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 לכבוד
 ועדת המכרזים 

 שלום רב,
 בקשה לספק יחיד -מעבר לאפליקציית ברנט לענן של חב' אורקל  הנדון:

 
 "ברנט". –של חברת אורקל  ERPאוניברסיטת בר אילן מתפעלת מערכת  .1

המערכת נמצאת על תשתיות האוניברסיטה ומשמשת כמערכת הניהול הפנימית של  .2
 משאבי אנוש , רכש , לוגישטיקה ורשות מחקר.האוניברסיטה בתחומי כספים , 

שנים לבצע שינוי ולהעביר את כל  5חברת אורקל העולמית החליטה לפני למעלה מ  .3
 (.SaaS – Softwere As A Serviceהמערכת לשירות ב"ענן")

 המשמעות לכך היא שיותר אין שיפורים אפליקטיביים במערכות הקיימות בארגונים. .4

הצמדות לחזית הטכנולוגיה ,  –ור לשירות ב"ענן" רבים  ובינהם מאידך , היתרונות לעב .5
חודשים  3, יכולת לעבוד מכל מקום ,קבלת פיתוחים עדכניים כל  DRפתרון מלא ל 

 יות תחזוקה שוטפות.ווהורדת על

 –ממערכת שנמצאת "בבית הלקוח" (SOAR)לחברת אורקל העולמית יש תוכנית מעבר  .6
קרי אוניברסיטת בר אילן למערכת ב"ענן" הכוללת גם מתן מענה לצרכים יחודיים של 

 האוניברסיטה.

החליט המנכ"ל לממש  ) השוואה בין מצב קיים לבין מצב עתידי(  ROIלאחר בחינה של  .7
 פתרון ל"ברנט" ב"ענן" של חברת אורקל.

 רכות טרום מו"מ.שנים. מדובר בהע 2-3מיליון$ על פני  3-4הפרוייקט מוערך בין  .8

 . הפרוייקט כולל פיתוח , רשיונות , הדרכות והכשרות וכ"א  .9

להתאים את המערכת שאנחנו משתמשים בה לתצורת הפיתוח המיועד הינו כדי  .10
 .לא מדובר בפיתוח תהליכים חדשיםומתפתחת כל הזמן. המערכת ב"ענן" 

 :( אינה רלוונטית SAP –האפשרות לעבור למערכת של ספק אחר )לדוגמא  .11

a.  מדובר בפרוייקט שיתחיל מאפס. אין אפשרות להשתמש במשהו של המערכת של
 . נדרש אפיון מלא.הן אפליקציה והן תשתית –אורקל 

b.  הן בעלות והן  –עלות פיתוח ויישום של מערכת מחברה אחרת גבוהה בסדר גודל
רסיטאות בלוחות הזמנים למימוש ) נבדק מול פרוייקט שמבוצע כעת באוניב

 מקבילות(

לבצע את הפרוייקט מהסיבות  ש לה את המסוגלותהיחידה שיחברת אורקל היא  .12
 הבאות:

a.  גם אפליקטיבית וגם  –חברת אורקל היא בעלת הפלטפורמה של המערכת
 היא בעלת התהליכים שעובדים כיום באוניברסיטה תשתיתית.

b. ( "לחב' אורקל יש את הבלעדיות על תהליך המעבר ל"ענןSOAR)  כדי לבצע את
ה"הגירה" של המערכת מהתשתית באוניברסיטה ל"ענן" במינימום שינויים 

 שאינו קיים בגוף אחר. הידע המקצועי הבלעדילחברת אורקל  מהמצב הקיים.

c.  , חברת אורקל היא היחידה בארץ שמבצעת פרוייקטים מסוג זה ) בנק דיסקונט
שיכולים לבצע  לי ניסיון מוכחבע. אין עוד אינטגרטורים  הסוכנות היהודית ועוד(

 פרוייקט מסוג זה.

 מבקש לאשר את חב' אורקל ישראל כספק יחיד לפרוייקט מרכזי זה של האוניברסיטה .13
 
 

 בכבוד רב,  
 

 עשהאל מובשוביץ 
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