סיכום פורום קדסטר מספר 96
יום רביעי 11.40.2411

בלשכת המנכ"ל

R15d405

אורחי הפורום:
יואב טל ,מיכל גרינברג ,אולגה סנה ,אסיה סקזינסקי ,ירון לוי
חברי הפורום המשתתפים (בסדר א"ב):
☒
☒

אורית מרום
מיכאל קלבנוב

מרכז הפורום:

☒

אסתר וילקין
סמנכ"ל קדסטר

☒

שמעון ברזני

☐

☐
☒

אתי בנין
קלרה צימרמן

☒
☒

הפרוטוקול הוכן על ידי:

לריסה ווזנסנסקי
רונן רגב
שמעון ברזני

נושאים ,החלטות ומשימות
נושא:
הצגה:

החלטות:

.1

נתונים שמודדים מבקשים לרכוש ממפ"י

הוצג על ידי:

אולגה סנה

מודדים רבים מבקשים לרכוש קבצי  SRVשל תצ"רים או של גושי ה"ק  .חלק מהחומר נמצא
בספריות באחריות האגפים המקצועיים .יש צורך לפתח כלי הנגשה למידע הנ"ל באופן שיבטיח
קבלת קבצים מהימנים וממקור מבוקר .כיום ,נתוני גושי ההסדר ( ) tr_ resultsלא נקלטים
במערכת תצפית.
יש לפעול למצב בו השליפה של אותם קבצים נדרשים ,תיעשה אוטומטית וממקום אחסון
(" )1סגור" .בשלב ראשון השליפה תיעשה באמצעות קישור לקובצי ה  SRVובשלב שני,
תבוצע אספקת החומרים לפי מפרט חני"ת.
עם סיום האמור בסעיף ( ,)1יש לנעול את ספריות פע"מ וה"ק בפני העובדים ולהשאיר
()2
הרשאת גישה בידי המנהלים בלבד.
( )3האחריות על קליטת הנתונים למערכת תצפית הינה של אגף ארכיון ומידע למודדים.

משימה
בדיקה מול איתן גלבמן ,מה הפורמט שנדרש כקלט לשימוש בתוכנה
שלו .האם מתאפשר לו לקרוא קבצי חני"ת.
קליטת גושי אסיה ויצירת קישור לקבצי  SRVבמסמכי תצפית
נעילת תיקיות פרוייקטים גמורים באגפים המקצועיים

באחריות

מועד לביצוע

שמעון ברזני

11/1/11

מיכל גרינברג
שמעון ברזני

1/9/11
1/9/11

עמוד  1מתוך 2

הדרכות של האגפים המקצועיים לגבי שליפת  SRVדרך המערכת ולא
דרך התיקיות באגפים המקצועיים
נושא:
 .2קליטת תצ"רים מימי המנדט " –Lים"
הצגה:
החלטות:

יואב טל

1/1/11

הוצג על ידי:

מיכל גרינברג

ישנם תצ"רים עוד מימי המנדט בעלות קידומת "  , " Lבתצ"רים אלו ,לא ניתן לבצע קליטת
מטא -דאטה בצורה אוטומטית מהבנק"ל עקב מפתוח חסר.
( )1יש להשלים את המפתוח והפיתוח באופן שיאפשר חיפוש ומציאה בתצפית.

משימה
השלמת האפיון של המפתוח ופיתוח של תצ"רים "" L

באחריות
יואב טל

מועד לביצוע
1/1/11

תפוצה :פורום קדסטר ואורחים ,משה יניב.
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