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 חיבור עו"דכנית פלטינום למערכת כלים שלוביםהנדון: 

 שלום רב,
 

 חברת עו"דכנית שמה לה ליעד לשמור על קדמה טכנולוגית ומובילות בתחום התוכנה.
לנהל את הפעילות המקצועית תוך  הושיפורי תוכנה על מנת לאפשר ללקוחותי, החברה מבצעת עדכונים שוטפים

 .חסכון במשאבים וזמן
חדש וייחודי המאפשר הפעלת מערכת המחשוב  , פותח ממשקאנו שמחים לבשר לכם כי לאחר מאמצים רבים

בכפר סבא  בתקופת ההרצה, תופעל המערכת ., מתוך התוכנההחדשה של רשות האכיפה, מערכת "כלים שלובים"
 למשך כחודש, ולאחר מכן, תעלה המערכת בכל לשכות ההוצל"פ. 

 
 ההתחברות למערכת תתאפשר מתוך גרסת עו"דכנית פלטינום כאשר יחולו מספר שינויים באופן עבודת הממשק:

הממשק פותח כמערכת סגורה ומוצפנת. שרתי עו"דכנית יתקשרו ויעבירו מידע ישירות מול שרתי  .0
 הרשות. 

 עדכני ומלא מרשות האכיפה. פירוט  .2

 בקשות לרשות האכיפה תישלחנה על גבי טפסים חדשים. .3

 הצגת הבקשות, ההחלטות והפרוטוקולים בפורמט המקורי. .2

 אפשרות להגשת בקשות בתקשורת מחשבים.  .5

 
 לרוכשים ינתנו הטבות מיוחדות כאשר כל רוכש יקבל שדרוג של המנוי וביניהם:

 רכיבי תוכנה המאפשרים קליטה והצגה של הנתונים במבנה החדש.  .0

 יכולת להמיר את המידע שהתקבל בעבר למבנה החדש.  .2

 אפשרות להגיש בקשות לרשות האכיפה מתוך התוכנה. בקשות אלו תיפתחנה עם סיום פיתוח התוכנה.  .3
 

   אינטרנט.הדרכה ושיעור מתוקשב בתיערך הדרכה למשתמשים אשר תתבצע באמצעות מסמכי 
 

המעבר לממשק החדש יתאפשר למשרדים אשר נמצאים במסגרת שירות שנתי כאשר משרדים אשר רכשו את 
 בלבד.  ₪ 011סך של יזכו להנחה משמעותית וישלמו הממשק הישן 

כמו כן, עלות התעבורה תעמוד בעינה, כאשר עו"דכנית תבחן אפשרות ממשית להוזלתם לאחר שיתבררו נפחי 
למלא ולחתום על המסמך הרצ"ב המסדיר את הנושאים על מנת להתחבר למערכת, יש  דשים. התקשורת הח

 המסחריים ואת ההרשאה הניתנת לנו על ידכם לקבל ולהעביר את נתוני הממשק עבור משרדכם.
 

סביר כי בתחילת הדרך יתעוררו קשיים מעצם השקתה של מערכת חדשה, אולם אנו נשקוד כל העת על תיקונם, 
 ם ופתרונם תוך שיתוף פעולה עם רשות האכיפה. צמצומ

 תאפשרו הודות למערכת כלים שלובים.ה כי בקרוב נהנה כולנו מהשיפורים הרבים שיומקו
  

 
                                                                                                                
 בכבוד רב,                                                                                                                
 מנכ"ל –דן אשוח                                                                                                                 

  



 

 

 של רשות האכיפה טופס הזמנת ממשק למערכת כלים שלובים
 )שידרוג ממשק ישן(

 

 שידרוג עלות תאור פריט

למערכת ממשק 
 כלים שלובים 

 הממשק כולל את הרכיבים הבאים:

 בין המזמין לרשות האכיפה נתוניםדו כיוונית של  ההעבר 

  המתקבלים והצגתם בתוכנת עו"דכנית פלטינום הנתוניםקליטת 

 ( הכנת בקשות שיועברו אל רשות רשות האכיפה)ממתין לגמר פיתוח 

 המרת הנתונים שהתקבלו בעבר למבנה הממשק החדש  
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 כללי
 המחירים אינם כוללים מע"מ

 התשלום יתבצע בטרם ההתקנה
  מתוך גרסת עו"דכנית פלטינום בלבדההתחברות למערכת תתאפשר 

במסגרת שירות שנתי. המשך השירות חיוני לקבלת שינויים ותיקונים בחודשים  הימצאותהוא ממשק התנאי לרכישת 
 הקרובים.

 תעבורת נתונים
)יוצא או  Kbל אגורות  1.25בעלות של בלעדית על ידי עו"דכנית בע"מ ו תתבצעבין המזמין ורשות האכיפה נתונים העברת ה

 .  עשויה לגדול התקשורתהחדשים העלות החודשית בגין  התעבורהבנפחי עקב שינוי  ,. לידיעתךנכנס(

 הדרכה 
 תתבצע באמצעות מסמכי הדרכה ושיעור מתוקשב באינטרנט.  הדרכה למשתמשים 

אנו, הח"מ מאשרים בזאת לחברת עו"דכנית בע"מ, למשוך ולהעביר עבורנו ובשמנו נתונים המיועדים אלינו ממערכת כלים 
 נית פלטינום המותקנת במשרדנו עבור הרישיונות הבאים: שלובים, ולשלבם בתוכנת עו"דכ

 חתימה מספר רישיון עו"ד שם עו"ד

   

   

   

 אמצעי תשלום )חובה(

 1אופציה 

 נא לחייב בגין שרות זה את אמצעי התשלום הקיים ברשותכם 
 

 2אופציה 

אני הח"מ נותן/ת לכם בזאת הרשאה לחייב את חשבוני באמצעות כרטיס אשראי שפרטיו להלן, בסכומים שאני חב/ה לכם 
 בקשר להסכם זה. 

  בעל הכרטיסחתימת   שם בעל הכרטיס

  מספר הכרטיס  סוג הכרטיס

  מס' ת.ז  תוקף הכרטיס
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 התחברות למערכת כלים שלוביםהסכם התקשרות בעניין 

הצדדים מתקשרים בהסכם לפיו עו"דכנית תעמיד למזמין שירותי תקשורת באמצעותם יוכל המזמין לקבל  .0
מידע ולשלוח הוראות בקשר לתיקי הוצאה לפועל המנוהלים על ידו, כפי שהדבר יתאפשר על ידי מחשבי 

 רשות האכיפה והגביה. 

למזמין בלבד, ואין למזמין רשות להעביר ו/או לאפשר את השימוש  הזכות להשתמש בשירותים אלה נמסרת .2
לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. אישור המזמין לעובדיו לעשות שימוש בשירות, בקשר עם עבודתם 

 אצל המזמין, לא יחשב הפרה של האמור לעיל.

העבודה המקובלות. הכוונה מובהר, כי התמיכה הניתנת לשירות זה היא תמיכה מרחוק בלבד, במהלך שעות  .3
תמיכה מרחוק היא לתמיכה טלפונית ו/או על ידי התחברות מחשבים מרחוק, כאשר חיבור אינטרנט פעיל 
ותקין בתחנה בה מותקנת התוכנה הוא תנאי יסודי לקבלת התמיכה. תמיכה אחרת )כגון, מתן שירות אצל 

עו"דכנית תסכים לספקן, כרוך הדבר בתשלום המזמין באתר( ו/או שירות אחר אינן נכללות בהסכם, וככל ש
נפרד. עוד מובהר, כי התמיכה כאן אינו מקנה זכות לשירות ו/או תמיכה במוצרים אחרים של חברת 

 עו"דכנית.

 קבלה ושליחת מידע בלבד.בעבור דכנית הינו "השירות הניתן על ידי עו .2

דכנית "פי שיעודכן מעת לעת. עוהתמורה שתשולם על ידי המזמין תהייה בהתאם למחירון התקשורת, כ .5
 יום לפני כניסת השינוי לתוקף. 02רשאית לעדכן את המחירון, ובלבד שתודיע למזמין על השינוי במחירון 

דכנית תמציא למזמין בתחילת "לכל חודש. עו 05-דכנית בעבור השירות לא יאוחר מה"המזמין ישלם לעו .6
י לאיש הקשר במשרד, בגין השירותים שסופקו לו, כל חודש חשבון, אשר ישלח באמצעות דואר אלקטרונ

כאשר לחיובים יתווסף מע"מ כדין. התשלום יבוצע באמצעי התשלום עליו יוסכם עם החתימה על הסכם 
 זה )כרטיס אשראי, הוראת קבע(.

ימים, יראו את החשבון כסופי. אם יבחר המזמין לחלוק  01אם לא יחלוק המזמין על החשבון שקיבל בתוך  .7
 חשבון, מוסכם כי עליו החובה להציג תחשיב מפורט לגבי החיוב שחל עליו לשיטתו.על ה

דכנית "דכנית כפופים לקבלת המידע מאת רשות האכיפה, ולכן אין עו"הנתונים המסופקים על ידי עו .0
אחראית לנכונות המידע, טיבו, וכיוצא בכך, וכך גם ביחס לתקלות שמקורן, בין הישיר ובין העקיף, אינו 

 או כל צד שלישי אחר(. ם מדובר בתקלות אצל רשות האכיפה )בין א בה

דכנית רשאית לבטל את ההסכם במקרה שההסכם הופר הפרה יסודית, שנעשה שימוש אסור בתוכנה, "עו .9
אי תשלום המועד של התמורה, ובמקרה של פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוק, מינוי כונס, או כל מקרה 

 תו של המזמין לשלם חובותיו.אחר שמצביע על אי יכול

תנאי התשלום שסוכמו בין הצדדים בכתב, הם אלו שמחייבים את המזמין, ושינויים מחייב הסכמה בכתב  .01
 דכנית."מאת עו

 הוראות הסכם זה הן שמחייבות את הצדדים, וגוברים על כל הסכם אחר שהיה עובר לחתימת מסמך זה. .00

 ימים.  02כל אחד מהצדדים יכול לבטל את ההסכם בהודעה מראש של  .02

סמכות השיפוט הייחודית בעניינו של הסכם זה מסורה לבית המשפט המוסמך במחוזות תל אביב והמרכז  .03
 בלבד.

 

 

 

 

 
 שם המזמין  אריךת

 (חתימה וחותמת)
 משרדהשם  

 


