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 והתקשרויות הסכמים מכרזים ניהול

והתקשרויות מסוגים  הסכמיםמכרזים,  נדרש לנהל ולפקח על מספר רב של רכש והתקשרויות בארגון מנהל

מכרזים, ניהול  מערכתם. ומגווני רביםמרכיבים ותנאים ומכילים , שוניםהחלים על תקופות ופרקי זמן שונים 

הארגון ולספק תמונת  מנהלהסכמים שהו מכרזיםהכל לרכז את המידע הנוגע ל הנועדוהתקשרויות  הסכמים

האישור העקרוני משלב החל מכרז למעקב ולניהול מחזור החיים של ה תמשמש איהמצב עדכנית שלהם. 

ועד של הגורמים האחראים והאישורים ועדות המכרזים, הפרוטוקולים דרך תהליכי  מסמכי המכרזהכנת ו

ומאפשרת ם ההסכבניהול  כתתומהמערכת . בהמשך, חתימת ההסכםלפרסום המכרז בדיקתו, בחירת הזוכה ו

המידע זמין כל העת כל  .בחידוש ההסכם וכדו'במימוש אופציות, מעקב המתבקש בתקופת ההתקשרות, את ה

 תחנת עבודה, מחשב לוח או טלפון חכם.לכל משתמש מורשה מכל דפדפן, בכל 

המכרזים בכל שלב , ומאפשרת תיאור מלא של המכרזים על כל סוגיהםהגדרה של  מכילה בתוכההמערכת 

הגורמים המעורבים בארגון, היועצים המסמכים, הפרוטוקולים, כל המידע אודות המכרזים,  .משלבי המכרז

לתמונה הומוגנית ועדכנית שלמה  יםמקושרהחיצוניים, החברות, אנשי הקשר של החברות ופרטים נוספים 

פרטי המכרז, ניתן לראות את  - המכרז עורךשניתן לצפות בה ולתחקר אותה מכל נקודת מבט רצויה. מצד 

ניתן לראות  - ניהול היועצים. מצד המעורבות בכל שלב, וכו' מועדיו, היועצים וניהול תקציב היעוץ, החברות

מצד לאלו מכרזים כל אחד ייעץ, כמה שעות ייעוץ הושקעו בכל שלב משלבי המכרז, יתרת תקציב היעוץ וכו'. 

כמה ואלו מכרזים נתונים בכל שלב, לבחון ולהשוות את משך ומידת ניתן לראות  - המכרזיםכלל הממונה על 

ים בכל סוג מכרז, ולהסיק מסקנות כיצד ניתן לשפר ולשכלל את התהליך, השיטות והתכנים. השקעת המשאב

 עדכני של מכרז, פרוטוקולים ודוחות בכל חתך רצוי.סטאטוס להפיק ניתן בכל עת 

 

המערכת מאפשרת ניהול ההסכם שנחתם עם הספק, תקופת ההתקשרות שלאחר החתימה על ההסכם ב

תריעה על מועדים רלוונטיים כגון פקיעת תוקף כתב ערבות, חידוש ביטוח וכדו'. המערכת מספקת תמונה מ

מקיפה של כל ההסכמים התקפים בדשבורד ובדוחות אותם ניתן להגדיר בכל חתך ע"י המשתמש באופן גמיש 

 ודינמי. 
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 מכרזיםמצב  -דוגמת דשבורד 

 
 הכרוכות בניהולם מצב ההסכמים ופעילויות -דוגמת דשבורד 

 

mailto:adi@iTenders.co.il
http://www.itenders.co.il/
http://www.commugen.com/


 

 

 
 

 mailto:adi@iTenders.co.il  8893535-052  ניהול מערכות מידע, פרויקטים ומכרזיםעדי לוי  

 http://www.iTenders.co.il   http://www.commugen.com 

ערוכים בלשוניות העוקבות ותואמות את  במקום אחד ת כל המידע הקשור למכרזרשומת המכרז כוללת א

 להלן., כמוצג הליך עריכת המכרז
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הוראת ם העדכניים של ינתונהזים המערכת מנהלת גם מהלכי תיחור. היא מכילה בתוכה את במקביל למכר

ומאפשרת חילול אוטומטי של מסמך של החשכ"ל, תיחורי כ"א על פי מכרז שירותי מחשוב בנושא השעה 

  ערוכה להפצה לספקים. תיחורבקשת 
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וזאת ע"י הפקת דוחות ומסמכים ערוכים. לדוגמא  ניתן לשתף במידע על המכרז גם את מי שלא מחובר למערכת

 המוצג להלן. כנס ספקיםאו פרוטוקול  חברי הועדהחתום ע"י ועדת מכרזים פרוטוקול 
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ולנהל הנלווה למערכת, דיווח שעות  גליוןהנאספים ב ,לטעון למערכת את דיווחי השעות של היועציםניתן 

באמצעותה את פעילות היועצים, לעקוב אחר עבודתם במכרזים השונים ולבחון את היקף פעילותם לאורך 

 להלן.זמן, כמוצג 
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במקרה  התרעותהמערכת מאפשרת ניהול יומן של אירועים ומשימות עבור כל מכרז או תיחור כולל מנגנון 

 של חריגה מתאריכי יעד שנקבעו, כפי שניתן לראות בדו"ח שלהלן.
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 טכנולוגייםפונקציונאליים ום מאפייני

  שירותWEB בדפדפנים אקספלורר, כרום, ספארי ופיירפוקס.הפועל  מודרני ומאובטח 

 על של מידע עם יכולת -מציג תמונתdrill-down מובנית. 

 .מאפשר אחזור מהיר של מידע לפי שדות מאפיינים או טקסט חופשי 

  ניהוליים למנהלי המערכת, בהגדרה קבועה או דינאמית.כולל הפקת דוחות 

  נתונים ושמירת גרסאות.כולל עדכון 

  וכדו'חילול התראות לניהול תהליכים, כולל מנוע חוקים, המשמש למשל. 

  .כולל מנגנון ניהול קבוצות דיונים )דוגמת ווטסאפ( הנשמרים כחלק מתיעוד הליך המכרז 

 קישור לאוטלוק.כולל מנגנוני התראות, תזכורות ו 

 .כולל לוג מרכזי המתעד עדכוני נתונים ומידע טכני 

 עתי של קובצי או  פעמי-ייבוא חד כוללExcel ,CSV ו- XML. 

 לקובץמידע ונתונים ייצוא  מאפשר Word ,Excel או PDF. 

 

 מימוש והטמעת המערכת בארגון

אם בהתקנה  בתוך שבועות ספורים התהטמעהתקנתה והתשתית הטכנולוגית הגמישה של המערכת מאפשרת 

 את הפעילויות שלהלן. כולליםשלבי ההטמעה . מקומית בארגון או כשרות בענן, על פי העדפת הלקוח

 .התקנת המערכת 

 איסוף הנתונים הקיימים בארגון. 

  למערכת.טעינת הנתונים 

 הגדרת המשתמשים והרשאות הגישה. 

 הדרכת המשתמשים. 

 .הפעלה בייצור 
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 גוניים מקביליםרפתרונות א

הוא פתרון אחד מתוך מגוון פתרונות , וCommugenהשירות האמור נבנה על תשתית שותף עסקי, חברת 

בין הפתרונות הללו ניתן למנות את תשתית טכנולוגית משוכללת ואמינה.  שנבנו על אותה החברהשל מחשוב 

 שלהלן.הנושאים 

 SOX  ניהול ביקורת פנימית 

 איסור הלבנת הון  ידע תמציתי ניהול 

 בקרת חדר עסקאות  ניהול סיכוני אבטחת מידע 

 המשכיות עסקית  ניהול סיכונה אכיפה וציות 

 הערכת סיכונים  ניהול סיכונים תפעוליים 

 נהלים  ניהול פגישות ומעקב החלטות 

 ניהול דירקטוריון  ניהול תכניות עבודה 

 

 עיקריים וממליציםלקוחות 

 .משרתים מדי יום עשרות אלפי משתמשיםהפתרונות הללו משמשים בייצור אצל לקוחות החברה 

 

נתונים בזמן אמת, ניהול הצגת שקיפות תהליכים, קיצור זמנים, מאפשרת של קומיוג'ן ניהול מכרזים והסכמים מערכת "
צוות עם  ,פתרון קל להתאמה ויישוםטכנולוגיה מובילה, בודה. וזאת באמצעות ע ןזמחוסכת שאלות ו מייתרתהסכמים, 
 "רמת שירות גבוההבמקצועי 

 אגף רכש ולוגיסטיקה, חברת נמל חיפה, ראש ארן פסטמן

אוד, קל לשימוש, וכמעט שלא קומיוג'ן יעילים, מהירים, מקצועיים ואדיבים בשירותם. המחולל שפיתחו יעיל מ אנשי"
ידידותי ועונה על הקריטריונים של הנדסת אנוש.  הואמיומנות מקצועית להפעלתו. ממשק המשתמש לניהול  נדרשת

 ".אני מקווה שימשיכו לפתח מוצרים נוספים משלימים באותו קו
 חיים דינצמן, מערכות מידע, בנק דיסקונט

 ".המערכת של קומיוג'ן היא בדיוק מה שצריך כדי לאפשר שיתוף ארגוני בידע"
 ד"ר אורה סתר, מומחית לניהול ידע
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