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 .פ ולא את המציע"הצעה נועדה להיות כללית ואינה מחייבת לא את האוה

 

 מבוא .1
תמשי רשת האינטרנט מש לציבור  להציע מתכוונת)פ"האולהלן  (בישראל האוניברסיטה הפתוחה

יחידות הלימוד יהיו זמינֹות לקריאה ברשת .  קורסים50 -ליחידות הלימוד של כגישה חופשית 

 הוא חלק מרכזי -" פרוייקט ספרים פתוחים "-מהלך זה   .  (e-Book)אלקטרוני של ספר בפורמט 

 .פ לחשיפת חמרי למידה מסוגים שונים לציבור"במהלך רחב של האו

 

 . RFPהצעה מקדימה להוצאת וה פניה זו מהו .א

 . פנייה זו אינה מהווה הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז .ב

שפורטו  הבין ומסכים לכל התנאים וההסתייגויות, כל העונה לפניה זו ייחשב כמי שקרא .ג

הנוגדת תנאים והסתייגויות , פ או מי מטעמה"בה ויהיה מנוע מהעלאת כל טענה כלפי האו

 .אלו

יעת ספקות מובהר בזאת כי אין בפרסום בקשה זו משום התחייבות כלשהי של לשם מנ .ד

ואין בו כדי לחייב את , או לפעול בהליך רכש אחר כלשהו/פ להמשיך בתהליך מכרז ו"האו

פ גם שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם "האו. פ להתקשר עם מי מהמשיבים"האו

 .יותר מגורם אחד לצורך מתן השירותים המבוקשים

פ שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלת "האו, מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה .ה

 .הבהרה או בפנייה לקבלת מידע או כל נתון אחר למשיבים לפנייה זו כולם או חלקם

, פ שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל מציע שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה"האו .ו

 . י המציע או המציעים" או אחר עללא קשר להגשת מענה כזה, בעזרת יועצים או אחרת

 . פ מתחייבת לקבל הצעה כלשהי או לקיים את הפרויקט כפי שמתואר כאן"אין האו .ז

או  בגין כל /פ בתשלום כלשהו בגין בקשה זאת ו"אין בבקשה זאת כדי לחייב את האו .ח

  מסמך זהאו כל יישום אחר שהתקבלו במסגרת/או רעיון ו/פתרון ו

או לבחור בשילוב של מספר , זכות לבחור בפתרון אחדפ שומרת לעצמה את ה"האו .ט

או , או לשנות את הפתרון בהתאם לשיקול דעתה, י מציעים שונים"פתרונות שהוצעו ע

או לבחור , פ"י מציעים שונים יחד עם פתרונות שיש לאו"לשלב רכיבי פתרון שהוצעו ע

 .בפתרון אחר או שלא לבחור בפתרון כלשהו

י "פ ביישום פתרון דומה ע"י מציע מסוים כדי להגביל את האו"ע עאין בפתרון כלשהו שהוצ .י

 .פ"י האו"מציע אחר או ע

 

 פ"הקורסים והספרים באו .2
בהתאם לכך הקורסים . מאפשרת תנאי לימוד אישיים, פ"שיטת ההוראה שפותחה במיוחד באו

, ה הואקורס באוניברסיטה הפתוח. פ שונים שוני מהותי מקורסים באוניברסיטאות אחרות"באו

כרך או כמה כרכים שחוברו והופקו במיוחד : יצירה למדנית או מדעית בדפוס ,בראש ובראשונה

שכן הלימודים האקדמיים מתבססים בעיקר על יחידות הלימוד , פ"בשביל הסטודנטים באו

 .היינו הספרים, הכתובות
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הקורסים . וד קורסים במגוון רחב של תחומי לימ600 -כיום מציעה האוניברסיטה הפתוחה כ 

הם מחולקים בדרך כלל ליחידות לימוד שכל אחת מהן : כתובים ומותאמים במיוחד ללמידה עצמית

 . עוסקת בנושא מוגדר ומתוכננת ללמידה בזמן קצוב

 

 היקפים ולוחות זמנים .3
 100-כ,  יחידות לימוד6-10 מכיל קורס  ( עמודים40,000  - 30,000  בערך  הקורסים מכילים50

פ מתחיבת על נפח דפים "יחד עם זאת אין האו).  עמודים לקורס750 -כבממוצע , חידהעמודים לי

 .זה או נפח כלשהו

  :העבודה על הפרויקט תארך כשנתיים

  יום מפרסומו20מ "מענה לבל 

 חתימת חוזה 

 . יום מחתימת חוזה15 -פ "לסבב הערות באוקורס קבלת ספר  

 . ימים לאחר סבב תיקונים10 -פ  "קבלת גרסה מתוקנת לאחר סבב הערות באו 

 . יום לאחר השלמת התיקונים60 - קורסים 10 

 .2008עד ספטמבר קורסים  

 .2008לכל המאוחר ספטמבר ) פרטים בהמשך המסמך(השלמת פיתוחים נדרשים  

 .2009 הקורסים עד אפריל 50סיום עבודה על  

 

 :הפרויקטתיאור  .4
 סגרת כלליתמ 4.1

הספרים . וך ספרי הקורסים הקיימים שלהפ בחרה אוסף ספרים מת"האו: חמרי גלם .א

חלק מחמרי הגלם זמינים גם .  hard copy  -זמינים כ) חמרי הגלם: להלן(שנבחרו 

 .  רובם פורמטים ישנים, כקבצים בפורמטים של מעבדי תמלילים שונים

 . חומר הגלם של ספר קורס מכיל לרוב כמה כרכים

 .3פרק ' רולוחות זמנים להערכת כמויות 

 . ערבית ורוסית, אבל יש גם חמרים באנגלית, רוב חמרי הגלם הם בעברית: שפות .ב

 ןאבל עדיפות תינת, מנשקי המשתמש לספרים שאינם בעברית יכולים להיות באנגלית

ומנשק בערבית לספרים , סיתלמערכת שתציג מנשק משתמש ברוסית לספרים ברו

כמפורט בהמשך , ישיות וכדומההערות א, ל לגבי יכולות נוספות כגון חיפוש"כנ. בערבית

 .המסמך

על פי דרישות , )eBooks(הספק יפיק מתוך חמרי הגלם ספרים אלקטרוניים :  תוצר .ג

גם , כל חומרי הגלם של קורס אחד מייצרים ספר אלקטרוני אחד.  המפורטות במסמך זה

להלן בקיצור והיכן שאין מקום (הספר האלקטרוני . אם הם היו במקור כרכים נפרדים

 .  הוא אינו מיועד להורדה למחשב המשתמש. מיועד לקריאה ברשת") הספר: "טעותל

העברה מפורמט , הקלדה, OCR( שיתקבלו מחומרי הגלם םעל החומרים האלקטרוניי .ד

 .יש לבצע בקרה והגהה) 'דיגטלי אחד לאחר וכו
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צבעים יכולים להופיע בתמונות וגם באלמנטים . יש לשמור על צבעי המקור של הספר .ה

 .  כמו כותרות ועודםקסטואלייט

.  פ"באחריות האו, פ"לספרים תהיה דרך פורטלים שונים של האו) הדלת הראשית (הגישה .ו

 .שהספרים הם חלק מהם, פורטלים אלה מכילים הפניות לחמרים אקדמיים שונים

פ או "הספרים עצמם יכולים להיות מוגשים למשתמשים משרתי האו: מיקום הספרים .ז

הצעה יכולה לתאר פתרון מאחד . יתקבלו פתרונות משני הסוגים. משרת של הספק

יש משמעויות שונות לכל אחת .  או להציע את שתי האפשרויות לבחירה, הסוגים

) אך לא דרישה מהותית(פ יש העדפה מסוימת "לאו. כפי שמפורט בהמשך, מהאפשרויות

 .פ"להצעה שבה הספרים יישבו באו

יידרשו להירשם ) ייתכן שרק בחלק מהספרים(ים   המשתמשים בספר:זיהוי משתמשים .ח

פ "י האו" ושירות בדיקת הזדהות יוקמו עההרשמהמנגנון .  לפני שיוכלו לגשת לספרים

באחריות הספק , אם הספרים יימצאו על שרת של הספק.  פ"ויופעלו משרתי האו

ם א.  למנוע גישה לספר בהתאם/ ולאפשר , פ תעמיד"להתממשק לשירות הרשאות שהאו

במידת , פ"י האו"מימוש בדיקת ההרשאה לספר ייבנה ע,  פ"הספרים יישבו על שרתי האו

בדיקת ההרשאה ,  בשני המקרים. בהתאם למבנה המערכת, הצורך יחד עם הספק

 . של הספר עצמוurlתתבצע על ה  

 

 טכנולוגיה ודרישות נוספות 4.2

, סוג שרת: דרשת   ההצעה תפרט את התשתית הטכנולוגית הנ:טכנולוגיה בצד השרת .א

 / asp / perl / php,  עמודים סטטיים(סביבת האפליקציה  , מסד נתונים אם נדרש ואיזה

jspפ"אם ההצעה היא שהספרים יהיו על שרתי האו.  כולל מנגנון החיפוש, )  או אחר  ,

אם .  פ לקליטת המערכת"נדרש פירוט שיאפשר להתרשם מכמות העבודה הנדרשת באו

ל אבל הוא "עדיין נדרש מענה לשאלות הנ, ים יהיו על שרת של הספקההצעה היא שהספר

 .אינו חייב להיות מאד מפורט

 - על כל היכולות שלהם  -שימוש בספרים : פתוחורצוי  ,חפשי - טכנולוגיה בצד הקליינט .ב

השימוש בספרים ייעשה .  לא ידרוש רכישת תכנה או חמרה ייעודית מצד המשתמש

תינתן עדיפות .  או בעזרת תכנה חינמית חפשית להורדה,  משישירות דרך דפדפן המשת

אם השימוש . לפורמט ספרים שהוא קוד פתוח וסטנדרטי על פני פורמט סגור או ייחודי

 שלו יהיה תואם לפחות לדפדפנים הפונקציונליּות כלהספר עם , בספר הוא דרך הדפדפן

IE7 אופרה, ספארי(נוספים ולדפדפנים , תאימות מלאה לסטנדרטים.  2 ופיירפוקס (-

 windows -התכנה תהיה תואמת  ל,  אם השימוש בספר הוא דרך תכנה אחרת.  יתרון

xpוהיא חייבת להיות זמינה גם בגרסאות למשתמשי לינוקס ולמשתמשי ,   ומעלהOS X  
 ).מק(
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הספרים יומרו גם ,  בלי קשר לפורמט הסופי שבו יוצגו הספרים למשתמש:  XMLגרסת  .ג

אם זהו הפורמט שמשמש ).  1 ייעודי לספרים xml  או xhtmlיכול להיות  (xml לפורמט

בין אם הספרים יישבו על .   של הפרויקטנדרשזהו תוצר נוסף , אם לא.  מה טוב-לתצוגה  

פ תוכל "והאו, פ"  יימסרו לרשות האוxmlקבצי ה  ,  פ"שרת של הספק או על שרתי האו

 .לעשות בהם שימוש כראות עיניה
פ את קבצי האיורים המוקטנים של כריכות הספרים לצורך שילוב "ספק ימסור לרשות האוה .ד

 .בפורטל

תשובות , שאלות ממוספרות, סעיפים, פרקים-תתי, פרקים, כרכים: יישויות מזוהות .ה

איורים תרשימים וטבלאות ,  משפטים והגדרות ממוספרים,  לשאלות ממוספרות

 כל אחד מאלה יקבל ייצוג כיישות -סוף עמוד , וכן תחילת עמוד,  וכיוצא באלה, ממסופרים

יה להגיע באופן ישיר אל ניתן יה . xml  - הן בפורמט הסופי של הספר והן ב,ניתנת לזיהוי

 .  urlמשמע בפועל  לכל יישות יהיה  .  הלפי המזהה שלכל יישות כזו 

 ולהחיל אותה על 2008לממשה עד ספטמבר הספק יוכל זוהי דרישה מהותית אבל 

 .הספרים שכבר הועלו עד לאותו זמן ולספרים שיועלו בהמשך

תחום , isbn 'מס, יםמחבר השמות, שם קורס, מספר קורס: פר עבור כל סדאטה-מטה .ו

, ספרב עמודים' מס, ספר הוצאת/עדכון תאריך, שפה, רמת קושי,  יעדת אוכלוסיי,דעתה

 כפי שיפורט ונתונים נוספים. יש לאפשר פתיחות לקביעת כמות וסוג שדות המפתח. 'וכד

י הספק מתוך חמרי "יופק עדאטה -המטה. פ ועשוי להתעדכן גם במהלך הפרויקט"י האו"ע

גם פ "דאטה יימסר חזרה לאו-המטה.  ולב בנתוני הספר האלקטרוניויש,  עצמםהגלם

 .)xmlכגון קובץ אקסל או קובץ    (בפורמט שיוסכם עליו, בנפרד מהספר

עשוי להיות '  לכל אחת מהיישויות שתוארו בסעיף ד:עבור היישויות המזוהות דאטה-מטה .ז

 .ות מפתח לישותדאטה צמוד השימוש הנפוץ בכך יהיה שיוך של מיל-מטה

.  שוניםם  לתמונות מסוגים שונים מתאימים פורמטים גראפיי:תמונות, תרשימים, איורים .ח

המציע יציין בהצעה  ,  gif / jpg / png  -אם התמונות אינן מוטבעות בספר אלא נשמרות כ

ואם הוא יתאים פורמטים שונים לתמונות השונות לפי , איזה מהפורמטים האלה הוא מייצר

 .ךהצור

פ "במקרה כזה האו, יתכן כי לחלק מהתמונות הנמצאות בספרים לא יושגו זכויות יוצרים

                                                 
 :  של הספר יכולה להיות אחת מהאפשרויות הבאות xmlגרסת  1

)i  (  אחד הפורמטים שלOEBPS או  OPSהנמצאים כאן  :htm.csspe/org.idpf.www://http 
)ii  ( xhtmlללא אלמנטים נוספים . 

)iii (פורמט  xmlכגון  ,   אחרxmlייעודי של הספק . 

  valid, well-formed xml על המסמך להיות בכל מקרה

 ).   תקיןxhtml שאינו  htmlלא יתקבל פורמט  , בפרט(

 .המציע יציין בהצעה איזה מהפורמטים הוא יפיק
 

http://www.idpf.org/specs.htm
http://www.idpf.org/specs.htm
http://www.idpf.org/specs.htm
http://www.idpf.org/specs.htm
http://www.idpf.org/specs.htm
http://www.idpf.org/specs.htm
http://www.idpf.org/specs.htm
http://www.idpf.org/specs.htm
http://www.idpf.org/specs.htm
http://www.idpf.org/specs.htm
http://www.idpf.org/specs.htm
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ל יתבקש להסיר את התמונות מהספר "תעביר את רשימת התמונות לספק והנ

 .האלקטרוני

קיימות דרכים שונות לייצג ולהציג נוסחה .  פ מכילים נוסחאות"חלק מספרי האו: נוסחאות .ט

 .המציע יציין מה הדרך שהוא מציע.  mathMLה ועד החל מתמונ, מתמטית ברשת

  )DRM) Digital Rights Managementשל שונות רמות  תהה הגנה בעל הספר: DRM .י

 עמוד אבל לא תהיה אפשרות - הדפסה של הספר תתאפשר עמוד- הגבלת יכולות הדפסה 

 ). יםגדולה של עמוד' זמינה למשתמש להדפיס בפעולה אחת את כל הספר או אפילו קב

  .הורדת הספר למחשב האישילא יינתן ממשק שיאפשר  

כמות (קצב הורדה : למשל, מניעת כניסה של רובוטים למיניהם על פי קריטריונים שונים 

אם הספרים .  ועודuser agentסינון לפי מחרוזת , )זמן'  ליחIPקריאות מאותה כתובת 

 . באחריות הספק-יושבים על שרת של הספק

אם .  באחריות הספק-אם הספרים על שרת של הספק :שרידות, תזמינו, עומסים .יא

 . האחריות תיקבע בהתאם למבנה המערכת-פ "הספרים באו

 קריאות לעמודים 100בשנתיים הראשונות על המערכת להיות מסוגלת לעמוד בעומס של  

 .  בדקה

 של downtimeייקבעו בחוזה חסמים מחייבים לתדירות ולכמות המצטברת לשנה של  

 .מערכתה

תוך , יגובו באופן שיאפשר שחזור מלא במקרה של אבדן נתונים) הספרים(תכני המערכת  

 .זמן שייקבע בחוזה

 .פ תדווח עליהן לספק ייפתרו תוך זמן סביר כפי שייקבע בחוזה"תקלות נקודתיות שהאו 

 

 מנשק משתמש  4.3
 . של הפורטלפ ויותאם לקו העיצובי"עיצוב גרפי של מנשק המשתמש יעשה בתיאום עם האו

 האלקטרוניתצוגת הספר  .א
תצוגת העמוד תותאם לגודל  . כל עמוד של הספר המקורי יומר לעמוד בספר האלקטרוני 

 ).ללא שוליים מיותרים מעבר לשולי הספר(המסך 

בין אם , חיווי של המיקום הנוכחי בספר כלומר יופיע סימון באיזה פרק נמצא המשתמש 

באמצעות דפדוף ברצף או , דרך בחירה בעמוד מסוים, ניםהגיע לדף המסוים דרך תוכן עניי

 . חיפוש

 .לפי דרישות המשתמש, )ZOOM IN-OUT(הגדלה והקטנה של הטקסט  

 . בחירה בין תצוגה של עמוד אחד או שני עמודים 

 . אפשרות לסבוב הדף 

 ) Hand tool(גרירת העמוד באמצעות העכבר  

 .ר של כריכת הספר לצד תוכן עניינים פרוסשל הספר יוצג איו") דף הבית("בעמוד הראשי  
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 ניווט  .ב
כאשר תוכן העניינים . בכל עמוד תהיה למשתמש אפשרות לפתיחה וסגירת תוכן עניינים 

 . אינו מוצג ייפרס הספר אוטומטית על כל גודל החלון

ובספרים ברוסית ואנגלית הוא יוצג בצד , בספרים בעברית וערבית תוכן העניינים בצד ימין 

 .שמאל

לפי אותו מבנה של תוכן העניינים של הספר ,  תהיה היררכיתענייניםהתצוגה של תוכן ה 

 . השונים בספר ולסעיפיםקישור לפרקים-מתוכן העניינים יהיה היפר. המודפס

 .אפשרות לדפדוף בין דפי הספר ברצף 

 .אפשרות למעבר לעמוד מסוים בספר 

גם , רך כל זמן הצפייה בספרשמירת העדפת המשתמש לגודל הטקסט שבחר תתקיים לאו 

 בכל אחת מהדרכים המוצעות. אם ביצע בשלב מסוים חיפוש או ניווט לפרק אחר

 .פ"בסרגל הכלים יופיע קישור לפורטל האו 

 : כללי -קישוריות  .ג

בתוך ,   כלשהו ברשתurlממלה או רצף של מלים בספר אל  ) link(תהיה אפשרות לקשר  

 . הספר או מחוץ לו

 -ממסמך כלשהו ברשת אל כל יישות בעלת זהות בספר  )  link(קשר תהיה אפשרות ל 

  .urlמשמע כאמור לכל יישות יש 

  קישוריות קבועה שנדרשת בכל הספרים .ד

התשובות . פ יש לכל אורך הטקסט שאלות ממוספרות"ברוב ספרי הלימוד של האו 

ל תשובה וכ, בספר האלקטרוני כל שאלה תכיל קישור לתשובה. לשאלות הן בסוף הספר

 .תכיל קישור חזרה לשאלה

 .כל מושג יקושר לעמוד המתאים, אם יש בספר אינדקס מושגים 

 . תוכן העניינים מקושר לפרקים ולסעיפים המתאימים-כמובן  

רשימה של ,  בחלק מחמרי הגלם יש בסוף הספר רשימה של המשפטים וההגדרות 

,   בכל מקרה שיש רשימה כזו. ורשימות של יישויות דומות אחרות, האיורים והתרשימים

 . כל פריט מקשר ליישות המתאימה בספר-הרשימה בספר האלקטרוני תהיה מקושרת  

 .יתרון להצעה שתציע להפיק רשימות כאלה גם אם אינן קיימות בספר המודפס

 .כגון ביבליוגרפיה ברשת, פ עשויה להעביר עם כל ספר רשימה של קישורים נוספים"האו 

 מערכת חיפוש .ה
 .על כל כרכיו, ק הספר יאפשר חיפוש בתוך הספרממש 
עדיפות . מערכת החיפוש הטקסטואלי תכלול חיפוש בספר בודד של מילים ומשפטים 

מעבר בין כתיב מלא , שיוך, יחיד רבים: למערכת שתכלול בתוצאות החיפוש הטיות לשונית

 'וחסר וכו
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 של היישויות  meta-data -חיפוש ב , חיפוש בוליאני: מערכת חיפוש מתקדמת הכוללת 

 4.3 ה סעיףרא(חיפוש הערות אישיות , )' ו4.2 סעיףראה (פ "ידי האו-המזוהות שיוגדרו על

 )'ז

 .לצורך חיפוש, שהוגדרו ליישויות מזוהות בספר, הצגת רשימה של מילות המפתח 

או לנקודות מזוהות בתוך עמודים והיא תוצג לצד , תוצאות החיפוש הן הפניות לעמודים 

 .הספר

, )בדומה לתוכן עניינים(רשימת התוצאות תכלול את שמות הפרקים ומספרי העמודים  

 .וציון מספר המופעים של בקשת החיפוש בכל פרק, קישור  למיקום המדויק בעמוד 

 .סגירה ופתיחת חלון תוצאות החיפוש  ופריסת הספר על כל גודל המסך 

 . מילות החיפוש יסומנו בעמוד בספר 

 .פדף בין תוצאות החיפושהמשתמש יוכל לד 

 הדפסה .ו
  :הדפסה למשתמש תהה אפשרות לבחור בין מספר אופציות של

 הדפסה של עמוד בודד 

 .הדפסה עם ובלי תמונות 

 )'ז 4.3 סעיףראה  (הערות אישיותת דפסה 

 .הדפסההגבלות  לDRM - ' י4.2 סעיףראו  

 אישיות הערות .ז

, משלו) אנוטציות(קסטואליות אפשרות למשתמש מזוהה לשמור בשרת סימניות והערות ט 

. וזמינות רק עבורו,  למשתמש המסויםומשייכות,  לנקודה מסוימת בספרהמשויכות

 .בכניסותיו הבאות לספר הסימניות וההערות שלו יהיו זמינים עבורו

 .חיפוש והדפסה של ההערות האישיות הללו 

 .זאת ועוד שמירה בשרת את העדפות המשתמש לגודל הטקסט שבחר 

  ולהחיל2008פ תשקול להסכים לדחיית הפיתוח עד ספטמבר "דרישה מהותית אבל האוזוהי 

  .אותה על הספרים שכבר הועלו עד לאותו זמן ולספרים שיועלו בהמשך

 : הערות פתוחות לעולם .ח
המשוייכות , משלו) אנוטציות(אפשרות למשתמש מזוהה לשמור בשרת הערות טקסטואליות 

כל .  לכל המשתמשיםוזמינות ,  על שם המשתמש המסויםרשומות, לנקודה מסוימת בספר

משתמש בספר יוכל לבחור לראות או לא לראות את ההערות הציבוריות של כלל המשתמשים 

 . בעמוד כלשהו

 ולהחיל אותה על הספרים שכבר הועלו עד לאותו 2008ספטמבר הספק יוכל לממש דרישה זו 

 .זמן ולספרים שיועלו בהמשך

 : נגישות .ט
 במהלך,  בספר הניווט בזמן תישמר מסוים zoom  בחירת . zoom in & out  ל אפשרות תהיה

 . אחרzoomעד לבחירת  session  -ה כל

 .עכבר ללא המקלדת בעזרת גם לביצוע ניתנת העכבר בעזרת בה פעולה שכל למערכת עדיפות
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 : עדכונים ושינויים 4.4
ניינת לבצע מפעם לפעם שינויים פ תהיה מעו"האו, כדי לשמור על עדכניות חמרי הלימוד

וייתכן ,  פ"ייתכן לבצע את השינויים דרך כלי ניהול שהספק יעמיד לרשות האו.  בספרים קיימים

הספק יציין בהצעה איזה .  פ"לפי דרישה של האו, לבצע אותם בכל פעם בעזרת הספק

פ עדיף כמובן "ו  לא .ומה העלויות,  הוא מציע לעניין זה- או פתרון אחר -מפתרונות אלה  

 .  אך זו אינה דרישה מהותית, פתרון שמאפשר עצמאות

שינויים מקוריים : כגוןפעולת העדכון עשויה לכלול כל אחד מהמרכיבים שהיו בספר המקורי 

 .'הוספת או עריכה של איורים וכו, הוספה או עריכה של קישורים, בטקסט

האם עדכון טקסט בעמוד :  אר לשאלותתיאור הפתרון לנושא העדכונים צריך להתייחס בין הש

האם מנגנון החיפוש יתעדכן בשינוי ?  ל כל הכרך או של עמוד אחדאחד גורר הפקה מחודשת ש

 ?בצורה פשוטה

 

 :  מעקב 4.5

אם הספרים יישבו על . פ מעוניינת לקיים מעקב אחר כמות ומאפייני המבקרים בכל ספר"האו

אם הספרים יישבו על שרת של .  פ"של האוהפקת נתונים אלה היא עניינה ,  פ"שרתי האו

נתונים על ) או פרק זמן דומה שיוסכם עליו, או חודש(פ אחת לשבוע "הספק יעביר לאו,  הספק

,  או אם הספק יעדיף,  גלמייםaccess logsאפשר להעביר קבצי  . כניסות לכתובות השונות

 .פ"למסור נתונים מעובדים לפי דרישות האו

 
 : הספרים שלזכויות יוצרים .5

 .ישארויפ וכך "ן על הספרים הם של האויזכויות היוצרים והקני

 

 הגשת ההצעה .6
 בירורים לגבי תוכן ההצעה ניתן להפנות 

   7781348-09'  טלil.ac.lilachc@openuרנוביץ '  לילך צ:מנהלת הפרוייקט

   7781333-09' טל il.ac.aiha@openutiאבן איתי הר:  ם"שה, מנהל טכנולוגי
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