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   לקריאת דרכון אלקטרוני SDK ) בנושאRFIבקשה לקבלת מידע (  :הנדון

    

לקריאת  )SDK( תוכנה בנושאמעוניינת לקבל מידע  (להלן: "הרשות") רשות שדות התעופה .1

 דרכון אלקטרוני הניתנת לשילוב במערכות מידע מסוגים שונים. 

 ,הנ"ל בתחום העוסקים גורמים הרשות בזאת מבלי שהדבר יהווה התחייבות מזמינה .2

 :לפחות להעביר כל מידע רלבנטי, הכולל

  

  :ספקמאפייני ה

  מאפייני החברה, גודל החברה, מס' עובדים בתחום. -  ספקפרטי ה  .א

או חלק מרכיביה יש לפרט בנוסף גם אודות  תוכנהאינו יצרן ה הספקבמידה ו  .ב

  עם היצרן/ים (הסמכות, שותפות). ספקהיצרן/ים לרבות הקשר של ה

 ניסיון קודם:  .ג

i. השירותים כל פירוט תוךה תוכנה כנ"ל, סופק להם אשר הגופים רשימת 

 הגורם הרלוונטי (הקמה/אחריות/תחזוקה). מספק או/ו סיפק אותם

ii. השירותים תאספק תקופת 

iii. הקשר/ממליצים אנשי של וטלפונים שמות.  

ניתן לצרף מצגות, מאמרים או כל חומר רקע רלבנטי אחר אודות החברה, מוצריה,   .ד

 ניתן לצרף חוות דעת מקצועית/המלצות. , היצרן וכד'.תוכנהה

  

   מאפייני המערכת:

 :התוכנה תיאור  .א

i.  והרחבות אשר פונקציונאליות בסיסית הכלולה במוצר המדף וכן התאמות

 בוצעו במוצר בהתאם לדרישת לקוחות.

ii. ובפרט עם קוראי דרכונים מסוג  ממשקים עם מערכות אחרותfull page.  

iii.  ממשקי תוכנה לסביבות פיתוח מקובלות כולל תלות בגרסאות ספציפיות

 הנדרשות לצורך שימוש בתוכנה. 

iv. מנדטוריות ליות / טכנולוגיותאדרישות פונקציונ: 

  שורות התמיכה בחילוץ -MRZ  מהדרכון מתוך סריקה/צילום

 אופטיים

  הקמת תקשורת מוצפנת עם השבב באמצעות פרוטוקוליBAC ו -

SAC 
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 קריאת קובצי הדרכון האלקטרוני (ה-LDS( 

  אימות פאסיבי של המידע הנקרא מהדרכון באמצעות אשרת

 )CSCA-המדינה (ה

  קריאת קבצים ממודרים המוגנים על ידיEAC  

  מדינה (ניהול אשרותCSCAלצורך אימות פאסיבי ( 

  ניהול אשרותCVC לצורך קריאת קבצים ממודרים (ממשקים ל-

DVCA ,CVCA( 

 (דרכונים אלקטרוניים עם פגמים מוכרים) טיפול בחריגים 

  תמיכה בשמירת מפתחות הצפנה של היישום ברכיבי חומרה מוגנים

)HSM ( 

v. יותשאינן מנדטור ליות / טכנולוגיותאדרישות פונקציונ: 

 חילוץ מידע מ-VIZ 

  תמיכה בקריאת כרטיסי תעודות זהות מסוגcontactless  ומסוג

contact 

 ממשקים ל-SPOC ו-NPKD  

 

 תצורה טכנולוגית/תשתית (פיסית/לוגית)  .ב

 מפרטים טכניים.  .ג

 היסטוריית גרסאות  .ד

 תקופת אחריות ותנאי אחריות  .ה

 ממשקים תקניים שנתמכים על ידי התוכנה  .ו

 הדרכה  .ז

 דוגמאות קודזמינות של   .ח

 פירוט של חומרות תואמות  .ט

 לתחזוקה וטיפול בבאגים / שו"שים ושדרוגים SLAבפרט  –תחזוקה   .י

צורת רישוי (רישיון "צף", רישיון לעמדה, רישיון לאתר, מה נדרש בכל רכיב לצורך   .יא

 רישוי וכו')

 הערכת עלות כוללת ללא ציון פרטני של המרכיבים  .יב

יסייע בידי רש"ת להכיר טוב יותר את  ספקכל נושא אחר אשר לדעת ה  .יג

 .הספקיםהפתרונות/
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לאגף לוגיסטיקה, כאמור  16:00בשעה  2016/03/11 את כל המידע האמור יש להגיש עד ליום .3

  מטה. 

  לא יתקבלו מענים לאחר מועד זה.

  .7015001נתב"ג , 7ת.ד. , אגף לוגיסטיקה, רשות שדות התעופהעבור מר מיכאל גרינברג,   

  .michaelgr2@iaa.gov.ilדוא"ל: האמצעות ב גם להעביר את המידעניתן 

  

,  וכן מיום 04/10/2016עד   02/10/2016במהלך חגי תשרי משרדינו יהיו סגורים  מיום  

 24/10/2016עד  11/10/2016

  

מאשר רצון בקבלת מידע ואין בכך כדי מוצהר ומודגש במפורש כי אין בפרסום מודעה זו יותר  .4

  ., לרבות רכישת תוכנה לקריאת דרכון אלקטרונילחייב את הרשות בכל עניין שהוא

  

מענה לפנייה זו לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז ככל שיערך בעקבותיו ולא יקנה יתרון במכרז  .5

ות עמו, בכל דרך למי שנענה לפנייה רק בשל היענותו, ולא יחייב שיתופו במכרז או בהתקשר

הרשות רשאית  אתה –, כי היה ויתקיים הליך מכרז או תחרות כלשהיא בעתיד שאחרת. יודג

  לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכל עפ"י שקול דעתה המקצועי בהתאם לצרכיה.

  

רשות שדות התעופה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי שיענה על מודעה זו בבקשה לקבלת  .6

להשלמת מידע ולבירורים ככל שיידרש, וכמו כן להאריך את מועד מתן המענה שנקבע מידע נוסף, 

  לעיל.
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