
 האינטגרטור
 התכנוני



 זולברגאילן : להכירנא 
ל"מנכ IST תקשורת מערכות 

מתכנן ומנהל פרויקטים של , יועץ
מתח נמוך ומולטימדיה  , מערכות תקשורת

, מבני משרדים, Data Centers-ב
 וחברות בינלאומיות גים"מרלו

ארגון יועצי מערכות   -ת"מזכיר אימ
 נציג הארגון במכון התקנים, תקשורת



 על מה נדבר היום

 המתכננים בצוות-Data Center 

 בפרויקט תכנוני  אינטגרטורמה זהData Center 

 מתאים להיות  מערכות התקשורת למה יועץ

 תכנוני   אינטגרטור

 התקשורתהנפוצות בבחירת יועץ הטעויות 

 הנכונהלבחירה טיפים 

שאלות ותשובות 



 :מובטח לו ש, שיישם את הלקחיםמי 

יעשה פחות טעויות  , 

  יחסוך לעצמו כאב ראש 

יעמוד בלוח הזמנים  , 

ויקטין את עלויות, יימנע מחריגות בתקציב 



 מכאן הכל מתחיל
סוגים וכמויות 

מידות 

הספקים 

פליטת חום 

משקלים 

קישורים 

גיבויים 

תקנים 

גידול עתידי 

ביטחון 

בטיחות 

מיגון 

רגולציה 

ניהול ובקרה 



 Data Centerהמתכננים בפרויקט 

 

 

,  מידות

, מרחקים

 פתחים

,  הספקים

, זרמים

,  תוואים

 גיבויים

,  הספקים

,  גיבויים, חום

שיטת  

 המיזוג

,  נתוני משקל

,  מידות

 מעברים



המתכנן המתאים ביותר  

 המתכנניםלרכז את צוות 

 - התכנוני האינטגרטור - 

 יועץ התקשורת  הוא 



 התכנוני האינטגרטור

התכנון יעילות את משפר 

התכנון בעלויות משמעותית חוסך 

 את החיסכון  דרמטית ומגדיל
 והתפעול לאורך זמןבעלויות ההקמה 



הטעויות הנפוצות  
 בבחירת יועץ תקשורת



 1' טעות מס
 יועץ חשמל במקום יועץ תקשורת

במחיר כלול ,התקשורת את גם לכם אתכנן אני 

ההבדל מה ,חשמל כמו ,חוטים זה תקשורת?.. 

בין הבדל מה CAT6  לבין CAT6A? 

10 של בקצב תומך כבל איזהG? 

בין ההבדל מה OM3 לבין OM4 ? 

 שלא כמו , ליועץ תקשורתתחליף יועץ חשמל אינו
 ..כאשר יש נזלת וחום גבוה, לאורטופדפונים 



 2' טעות מס
 עלות היועץ לא מבוססאומדן 

פרויקט בכל דומה או זהה המתכנן עבודת האם? 

פרוגרמה הכנת 

מכרז  

פיקוח 

 העבודה של  תכולתיש להגדיר במדויק את קודם
 עבודתו עלות ורק אז ניתן לאמוד את, היועץ



 3' טעות מס
 (נקודה) .בתקשורתהצעות לייעוץ לבקש 

" אתה יודע יותר ממני מה צריך –אתה בעל המקצוע" 

ברור שזה לא מספיק! 

 ההצעה המבוקשתאת תכולת צריך להגדיר: 

 שיש לתכנןהמערכות 1.

 של היועץ הפעילויות2.



 :צריך להגדיר. 1
 המערכות שיש לתכנן

 (פסיבית)תשתית הכבילה 

 אקטיביתתשתית 

טלפוניה 

 (אזעקה, בקרת כניסה, ס"טמ)מערכות ביטחון 

 (כתת הדרכה, חדר ישיבות)מולטימדיה 

מערכות ניהול ובקרה 

עשן/גילוי וכיבוי אש 

כריזה 



 :להגדירצריך . 2
 הפעילויות הנדרשות מהיועץ

  תוכנית אב –הכנת פרוגרמה 

 תכנון כללי ואומדן עלויות 

 תיאום עם המתכננים האחרים בפרויקט 

 תוכניות וכתב כמויות, הכנת מפרט טכני 

 הכנת בקשה להצעות מחירRFP)  )קבלנים/מספקים 

 תועלת/בחינת ההצעות בהיבטי עלות 

 פיקוח עליון או צמוד 

 בחינות קבלה 

 לקבלן/אישור חשבונות לספק 



 4' טעות מס
 ר"לתמחר את הייעוץ בתקשורת לפי מ

תכנון יעלה כמה DC של בשטח X   ר"מ? 
על סמך ממוצע עלויות מפרויקטים קודמים  -כלל אצבע 

רכב משומש ישן, קטנוע, אופניים)? כמה עולה רכב ממוצע  ,

, רכב פאר בנפח מנוע גבוה, יפ חדש'ג, רכב משפחתי חדש

 (אוטובוס

כל פרויקט שונה מהאחרים במאפיינים רבים 

  כמות העבודה של היועץ אינה עולה ביחס ישר

 לגידול בשטח הפרויקט

10ר לא עולה פי "מ 5,000-לתכנן תקשורת ל 

 ר"מ 500-מלתכנן תקשורת ל



 5' טעות מס
 בחירת היועץ על סמך מחיר בלבד

והנכונה היחידה המבחן אמת הוא המחיר האם  

 ?יועץ לבחור

מחיר לפי רק מכונית קניית? 

היועץ אינו מוצר מדף 

 יחסית לעלות הפרויקט כולונמוכה עלות היועץ 

תועלת/עלות 

 היועץלנו  שווהכמה? 

 לפרויקט ערךהיועץ שיביא יותר מי  ? 



 6' טעות מס
 ללא פיקוח מספיק

 למה צריך   –מנהל הפרויקט מפקח קבוע בשטח

 ?עוד פיקוח של יועץ התקשורת

 אני סומך עליו, מנוסההקבלן... 

האם מספיק פיקוח עליון? 
לא ניתן לצפות מראש את היקף הפיקוח שיידרש 

 בדיעבדקשה מאד לתקן  –שלא נמנעות בזמן אמת טעויות 

ההקמהיהיה זה שיפקח על , היועץ שתכנן 

 גדולכמה הנזק ולגלות , כסף קטןלחסוך לא 



 משרת אמוןהוא היועץ 
 (קוד אתיקה) ת"באימחבר  –תנאי סף 

 וניסיון בפרויקטים דומים בפרט, היועץ בכללניסיון 

חוות דעת של ממליצים 

הכשרה מקצועית 

ראיון אישי והיכרות פנים אל פנים 

אמון ואמינות 

מחיר 

 הפרמטרים לבחירת יועץ



 ?הייעוץאת כיצד לתמחר 
פאושלי ,מראש ומוסכם סופי מחיר, Fix Price 

"תקציב לי יש – יעלה זה כמה מראש לדעת רוצה אני" 

 המחיר ידוע מראש= ארוחה עסקית 

Fix Price  המשוואהרק צד אחד של זה: 

Fix Price  = תכולה  Fix 

 מקבלמה הוא נותן ומה הוא , מראשכל צד יודע: 

 פעילויות+ מערכות = מחיר שסוכם 

 משוואה צידישינוי צריך לקבל ביטוי בשני כל 

תוספת/להגדיר מראש מנגנון למקרה של שינוי: 

 תוספת תקציבית/ ע "שלפי תשלום 

 



 מה למדנו

 תכנוני אינטגרטורמה זה 

 האינטגרטוריועץ התקשורת הוא  
 Data Centerלתכנון 

מתאים תקשורת יועץ לבחור כיצד  
 שלנו לפרויקט



 ?שאלות



  כאינטגרטור, בחירת יועץ תקשורת מנוסה
 :מבטיחה, Data Centerתכנוני להקמת 

 תהליך תכנון חלק ויעיל  •

 חיסכון בעלויות חד פעמיות ושוטפות•

 הזמנים ובתקציבבלוח עמידה •

 לסיכום



 תודה רבה

 אילן זולברג

ilan@ist.co.il 


