מוסד הטכניון למחקר ופתוח בע"מ/רשות המחקר
01/2017
מדריך למילוי

טופס הרשמה לשירותי תקשוב בזק

"ח מענקי מחקר/פעילות במוסד
בינלאומי ע

שירותי התקשוב הכוללים תשתיות תקשורת וספק אינטרנט (  ) ISPניתנים ע"י חברת בזק בינלאומי
בשיטת "באנדל" ,כלומר אחריות כוללת לתשתיות (באמצעות בזק ( ושירות ספק* האינטרנט.
(*שירות זה יחליף את השירות שניתן עד כה ע"י אגף מחשוב ומערכות מידע בטכניון).

להזמנת שירות ע"ח מענקי מחקר ו\או פעילות במוסד הטכניון נדרש למלא את הטופס להלן ע"פ
ההוראות המפורטות בהמשך:

.1מלא את פרטיך האישיים כנדרש בטופס (בהדפסה בלבד) והחזירו במייל.
.2באם מס' הטלפון לא ידוע (בהזמנת קו אינטרנט ייעודי חדש) הנך נדרש מיד עם התקנתו
לדווח את מספרו למרכזת השירות ברשות המחקר .זהו תנאי הכרחי להפעלת השירות !

.3סוף תקופת התחייבות למענק הינו סוף שנה או –  30.9.XXבהתאם למענק
המממן .
רשות המחקר מחדשת אוטומטית את ההזמנות ,מותנה באישור תקציבי,
ובתנאי שלא התקבלה בקשה מבעל התקציב לבטל את השירות .

.4השירותים האפשריים להזמנה הינם (סמן :) X
א .רוחב פס (מהירות הגלישה)
ב .התקנת קו ייעודי לאינטרנט (במידה והשירות אינו מופעל על קו שיחות רגיל)
ג .כתובת  IPקבועה

.5את הטופס המלא יש להעביר למרכזת השירות ברשות המחקר ריבי איתן ,
דוא"ל . rivie@trdf.technion.ac.il :
לאחר אישור תקציבי כנהוג ,הדרישה תטופל לביצוע ע"י חברת בזק בינלאומי.
פרטי ההתחברות ,שם המשתמש והסיסמה ישלחו בדוא"ל לאחר כניסה לשירות .פרטי התחברות
אלה נדרשים לשם ביצוע תחזוקה/תמיכה  ,לפי כך מומלץ לשמור במקום נגיש ובטוח.

לתשומת ליבך:
.1בכל הנושאים הקשורים לשינוי רוחב פס ו/או העתקת כתובת הקו ו/או ניוד* הקו לחברה אחרת
ו/או שינוי מענק מממן ,יש לפנות אך ורק למרכזת השירות בנדון (אשר תתאם את הדרישה עם
חברת בזק בינלאומי).
*ניוד קו לחברה אחרת גורר בד"כ שינוי מס' קו הטלפון לתפעול .ADSL
לכן חובה לדווח על שינוי מסוג זה!!!

.2בכל הנושאים הקשורים לבעיות טכניות של השירות יש לפנות למוקד השירות הטכני הייעודי
של בזק בינלאומי טל.076-5555899 .

 .3שירות מחולל סיסמאות  VPNניתן לרכישה במערכת הרכש  SRMאו  SAPשל הטכניון.

.4בעיות של שירות והתקנה יש לדווח למרכזת השירות ברשות המחקר ריבי איתן ,
דוא"ל rivie@trdf.technion.ac.il :

אתר תמיכה בזק בינלאומי:
https://www.bezeqint.net/support/main
אתר אגף מחשוב:
שירותים מרכזיים>תקשוב>התחברות מחוץ לקמפוס> ADSL>ADSLחוקרים

מוסד הטכניון למחקר ופתוח בע"מ/רשות המחקר
טופס הרשמה לשרות תקשוב ע"ח תקציבים במוסד הטכניון בלבד

ספק-בזק בינלאומי
טופס עדכני לתאריך 01/2017
בדוק באתר השרות הטכניוני* מהו הטופס העדכני.

ההתחייבות על טופס זה היא רב שנתית אלא אם המשתמש מבקש ביטול

☐ שירות חדש
☐ אם הנך לקוח קיים המקבל שירותי תשתית  ADSLבבזק ,סמן .X
☐ שדרוג מהירות גלישה

 .1בקשת המשתמש (סמן  Xבפעילות הנדרשות)

 .2פרטי המשתמש
שם פרטי

שם משפחה

מס' זהות

פקולטה
חשבון TX

מינוי/תפקיד
דואר אלקטרוני לדווח
מס .טלפון לתפעול ADSL

.3

פרטי בעל קו הטלפון לתפעול כפי שרשום בבזק( :לבדוק במוקד )199
ת.ז( .או ח.פ).

שם:

 .4כתובת חיבור התשתית:
רחוב
טלפון נייד לתיאום

 .5מס' תקציב לחיוב:

מספר

עיר
טל' פנימי

 .6השירות המבוקש לתשתית בבזק

כל המחירים לפני מע"מ
ציין
X

באנדל

מהירות
גלישה

לשירות
המבוקש

Mb

חברת
תשתית

(ספק  +תשתית)
לקוח קיים /חדש/משדרג
בתשתית

☐

5/800

בזק

₪ 94.3

☐

15/800

בזק

₪ 92.0

☐

40/3000

בזק

₪ 110

☐

100/2000

בזק

₪ 121

☐

התקנת
קו אינטרנטו

בזק

ע"ח המשתמש

₪ 99
כולל מע"מ

חיוב המענק/תקציב הינו ע"פ העלויות בפועל כפי שמדווח ע"י חברת בזק בינלאומי

 .7ציוד:
בהזמנה חדשה ו/או שדרוג  -לקבלת ציוד מבזק ,נא ציין את חלופת האספקה( :סמן )X
חלופה
משלוח
התקנת ראוטר ע"י טכנאי
איסוף עצמי בחנות בזקסטור
ברשותי ציוד מתאים

חלופה מבוקשת

עלות*( ₪כולל מע"מ) הערות
19.90
עד  2מחשבים
199
איסוף תוך שבוע
ללא עלות
ממועד ההזמנה
-

* העלויות אינן ממומנות מתקציב ויחויבו בחשבון בזק הפרטי/אישי.
* המחירים נקבעים ומשתנים על ידי בזק מעת לעת.

 .8חתימה:
שם בעל התקציב
חתימת בעל התקציב

תאריך

