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 לימוד המקבילהלהנחיות לתיעוד רכיב זה, ראה הסבר בגלופה ה

 הבהקים – כללית ארכיטקטורה 2.0

 

 כלליים מאפיינים 2.1

 

 חיצוני תיחום 2.2
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 משתמש ממשק 2.4

 

 תהליכים 2.5

 

 טרנזקציות 2.6

 

 )תכניות( מודולים 2.1
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 )שדות( מידע-פריטי מילון 2.13

 

 )ושאילתות( דו"חות 2.15

 

 )טפסים( קלטים 2.16

 

 מידע אבטחת .2.1

 

 וחיתוכים הצלבות 2.20

 

 וביצועים עומסים נפחים 2.21

 

 וקישורים ממשקים 2.22
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 לימוד המקבילהלתיעוד רכיב זה, ראה הסבר בגלופה הלהנחיות 

 הבהקים – כללית ארכיטקטורה 3.0

 

 מרכזית חומרה 3.1

 

 מרכזית נתונים אחסנת 3.2

 

  קצה ציוד 3.3

 

 מיוחד ציוד 3.4

 

  מתכלה ציוד 3.5

 

  סביבתית תשתית ..3

 

  הפעלה מערכת 3.10

 

 DBMS – הנתונים בסיס 3.11

 

 ותחזוקה פיתוח כלי 3.13

 

 מדף תוכנות 3.14

 

  וייצור תפעול כלי 3.15
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 לקוח מחשב - חומרה 3.20

 

 לקוח מחשב – תשתית מדף תוכנות 3.21

 

 לקוח מחשב – יישומיות מדף תוכנות 3.22

 

  מקומית פרטית תקשורת 3.30

 

  רחבה פרטית תקשורת 3.31

 

 ציבורית רשת 3.32

 

גיות 3.33  משיקות טכנולו

 

 לופות()וח פתוחות נקודות 8..3

 

גיות ...3  עתידיות טכנולו
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ש .4 ו מ י  מ

 לימוד המקבילהלהנחיות לתיעוד רכיב זה, ראה הסבר בגלופה ה

 הבהקים – כללי 4.0

 

 מעורבים גורמים 4.1

 

 עבודה תכנית 4.2

 

 המיידי \ הבא השלב 4.3

 

 שוטף תפעול 4.4

 

 תיעוד אינדקס 4.5

 

 ותחזוקה שירות 4.6

 

ן השתלבות 4.1  המערכת הנעת – בארגו

 

 ואמינות חוסן 4.8

 

 תצורות ..4

 

 )וחלופות( פתוחות נקודות 8..4
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 לימוד המקבילהלהנחיות לתיעוד רכיב זה, ראה הסבר בגלופה ה

 הבהקים – העלויות תמצית 5.0

 

 והתקנה( )פיתוח הקמה עלות 5.1

 

 שוטפת עלות 5.2

 

 תצורות לפי עלות 5.3

 

ן 5.4  מחירו

 מחיר כולל כמות מחיר יחידה פריט

    רכיבי חומרה

    תוכנות מדף

    רכיבי תקשורת

    אחסון ותחזוקה

    הוספת דו"ח

    דף \הוספת קובץ 

    ש"ע מנהל

    ש"ע מנתח מערכות

    ש"ע מתכנת

    ייעוץ כללי

    ייעוץ ניהולי

    ייעוץ טכני

 ופריסה כוללת עלות 5.5

 

 )וחלופות( פתוחות נקודות 8..5
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ם י ח פ ס  נ

 לימוד המקבילהלהנחיות לתיעוד רכיב זה, ראה הסבר בגלופה ה

 ישימות וחקר סיכונים ניתוח :1.6.2 נספח

 

 תועלת\עלות :1.6.3 נספח

 

 העבודה תכנית פירוט :4.2 נספח

 

 הקמה עלויות אמידת :5.1 נספח

 

 חלופות ניתוח - פתוחות נקודות :8. נספח

 

 עתידיות דרישות ריכוז  :.. נספח

 

 Y.X נספחי


