוטף של המערכת החדשה.  

טת של כל עובד בתפעול  עד לשליטה מוחל, בית הספרההדרכות יתקיימו לפי הצורך של  .4.5

 . , בהתאם לתפקידוהמערכת

 פיסיים ודיגיטאליים.  באמצעיםדרכה ספק חומרי הי, הספק כמו כן .4.6


