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לכבוד ועדת המכרזים 
כאן 

 
הנדון: בקשה להגדרת חברת EDP כספק יחידת למטרת תמיכה ושדרוג 

 
 

 (IDM) כספק יחיד למערכת ניהול הזהויות הארגוני EDP אנחנו מבקשים להגדיר את חברת
 .NetIQ/MicroFocus המבוסס על תשתית תוכנת

 
בעבר עבדנו עם חברת פרו-לינק אבל הם הודיעו שהם מפסיקים לתמוך במערכות המבוססות 

NetIQ.  לארגון יש השקעה אדירה במערכת זאת ולא ריאלי להחליפה בפתרון אחר. 
 

לא נמצא ספק אחר שיכול לספק את השירות הנדרש (תמיכה ושדרוג) ובהמשך לכך פניתי 
 EDP לחברה המקומית המייצגת את המוצר.  מצורף בזאת מכתב מ'נס פרו' המעיד כי חברת
"הינה בעלת הידע והניסיון לתמוך" ... ו"הינה החברה הבלעדית שעומדת בדרישות היצרן ועוברת 

את ההכשרות הנדרשות". 
 

פניתי ליצרן התוכנה (NetIQ/MicroFocus) באמצעות האתר שלהם בתאריך 6 ביוני 2020 
בשאלה האם ישנה חברה נוספת היכולה לספק לנו שירות זה ולא נענתי.  

 
הערכת הוצאות השנתי המרבי המשוער הוא עד 250,000 ₪ לשנה למשך שלוש שנים. 

יש סעיף תקציב ייעודי לנושא ניהול הזהויות. 
 

  נא תשומת לבכם כי חברת נס-פרו הם הנציגים המורשים של יצרן התוכנה  
NetIQ/MicroFocus בארץ ואינם מציעים שירות תמיכה ו/או אינטגרציה.  חברת EDP היא 
חברת אינטגרציה מקומית המציעה שירותי תמיכה במוצרי NetIQ (היא תומכת בכל תשתית 

ניהול הזהויות של ממשל זמין וכן ארגונים גדולים אחרים). 
    
 
 

בברכה, 
נועם נודלמן 

רמ"ד מערכות הפעלה פתוחות 
אגף התקשוב 

 
העתק: דרור פריגוזין, רמ"ח תשתיות, אגף התקשוב 

  



 

 

           

 

 2020  יוני 16

 לכל מען דבעי 

 

הפתרונות  םואישור ליישו   NetIQ IDM (icrofocusM)ספק יחיד לפתרון הנדון: 

 של החברה

 

מבית , לניהול הרשאות Access Manager -לניהול זהויות גישה ו IDM שפתרוןהריני לאשר 

Attachmate/NetIQ אשר הינה המפיצה המורשית ידי חברת נס בלעדי עלבאופן בישראל  מיוצגים ,

  IDM  +Accessהבלעדית למכירת רישוי עבור סל הפתרונות 

 

, IDMהמוטמעים באוניברסיטה ) NetIQיישום בתחום מוצרי  בישראל חברתקיימות  16.6.20 לתאריךנכון 

SSO ,eDirectoryהידע והניסיון לתמוך, להמשיך לפתח ולקדם את מערך ניהול הזהויות  תבעלה ( שהינ

(IDM וה )SSO  חברת , בתחום האקדמי הגדול והמורכב הקיים היוםEDP   הינה החברה הבלעדית שעומדת

 עוברת את ההכשרות הנדרשות .רישות היצרן ובד

 

 בברכה,

 

 רן כהן         

  Microfocusמנהל פעילות,              

NESSPRO 

 

 


