
 LGכתב כמויות עבור המציעים שדרוג מרכזיית 
 התקנה הפעלה והדרכה המחירים יכללו 

  

כמות  תיאור הפריט 
 משוערת

עלות 
 ליחידה 

מכפלת 
הכמות 
בעלות 
 ליחידה 

 הערות

אתר  
ראשי  
קק"ל 

100 

שדרוג המתג הראשי כולל שרת לניהול  
  400-מקומית התומכת ב IPמרכזיית 

שלוחות )המרכזייה תהיה מרכזיית  
PURE IP  .)בלבד 

1   

  

הרישיונות של כל    
השלוחות כולל  

המוגדרות  
והממוקמות באתר  
הגיבוי )רגילות +  

( יותקנו  IPטלפוני 
באתר הראשי. עלות  

השרת תכלול את  
עלות הרישיונות,  
כולל עלות חומרת  
ליבת מערכת כולל  

רישוי שרידות וגיבוי  
מלא לאתר המשני  

  PRIכולל ממשקי 
ושלוחות אנאלוגיות  

כך שנפילת ליבה  
ראשית תגרום לכלל  

רכיבי הרשת להירשם 
 לליבת הגיבוי 

שעות   3ל  UPSשדרוג מערכת גיבוי מתח 
יכלול את מתגי   UPSעבודה לפחות. ה

 הנתונים באתר 
1   

  

  

   30 שלוחות אנלוגיות  

  

ניתנות לניהול מרוחק  
הטלפון יתמוך  

בעברית. השלוחות  
הרגילות ובאתרים  
המרוחקים יחוברו  
באמצעות יחידת  

ATA 

   30 טלפון רגיל  

  

המציעים  עבור 
שדרוג למרכזיית  

LG-   נדרשת הצעת
 מחיר לתחזוקה בלבד 

   IP   321רישיונות עבור טלפוני 
  

  

   8 עורקים אנלוגיים  

  

עבור המציעים  
שדרוג למרכזיית  

LG-   נדרשת הצעת
 מחיר לתחזוקה בלבד  

       PRI  2ציר 



   20 לפרט דגם -מנהלים בכיר   IPטלפון 

  

עבור המציעים   
שדרוג למרכזיית  

LG-   נדרשת הצעת
מחיר לשדרוג תוכנה  

הטלפון  ותחזוקה  
יתמוך בעברית  

  1Gובמהירות 
לחיצים   10מינימום 

 משתנים 

   IP 10יחידת הרחבה לטלפון 

  

עבור המציעים  
שדרוג למרכזיית  

LG-   נדרשת הצעת
מחיר לשדרוג תוכנה  

 לחיצים  24 ותחזוקה 

   1 לחדר ישיבות עם מיקרופון    IPטלפון 

  

עבור המציעים  
שדרוג למרכזיית  

LG-   נדרשת הצעת
מחיר לשדרוג תוכנה  

פוליקום   ותחזוקה 
 או שווה ערך  

   250 לפרט דגם  -בסיסי   IPטלפון 

  

מציעים  עבור ה
שדרוג למרכזיית  

LG-   נדרשת הצעת
מחיר לשדרוג תוכנה  

הטלפון  ותחזוקה 
יתמוך בעברית וכן  

 1Gבמהירות 

   1 משתתפים   10כרטיס לתזמון ועידה עד  

    

 U.M (Unified Messeging)מערכת 
   50 אינטגרטיבית 

  

אופציית הרחבה  עם 
  200-עתידית ל

המערכת תופעל עם  
  זהיםמספרי חי"פ 

לקבלת שיחה וקבלת  
פקס, תאים קולים  

 לכלל המערכת 

מערכות 
 עוטפות 

   -מערכת רישום שיחות כולל רישיונות ל
   1 שלוחות כולל מחשב  500

  

דגם המחשב יוגדר   
י הספק. על  "ע

המחשב להיות מדגם  
 brand) מוכר

name) 

   2 דקות(  10וזיקה )יחידת מ
    

       קומפלט  הפעלה והתקנה 

   קומפלט  הקלטות עבור הנתבים 
  

  



אתר  
עירייה  
משני  
רחוב 

בירנית  
36 

שרתי   -שרתים סביבת יצור  -שדרוג חומרה
יתומחרו בקונפיגורציה של   IVRוה  CTIה 

לדיסקים לספקי כוח   Rald  -שרידות 
 וכרטיסי רשת כפולים 

1   

  

  

, הקמת שני  לשני המוקדיםאפיון 
  50-קמפיינים, בדיקות, ליווי והטמעה )כ

 שעות פיתוח( 
   קומפלט 

  

המציעים  עבור 
שדרוג למרכזיית  

LG-   נדרשת הצעת
מחיר לשדרוג תוכנה  

כמפורט  ותחזוקה 
במפרט   9בסעיף 

 הטכני 

עבור מוקד פניות    ACDאפליקציית 
  Call Center  -הציבור 

2   

  

 תומכת עברית 

עמדת נציג במוקדים כולל טלפון נציג,  
   28 עמדת נציג ורישוי במרכזיה  

  

עבור המציעים  
זיית  שדרוג למרכ

LG-   נדרשת הצעת
מחיר לשדרוג תוכנה  

 ותחזוקה 

עמדת ניהול במוקדי השירות כולל טלפון  
   4 מפקח ורישוי במרכזיה 

  

עבור המציעים  
שדרוג למרכזיית  

LG-   נדרשת הצעת
מחיר לשדרוג תוכנה  

 ותחזוקה 

   32 רישיונות לעמדת הנציג ועמדת הניהול  
  

  

   2 אלחוטי לגיבוי  SIPטלפון 

  

עבור המציעים  
שדרוג למרכזיית  

LG-   נדרשת הצעת
מחיר לשדרוג תוכנה  

 ותחזוקה 

   20 ערכות ראש )מדונה( 

  

במפרט   9.18סעיף 
 הטכני 

מערכת הפקת דוחות נתונים בזמן אמת,   
Real Time 

2   

  

 עברית  תומכת

   1 מערכת קולית 

  

עברית  תומכת 
 אנגלית רוסית   

  10-המאפשרת טיפול ב IVRמערכת 
 משתמשים

1   

  

  10תומכת עברית. 
  10ערוצים כולל 

רישיונות עד  
שיחות ממתינות  10

במידה וכלל הנציגים  
 תפוסים 



   D.B   1-ל  IVRחיבור 
  

  

   CTI   1  -מערכת ה
  

 תומכת עברית 

   1 מערכת לניהול, שליטה ובקרה מרכזית 

  

 תומכת עברית 

Call back  32 כולל אפשרות לחזור ללקוח   

  
 לכלל הנציגים 

  40מערכת הקלטות למוקד עבור עד 
שרת.  משתמשים כולל רישיונות, כולל 

  10יום. כמפורט בסעיף   30שמירה למשך  
 במפרט הטכני 

32   

  

המציע רשאי להציע   
מערכת הקלטת  
שיחות מרכזית  
שתותקן ותופעל  

במוקד באתר הראשי  
ותשרת את     בעירייה

המוקד במרכז  
ההפעלה. אחזור  
השיחות יתבצע  
מרחוק מעמדת  

אחזור במוקד, וזאת  
 בהתאמה  

   1 ם מערכת הפקת דו"חות היסטוריי
  

 קומפלט  

   Outband 32+ נציגי  Dialerתכנת חייגן 
  

 לכלל הנציגים 

   1 אספקת מערכת עם רישיונות "צפים" 
  

  

   32 סרגל כלים למוקדן 
  

 כולל הקפצת מסך  

שדרוג ליבת מרכזייה אשר תהווה גיבוי  
שרת לניהול    -לליבה הראשית הכוללת 

מקומית שוות ערך לליבה   IPמרכזייה 
הראשית )המרכזייה תהיה מרכזיית  

PURE IP  .)בלבד 

1 

    

רישוי בגיבוי מלא  
לאתר הראשי כולל  
עלות חומרת ליבת  
מערכת כולל רישוי  
שרידות וגיבוי מלא  
לאתר המשני כולל  

  PRIממשקי 
ושלוחות אנאלוגיות  

כך שנפילת ליבה  
ראשית תגרום לכלל  

רכיבי הרשת להירשם 
לליבת הגיבוי, חזרה  
ממצב כשל אוטומטי  

לאתר ראשי ללא  
 התערבות ידנית 

    -אתר גיבוי שריד כולל ממשק חיבור ל
WAN 

1 

    

בעת נפילת המרכזייה  
הראשית או נפילת  

באתר   PRIצירי 
הראשי יועברו  

ספק  ידי  - השיחות על
המפ"א לאתר הגיבוי  
ואתר הגיבוי ינהל את  



המרכזיות ואת מוקד  
 העירייה 

 1 (UPSשעות עבודה ) 3מערכת גיבוי ל 
    

  

 PRI  1ציר 
    

ציר אשר ישמש  
לגיבוי הציר הראשי  

 במקרה של נפילה 

 10 לפרט דגם -מנהלים בכיר   IPטלפון 

    

שדרוג  למציעים 
שדרוג   -LGמרכזיית 

תוכנה ושירות 
הטלפון יתמוך  

 בעברית 

 40 בסיסי  IPטלפון 

    

למציעים שדרוג  
  -LGמרכזיית 

נדרשת הצעת מחיר  
לתחזוקה בלבד  
הטלפון יתמוך  

 בעברית 

 50 רישיון למשתמש 
    

  

 Customizeשירות חודשי למסכי  

Historical Report 
1 

    

שדרוג  למציעים 
  -LGמרכזיית 

נדרשת הצעת מחיר  
 לתחזוקה בלבד 

 כללי 

   חבילת דקות שיחה לשיחות יוצאות   
    

 דקות  70,000עד 

כוכבית וחיוג מקוצר בארבע   -קו תקשורת  
 1 ספרות 

    
  

שירות 
 ואחריות

 60 חודשים   60עלות לשירות ואחריות למשך 

    

  

חודשים   24הארכת אחריות ל   - אופציה
 24 נוספים לבחירת העירייה 

    

ההחלטה על תקופות  
ההארכה תהיה נתונה  

לשיקול העירייה  
 בלבד

    סה"כ עלות ההצעה 
 

 

 

 

 

 



 

 כתב כמויות עבור המציעים מרכזיה בענן 
 התקנה הפעלה והדרכה המחירים יכללו 

  

כמות  תיאור הפריט 
 משוערת

עלות 
 ליחידה 

מכפלת 
הכמות 
בעלות 
 ליחידה 

 הערות

אתר  
עירייה  
ראשי  
קק"ל 

100 

   1 מרכזייה בענן  

  

בהתאם לדרישות  
 במפרט הטכני  8סעיף 

   30 שלוחות אנלוגיות  
  

לניהול מרוחק  ניתנות 
הטלפון יתמוך  

 בעברית 

   30 טלפון רגיל  

  

השלוחות הרגילות  
ובאתרים המרוחקים  

יחוברו באמצעות  
 ATAיחידת  

   IP   321רישיונות עבור טלפוני 
  

  

   8 עורקים אנלוגיים  
    

   PRI  2ציר 
  

  

   20 לפרט דגם -מנהלים בכיר   IPטלפון 

  

הטלפון יתמוך  
בעברית ובמהירות  

G1  10מינימום  
 לחיצים משתנים 

   IP 10יחידת הרחבה לטלפון 

  
 לחיצים  24

   1 לחדר ישיבות עם מיקרופון    IPטלפון 

  

פוליקום או שווה  
 ערך 

   250 לפרט דגם  -בסיסי   IPטלפון 

  

יתמוך  הטלפון 
בעברית וכן במהירות  

1G 

   1 משתתפים   10כרטיס לתזמון ועידה עד  
    

 U.M (Unified Messeging)מערכת 
   50 אינטגרטיבית 

  

עם אופציית הרחבה  
  200-עתידית ל

המערכת תופעל עם  
  זהיםמספרי חי"פ 

לקבלת שיחה וקבלת  
פקס, תאים קולים  

 לכלל המערכת 

fax 2 mail 5   
  

  



מערכות 
 עוטפות 

   -מערכת רישום שיחות כולל רישיונות ל
   1 שלוחות כולל מחשב  500

  

דגם המחשב יוגדר   
י הספק. על  "ע

המחשב להיות מדגם  
 brand) מוכר

name) 

   2 דקות(  10יחידת מוזיקה )
  

  

       קומפלט  הפעלה והתקנה 

   קומפלט  הקלטות עבור הנתבים  
  

  

  

, הקמת שני  לשני המוקדיםאפיון 
  50-קמפיינים, בדיקות, ליווי והטמעה )כ

 שעות פיתוח( 
   קומפלט 

  

  9כמפורט בסעיף 
 במפרט הטכני 

עבור מוקד פניות    ACDאפליקציית 
  Call Center  -הציבור 

2   

  

 תומכת עברית 

עמדת נציג במוקדים כולל טלפון נציג,  
   28 עמדת נציג ורישוי במרכזיה  

  

אופציית   נדרשת
עמדות  30גדילה עד   

עמדת ניהול במוקדי השירות כולל טלפון  
   4 מפקח ורישוי במרכזיה 

  

  

   32 רישיונות לעמדת הנציג ועמדת הניהול  

  
  

   20 ערכות ראש )מדונה( 
  

במפרט   9.18 סעיף
 הטכני 

     2 אלחוטי לגיבוי  SIPטלפון 
 תחזוקה 

מערכת הפקת דוחות נתונים בזמן אמת,   
Real Time 

2   

  

 עברית  תומכת

     1 מערכת קולית 
תומכת עברית  
 אנגלית רוסית   

  10-המאפשרת טיפול ב IVRמערכת 
 משתמשים

1   

  

  10עברית. תומכת 
  10ערוצים כולל 

רישיונות עד  
שיחות ממתינות  10

במידה וכלל הנציגים  
 תפוסים 

   D.B   1-ל  IVRחיבור 
  

  

   CTI   1  -מערכת ה
  

 תומכת עברית 



   1 מערכת לניהול, שליטה ובקרה מרכזית 
  

 תומכת עברית 

Call back  32 כולל אפשרות לחזור ללקוח   
  

 לכלל הנציגים 

  40מערכת הקלטות למוקד עבור עד 
משתמשים כולל רישיונות, כולל שרת.  

  10יום. כמפורט בסעיף   30שמירה למשך  
 במפרט הטכני 

32   

  

הספק המציע רשאי  
להציע מערכת  

הקלטת שיחות  
מרכזית שתותקן  

ותופעל במוקד באתר  
הראשי  
ותשרת את     בעירייה

המוקד במרכז  
ההפעלה. אחזור  
השיחות יתבצע  

ק מעמדת  מרחו
אחזור במוקד, וזאת  

 בהתאמה  

   1 מערכת הפקת דו"חות היסטוריים 

  

 קומפלט  

   Outband 32+ נציגי  Dialerתכנת חייגן 

  

 לכלל הנציגים 

   1 אספקת מערכת עם רישיונות "צפים" 

  

  

 כולל הקפצת מסך       32 סרגל כלים למוקדן 

    -אתר גיבוי שריד כולל ממשק חיבור ל
WAN 

1 

    

בעת נפילת המרכזייה  
הראשית או נפילת  

באתר   PRIצירי 
הראשי יועברו  

ידי ספק  - השיחות על
המפ"א לאתר הגיבוי  
ואתר הגיבוי ינהל את  
המרכזיות ואת מוקד  

 העירייה 

       1 (UPSשעות עבודה ) 3מערכת גיבוי ל 

 PRI  1ציר 
    

ציר אשר ישמש  
לגיבוי הציר הראשי  

 במקרה של נפילה 

 10 לפרט דגם -מנהלים בכיר   IPטלפון 

    

הטלפון יתמוך  
 בעברית 

 40 בסיסי  IPטלפון 
    

הטלפון יתמוך  
 בעברית 

 50 רישיון למשתמש 
      



 Customize Historicalחיבור מסכי 

Report   LCD  למרכזיה   42או פלאזמה
 בענן

1 

    

  

 כללי 

   חבילת דקות שיחה לשיחות יוצאות  
    

 דקות  70,000עד 

קווי תקשורת מחוות השרתים של   2
 2 הספק: קו לאתר הראשי וקו לאתר המשני 

    

גודל הקו יאופיין על  
 ידי המציע 

כוכבית וחיוג מקוצר בארבע   -קו תקשורת  
 1 ספרות 

    

  

שירות 
 ואחריות

 60 חודשים   60עלות לשירות ואחריות למשך 

    

  

חודשים   24הארכת אחריות ל   - אופציה
 24 נוספים לבחירת העירייה 

    

על תקופות  ההחלטה 
ההארכה תהיה נתונה  

לשיקול העירייה  
 בלבד

    סה"כ עלות ההצעה 
 

 

 

 

 


