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ה"רשל

זכויות לאנשים עם מוגבלויות שיוויוןנציבות 

מערכת רימון

איתור בסיס נתונים

'תלונות שופטים שלב ב

פניות ציבור



תוכן ארגוניניהול  -רוחביים צוותים 

יכולת  פיתוח 

Adobe Lifecycle
פיתוח טפסים מקוונים לשימוש  

פנים משרדי

דוקסנטר
המשך הקמה ליחידות נוספות

פריסת הפתרון ללשכות נוספות

מאיזיסיום המעבר 

פרויקטים עיקריים
שילוב בפרויקט ענן חכם

)BPM(יצירת תשתית לניהול תהליכים 

מתן תמיכה בניהול וידיאו ואודיו

)OMR(יצירת פתרון מפתוח אוטומטי 

תשתיות
)IRM(הצפנת מסמכים רגישים 

)SSO(מעבר להזדהות אחידה 

7.0-שדרוג גרסת מוצר ל

ביצוע בדיקות אוטומציה



)BI(תבונה עסקית  -רוחביים צוותים 

:פרויקטים עיקריים

)תאנה(כספים רוחבי  דשבורד

תאגידים דשבורד

דוחות רשות הפטנטים לכלל הציבור

דוחות ניהול ובקרה –עמותות 

)מרכבה(נתוני שעות עבודה כלל משרדי  דשבורד

כולל לשילוב במערכת רימון BIפיתוח פתרון 



פורטל-אינטרנט -רוחביים צוותים 

:פרויקטים עיקריים

הסבת אתרי האינטרנט של המשרד לתשתית חדשה והתאמה  

GovXלתקן 

הסבת פורטל המשרד לתשתית חדשה

SAP Portalירידה ממערכת 

)Data.gov.il(הרחבת מאגרי המידע לשימוש הציבור 



ע שיפורי תשתית"עיקרי ת
אבן דרךתאור הפרויקטשם פרויקט

מיפוי וניתוח סיכונים
הקמת סביבות טסט

הסבת פעימה ראשונה 
(מערכות בסיכון נמוך)

הסבת פעימה שנייה    
(מערכות בסיכון בינוני )

הקמת תשתית ונהלים
יישור קוו ראשוני 

Q2 עדכון רבעוני
Q3 עדכון רבעוני
Q4 עדכון רבעוני

מיפוי וניתוח סיכונים
הקמת סביבות טסט

הסבת פעימה ראשונה 
(מערכות בסיכון נמוך)

הסבת פעימה שנייה    
(מערכות בסיכון בינוני )

בחירה ורכש פתרון 
הקמת תשתיות

קסטומיזציות
פילוט

פריסה רחבה

תכנון ארכיטקטורה + 
Sizing

הקמת תשתיות
שדרוג תוכנה

שדרוג התקני גיבוי 
טיוב ואופטימיזציה של 

תהליכים
הטמעת תהליכי בקרה
Q2Q3Q4הרצת בדיקות שחזור

POC
סיום מיגרציה

פונקציונאליות DR מלאה

רבעון 4רבעון 3רבעון 2רבעון 1

יישור קו של כל גרסאות SQL לגרסה עדכנית

Hot Fix
הקמת תשתית והטמעת תהליך עבודה לעדכון 

שוטף של עדכוני מערכת הפעלה ועדכוני 
אבטחת מידע

שדרוג מערך הגיבוי והתאמתו לצרכים ולנפחים 
הנדרשים

יישור קוו של מערכות הפעלה לגרסה 2008 Windows 2008

הטמעת פתרון לארכוב הדוא"ל הארגוני ארכיון לדוא"ל

3PAR
 + EVA החלפת מערך האחסון המבוסס

3PAR במערך מתקדם SVSP

גיבוי מובטח

SQL 2008



ע שיפורי תשתית"עיקרי ת
אבן דרךתאור הפרויקטשם פרויקטקטגוריה

גיוס והכשרה
כתיבת נהלים ושגרות 

עבודה
טיוב התראות שו "ב

מוכנות מלאה

גיוס
הקמה

מוכנות מלאה

רכש
הטמעת VIEW ראשון 

פריסה לפי תוכנית עבודה

POC סיום
רכש

הקמת תשתיות
יחידה ראשונה

פריסה לפי תוכנית עבודה

HLD תכנון
תכנון מפורט

פריסה לפי תוכנית עבודה

רכש
הקמת תשתית
הטמעה ברימון 

פיילוט סביבת מפתחים
הוספת יכולות Deploy דרך 

שרת ניהול
פריסה לפי תוכנית עבודה

פיילוט בחיפה
Go No Go

רכש
פריסה לפי תוכנית עבודה

רבעון 4רבעון 3רבעון 2רבעון 1

הקמת מרכזי הדפסות והטמעת תשתית 
להדפסה מאובטחת באמצעות כרטיס חכם

צמצום מספר חדרי המחשב במשרד ומעבר 
 DR לעבודה בתצורה של אתר ראשי + אתר

ללא ביזור של אתרי משנה

סיטריקס
הקמת תשתית לשירותי טרמינל ומעבר 1000 

משתמשים לעבודה בתשתית זאת

הטמעת תשתית ארגונית לאספקת שירותי 
הלבנה/השחרה למערכות המשרד

הפרדת סביבות פיתוח ובדיקות מסביבת הייצור סביבת מפתחים

הטמעת כלי לבקרת השירות למנהלי מערכות 
ולמנהלים בכירים

מאחורי הקלעים
הקמת צוות בתפעול שיבצע תמיכה ובקרה 
שוטפת על תשתיות אפליקטיביות רוחביות

NOCהקמת מרכז לבקרת רשת המחשבים

קונסולידציה

אבטחת מידע

קונסולידציה שלב ב'

תשתיות הלבנה / השחרה

תפעול ובקרה

Service Management

הדפסה מאובטחת




