sapakim
מאגרי יועצים וספקים וניהול הצעות מחיר

הגדרת
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הנרשמים

רישום עצמאי
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וועדת
התקשרות

הקמה ושידור
של בקשות
להצעות מחיר

הדרך ״הקשה״
לפתוח ולמיין מאות מעטפות ובהן אלפי מסמכים ששלחו מועמדים המציעים עצמם לשמש יועצים ברשות ,אח"כ לאתר את
הפרטים הנדרשים שחלקם רשומים בכתב יד וחלקם חבויים בבליל המסמכים ,אח"כ להקליד נתונים נבחרים מכל אלו אל
תוך גיליונות אקסל ולתייק את כל המסמכים בתיקי קרטון הממלאים שטחי מדפים ,כל זאת במחיר של עשרות שעות עבודה
ומבלי שבסופו של דבר מוקם לרשות מאגר יועצים מנוהל...

ויש עוד תכונות למערכת

הדרך שלנו

אפשרות פניה בדוא"ל ליועץ כדי שיכנס למערכת
הרישום וישלים פרטים/מסמכים
אפשרות הגדרה ופרסום של תחום חדש תוך דקות
מודול ל"שליפת" יועצים רשומים מהמאגר לפי כל
חתך שיעלה על דעתכם
מודול דוחות גמיש במיוחד
מודול הפקה בקשות להצעת מחיר (בל"מ) תיבת מכרזים
דיגיטלית להגשת הצעות
ניהול נוח הכולל תיעוד מלא של הליך מיון ההצעות
ובחירת הזוכה ("וועדת השלושה")
מסירת הודעות על זכייה/אי זכייה למשתתפים בדוא"ל
ובסמס
יכולת חיבור למערכת הרכש של הרשות באמצעות
ממשק  apiועוד…

 rלבנייה ולניהול מאגר
a
להשתמש במערכת
יועצים דיגיטלי חכם ,הנותנת מענה שלם ואיכותי
להנחיותיו העדכניות של משרד הפנים בנושא התקשרות
עם יועצים
המערכת ,מאפשרת ליועצים להירשם עצמאית ובנוחות
באינטרנט – ולהציע את מועמדותם לשמש יועצים
לרשות בתחומים הרלוונטיים ,להזין בעצמם את פרטיהם,
לטעון בעצמם את המסמכים הנדרשים ,לחתום על
הצהרות שונות ולקבל במייל ובסמס אישור על הרישום
והנה "פלא" :המאגר נוצר מעצמו בתוך סביבת ניהול
מתקדמת ומאובטחת וכל שנותר לרשות הוא לוודא,
תוך שימוש באשף בדיקות נוח ,שהיועצים שנרשמו
במערכת ,אכן עומדים בתנאי הסף שהוגדרו לכל תחום

sapakim

המערכת מתאימה מאוד גם להקמת מאגר/בנק
ספקים ,קבלנים ו/או נותני שירותים ולניהול
תהליכי ההתקשרות עמם
המערכת פעילה מתחילת  2018בעשרות עיריות ,מועצות,
תאגידים עירוניים ורשויות ממשלתיות בישראל

michrazim
פרסום וניהול מכרזים
והצעות מחיר

tamar

kolot

בניה ובקרה של תכנית שירות ומערכת למיצוי תקציבי
קולות קוראים ותמיכות
עבודה מקושרת תקציב

077-5605011

מערכות מידע וכלכלה מוניציפאלית

citypedia

tmichot

misrot

economics

מערכת לניתוח נתונים
מוניציפאליים

מערכת מקוונת לניהול
תמיכות העירייה בעמותות

מערכת מקוונת לגיוס
ולמיון עובדים

עבודות כלכליות לסוגיהן
בתחום המוניציפאלי
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