תהליך עלייה לאוויר של גרסת נובמבר 2015
החל מ  1/11/2015 -נדרשים המסלקה הפנסיונית ושותפיה העסקיים לביצוע שדרוג של הממשקים
הקיימים וזאת בהתאם למפורט בחוזר אגף שוק ההון "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק
החיסכון הפנסיוני  "2015-9-18מיום  06/05/2015ובמסמכי כללי המערכת של המסלקה הפנסיונית
שפורסמו בהמשך לו.
משתמשים בשירותי המסלקה דרך כספות (מוסדי או מפיץ  )B2Bלא יוכלו לעבוד מול המסלקה
במבנה הממשקים הישנים לאחר שדרוג הגרסה בצד המסלקה או לעשות שימוש בפורמט הממשקים
החדש לפני שדרוג זה .מפיצים העושים שימוש בפורטל האינטרנט של המסלקה לא ידרשו לבצע
שינוי בתהליך הגשת הבקשות הקיימות.
רצ"ב העקרונות ותיאור מפורט של לוח הזמנים למעבר המסלקה מתמיכה בפורמט ה"ישן" של
ממשקים לפורמט ה"חדש".
נבקשכם להיערך למעבר מערכות המיכון שבאחריותכם למשלוח ולקליטת גרסאות הממשקים
בהתאם ללוח זמנים זה.
תהליך המעבר יבוצע מיום שני  26/10/2015בשעה  18:31ועד ליום ראשון  1/11/2015בשעה
 ,10:00במהלכו צפויה גם השבתת המערכת למספר שעות כפי שיפורט בהמשך.
קליטת אירועים ממפיצים במבנה הישן תתאפשר עד יום שני תאריך  26/10/2015בשעה 18:30
קבלת משובים ומענים ממוסדיים במבנה הישן תתאפשר עד יום שלישי  27/10/2015בשעה 09:30
בבוקר .
לצורך חישוב ימי עסקים לעמידה ב : SLA-
כל ממשק שיגיע מיום שני ,26/10/2015 ,אחרי השעה  18:30ועד יום א'  01/11/2015עד השעה
 18:30יחשב כאילו הגיע ביום עסקים ה . 1/11/2015-

עקרונות המעבר:
 .1קליטה והפצה של ממשקים בפורמט הישן ותחילת קליטה והפצת ממשקים בפורמט חדש
תתנהל באופן הבא:
 1.1קליטת בקשות מידע ממפיצים במבנה הישן תתאפשר עד יום שני  26/10/2015בשעה
.18:30
 1.2ביום שני  26/10/2015בשעה  18:30ייחסמו כספות נכנסות  B2Bממפיצים למסלקה
 1.3בקשות מידע אלו (מבנה ישן) יופצו אל הגופים המוסדיים ביום שני  26/10/2015עד
השעה  23:59לכל המאוחר.
 1.1הגופים המוסדיים מתבקשים לשלוח את כל משובי א' ואת המענים השונים ,עד יום
שלישי  27/10/2015בשעה  09:30במבנה הישן.
 1.5ביום שלישי  27/10/2015בשעה  09:30יסגרו הכספות הנכנסות אל המסלקה
מהמוסדיים ולא תתבצע משיכת קבצים ע"י המסלקה מהן.
 1.6על אירועים שלא יענו במשוב א' או במענים הנדרשים עד יום שלישי 27/10/2015
בשעה  ,09:30נדרשים המוסדיים לענות במבנה הממשק החדש בלבד לאחר מועד זה.
 1.1ביום שלישי  27/10/2015בשעה  10:00בבוקר ייחסמו כספות יוצאות למוסדיים
ולמפיצים.
 1.8החל מתאריך  1/11/2015בשעה  10:00כל ממשק אשר יופץ למוסדיים ולמפיצי B2B
יהיה במבנה החדש בלבד.
 .2השבתת מערכת המסלקה
 2.1מיום שני  26/10/2015בשעה  18:30ועד ליום שלישי  27/10/2015בשעה 10:00
פורטל מפיצים וחוסכים של המסלקה יאפשר תצוגת מידע בלבד (ללא הגשת בקשות).
 2.2מיום שלישי  27/10/2015בשעה  ,10:00יחסם פורטל המסלקה גם לתצוגת מידע
וזאת עד תאריך  1/11/2015בשעה  10:00לצורך שדרוג המערכת.
 2.3האתר השיווקי יישאר זמין.
 .3מעבר לעבודה עם הממשקים במבנה החדש
 3.1ביום ראשון ה  1/11/2015 -החל משעה  10:00מערכת המסלקה תפתח לכל
הפונקציות הקיימות והחדשות (הגשת בקשות חדשות  B2Bופורטל ,תצוגות חדשות)
במלואה על בסיס הממשקים החדשים בלבד.
 3.2העבודה לאחר שדרוג המערכת תפעל לפי הגדרת יום העסקים החדש (.)1/11/2015

פירוט לו"ז ופעילויות נדרשות מצד כל משתתף בתהליך :
פעילות מוסדי

פעילות מפיץ

תאריך

שעה

פעילות מסלקה

יום שני -

18:30

חסימת כספות נכנסות

מנקודה זו לא יוכלו

מפיצי  B2Bלמסלקה

מפיצים לשלוח בקשות

הגדרת יום
עסקים

26/10/2015

יום עסקים

במבנה הממשקים הישן .
פורטל המסלקה פתוח
לצפייה בנתונים בלבד.
יום שני -

18:31

26/10/2015

יום שני -

לתאריך 1/11/2015 :
23:59

26/10/2015
יום שלישי -

קידום יום עסקים

הפצת אירועים אחרונה
למוסדיים (מבנה ישן)

09:30

27/10/2015

סיום קליטת משובים

מנקודה זו המוסדיים לא

יום שלישי

ואחזקות ממוסדיים

יקבלו קבצים מהמסלקה ולא

לא ייחשב

(במנה הישן)  +חסימת

ישלחו קבצים אל המסלקה .

כיום עסקים

כספות נכנסות למסלקה
ממוסדיים
יום שלישי -

10:00

הפצת מידע ומשובי א'
למפיצים ( B2Bמבנה

27/10/2015

ישן)+
חסימת כספות יוצאות

החל משעה  10בבוקר

מפיצי  B2Bיקלטו את

לא ניתן לקבל שירותים

המידע במבנה

מהמסלקה.

ממשקים ישן (אין לשלוח
משובי א' ואירועים במבנה

מהמסלקה למפיצים

הישן בגין המידע שיופץ

ומוסדיים.

ביום זה).
מנקודה זו ,המפיצים לא
יקבלו קבצים מהמסלקה.

יום שלישי -

10:01

הורדת פורטל תצוגה+
העברת גרסה במסלקה

27/10/2015
יום רביעי -

לאורך כל

פורטל לא זמין ,לא

28/10/2015

היום

תתבצע קליטת אירועים
חדשים העברת גרסה

לא ניתן לקבל שירותים

לא ניתן לקבל שירותים

מהמסלקה.

מהמסלקה.

לא ניתן לקבל שירותים

לא ניתן לקבל שירותים

מהמסלקה.

מהמסלקה.

יום רביעי
לא ייחשב
כיום עסקים

יום חמישי -

לאורך כל

פורטל לא זמין ,לא

29/10/2015

היום

תתבצע קליטת אירועים

יום ראשון -

10:00

חדשים העברת גרסה

1/11/2015

פתיחת כספות יוצאות/
נכנסות מוסדיים
ומפיצים  +פורטל זמין
באופן מלא.

לא ניתן לקבל שירותים

לא ניתן לקבל שירותים

מהמסלקה.

מהמסלקה.

המוסדיים יכולים לשלוח

הגשת בקשות דרך

מענים במבנה ממשקים
חדש.

כספות במבנה ממשקים
חדש והחזרת משובי א' +
הגשת בקשות בפורטל+
צפייה במידע.

יום חמישי
לא ייחשב
כיום עסקים

