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 : לכבוד

 ועדת מכרזים 

 

כספק  Data Bankחברת הנדון: חוות דעת ביחס ל

 יחיד 

 מנוהליםשירותי גיבוי 

 

 ךלנהל מער  שואף   אגף מערכות מידעבתחום אבטחת המידע,    Best Practice-בהתאם ל .1

פיז גיבויים  שישמר  ישל  מרוחקים  מאסון  באתר  התאוששות  ויאפשרו  במקרים גם  , 

   .הקיצוניים ביותר

 

   :לוודא שני נושאים הכרחיעשות זאת בצורה נכונה, כדי ל .2

 

 אמינות הגיבוי  .2.1

ולשם כך חשוב שהשירות יהיה שירות  .100%וודאות של ב -זמינות המידע לשחזור 

וללא   -  BaaS  (Backup as a Service)  -  מנוהל מקצה עד קצה על ידי צד שלישי

 .בתהליך )לא אנושי ולא טכנולוגי( ם עירייהרתלות בגו

 

 שמירה על אבטחת מידע .2.2

על הפרטיות  על  נדרש לשמוראופי המידע,  בגלל   זאת ,  תקנות ההגנה  לוודא  וכדי 

  03/2018נחיית רשם מאגרי מידע  )ראו ה  ISO 27001:2013תקן    על  להסתמך  נבחר

 .(א' כנספח המצורפת

 

בדיקתנו   .3 פי  יחיד  היינה    ata BankDחברת  על  מנוהל   BaaS  בתחום של בארץ  ספק 

וניהול של מידה דיגיטאלית פיזית   אחסוןשינוע,    גיבוי בחצר הלקוח,  , הכולל:מקצה לקצה

תקן   החזקת  בתנאי ההכרחי שלגם עומדת  וביצוע שחזורים בעת הצורך    ,Offlineכגיבוי  

:2013ISO 27001 . 

 

 שירות הקרובים ביותר:הלהלן טבלת השוואה בין נתוני  .4
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 ארכיביון  בינת Data Bank Triple C ירות נדרש ש

 V V V V )הגנה על הפרטיות(   ISO 27001:2013תקן 

 V X V X מנוהל מקצה לקצה  BaaSשירות 

 V V V X גיבוי בענן 

 V X X V שינוע + אחסון של גיבוי פיזי )קלטות( 

 Recovering Auditing V X V Xשירותי שחזור ובקרה 

https://databank.co.il/
https://www.arciv.co.il/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91-%D7%9C%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA?utm_source=google&utm_medium=cpc-ongoing-srika&utm_content=kalatot-back-up&gclid=Cj0KCQjwg8n5BRCdARIsALxKb97SOPD80VQIX36C3hRHiHlLY4WkSF1vXTeA7gz5B8C6eHSW0aJ16_oaAt_ZEALw_wcB
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 .כספק יחידבפטור ממכרז, ולהגדירה  Data Bankהתקשר עם למתבקש כל אלו, מ .5

 

 ברכה,ב .6

 מיר הראל,א

 מידעמנהל אגף מערכות 
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 03/2018נספח א': הנחיית רשם מאגרי מידע 
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