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יישום טעינה דפי בנק ושערי מטבע ממבזק בנקאי
הטמעת תוכנת "מבזק בנקאי" של בזק בנלאומי ,התאמה ולווי בפתרונות מיניפס "טעינה וניטור דפי בנק
ישראליים" ו/או "טעינת שערי חליפין".

מה זה עושה?
חבילת הטמעה זו כוללת:
הטמעת הפתרון לרבות לווי בהתאמת תוכנת "מבזק בנקאי" של בזק בנלאומי.
.1
ביצוע לווי והתאמות קוד למשך עד חודש.
.2
תשלום לכל חודש תמיכה נוסף ,על פי הצורך בלבד  800ש"ח.
.3
התאמות שונות יבוצעו על פי הצורך ,בהסכמה על היקף השעות המיועד.
.4

איזה תהליך עיסקי זה פותר?
השוק הישראלי של ניהול טעינת דפי בנק אל ה  ,ERP SAPנשלט על ידי שני מתווכי העלאה.
קבצי דפי הבנק נשמרים בתיקיית הקבצים הנכנסים ,בספרייה משותפת לכם ולמתווך העלאה ,ולא ניתן
לשלוט בקבצים כמו כן אין התראות על קבצים חסרים .
נדרש כלי המאפשר טעינה ישירה של דפי הבנק ללא מתווכי העלאה ,נדרשת יכולת טעינה מחדש של דפי
הבנק ,נדרשת התראה על דפי שלא נטענו – יישום "טעינת דפי בנק ישראליים" נדרש.

תנאי השרות
.1
.2
.3
.4
.5

.6

הפתרון מחייב פתיחת תיבה מאובטחת בשרות "מבזק בנקאי" של בזק בנלאומי וחתימה בבנק על
מסמכי הרשאה להעברת דפי בנק לתיבה המאובטחת של בזק בנלאומי.
התשלום על התיבה המאובטחת של בזק בנלאומי יתבצע על ידי הלקוח ישירות לבזק בנלאומי ואיננו
כלול בהצעה זו.
הפתרון מחייב התקנת תוכנת צד לקוח של "מבזק בנקאי" על מחשב אצל הלקוח .בזק בנלאומי
תומכים בהתקנה הראשונית של התוכנה בחיבור מרחוק.
המחירים אינן כוללים מעמ.
תנאי התשלום
 .5.1עבור התקנת הפתרון והטמעתו :שוטף  30 +ממועד מסירת הפתרון.
 .5.2עבור כל חודש תמיכה נוסף :שוטף  30+מיום תחילת התמיכה.
ההצעה כוללת לווי ,תמיכה בפתרון במקרה תקלה או שינויים זניחים למשך חודש.
שינויים בקיים או תוספות ינתנו בחיוב על פי שעות (בעלות של  300ש"ח לשעה).
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