תאריך07/05/2015 :
המסלקה הפנסיונית – הכנות לגרסה :4
פעילות בסביבת האינטגרציה בה יינתנו שירותים ללא תשלום,
מועדי זמינות ובדיקות עצמאיות נדרשות
בהמשך לטיוטת מסמך כללי המערכת בנושא "שירותי ניסוי ותמיכה (אינטגרציה) – שירותים ללא
תשלום" מתאריך  ,2.4.15להלן עדכון בדבר המועדים בהם סביבת האינטגרציה של המסלקה בה
יינתנו שירותים ללא תשלום תהיה זמינה למשתמשים ,ורשימת נושאי ותסריטי הבדיקות שעל הגוף
המוסדי המשתמש בסביבה זו לבצע במסגרת הכנותיו לגרסה החדשה.
מסמך זה מיועד לגופים מוסדיים אשר בחרו להשתמש בסביבת האינטגרציה בה יינתנו שירותים ללא
תשלום כאשר הגוף המוסדי מבצע את הכנותיו לגרסה באופן עצמאי ובאחריותו המלאה
זמינות קבצים לדוגמא באתר המסלקה הפנסיונית:
קבצים לדוגמא יהיו זמינים באתר המסלקה להורדה החל מתאריך  3.8.2015ויכללו קבצי אירועים
ומשובים אותם עשוי לקבל מוסדי מהמסלקה החל מגרסה :4




ממשק אירועים – לפחות רשומה אחת עבור כל סוג אירוע שמסלקה עשויה לשלוח למוסדי
החל מגרסה  .4לדוגמא:
 oממשק אירועים עבור אירוע 9101
 oממשק אירועים עבור אירוע  – 1800עם צרופות
 oממשק אירועים עבור אירוע 1402
 oממשק אירועים עבור אירוע 2004
 oממשק אירועים עבור אירוע 1901
משוב מנהלי א' – לפחות רשומה אחת עבור כל סוג משוב (תקין  /לא תקין) שהמסלקה
עשויה לשלוח למוסדי החל מגרסה  4לדוגמא:
 oמשוב א' על מענה תקין ממוסדי – נתקבל במסלקה ממשק אחזקות תקין בתגובה
לאירוע 9200
 oמשוב א' על מענה תקין ממוסדי – נתקבל במסלקה משוב א' המודיע שהאירוע
שנשלח מהמסלקה למוסדי אינו תקין
 oמשוב א' על מענה לא תקין ממוסדי – נתקבל במסלקה משוב ב' עם קוד לא חוקי
לבקשת 1700
 oמשוב א' על מענה לא חוקי ממוסדי – נתקבל קובץ לא חוקי ממוסדי
על כל מוסדי לבצע את ההתאמות הנדרשות בקבצי הדוגמא על מנת להשתמש בהם לצרכיו
(כגון התאמת קוד היצרן לקוד המוסדי שלו ,התאמת קידוד אחיד לקוד מוצרים שבניהולו
וכיו"ב)

כלי אוטומטי לבדיקת קבצים:
המסלקה תספק למשתמשי הסביבה בה יינתנו שירותים ללא תשלום כלי אוטומטי לבדיקת קבצים
דרך מנגנון כספות בדומה לקיים בסביבת הייצור.
סוגי הקבצים אותם ניתן יהיה לבדוק הינם:




משוב ב'
אחזקות
יתרות פיצויים

בדומה לסביבת הייצור ,מוסדי המשתמש בסביבה זו יוכל להעביר באמצעות מנגנון הכספות קבצים
לטובת בדיקה של המסלקה ועל קבצים אלו יקבל משובי א' המאשרים את תקינות הקובץ מבחינה
טכנית או שמודיעים על שגיאות בקובץ עם קוד שגיאה ו/או הודעה עפ"י הגדרות הממשק האחיד .יש
להדגיש כי בסביבה זו ,המסלקה תבדוק כל קובץ בנפרד כקובץ עצמאי בלבד ולא כחלק מתהליך.
המסלקה תפרסם את רשימת קודי השגיאה ומשמעותם בהתאם להגדרת הממשק האחיד.
מוסדי יהיה רשאי לפנות למוקד הלקוחות של המסלקה על מנת לקבל הסבר כללי על קוד השגיאה.
הכלי אוטומטי לבדיקת קבצים באמצעות כספות יהיה זמין לבדיקה במועדים הבאים:


מתאריך  3.8.2015ועד ( 13.8.2015כולל) – הכלי זמין לבדיקה.
עבור קבצים שמוסדי יגיש במהלך תקופה זו בלבד ,המסלקה תפיק בתום התקופה דו"ח
הכולל פירוט של כמות הקבצים שהתקבלו וסטטוס הקליטה.



מתאריך  16.8.2015ועד ( 1.9.2015כולל) – הכלי לא זמין (מועד ביצוע עדכוני תוכנה).



מתאריך  2.9.2015ועד ( 11.10.2015כולל) – הכלי זמין לבדיקה.
לא יונפק דוח ע"י המסלקה של כמות הקבצים וסטטוס קליטה.

החל מתאריך  12.10.2015הכלי לא זמין עקב שדרוג המערכות לגרסה .5

רצ"ב רשימת נושאי ותסריטי הבדיקות שעל הגוף המוסדי לבצע .יודגש כי בנוסף לבדיקת יכולת
קריאה/הכנה של הממשקים האחידים במתכונתם המעודכנת ,על הגוף המוסדי לבדוק ולוודא כי
הוא ערוך ומנהל דיאלוג תקשורתי בכל אחד מהתסריטים ,בהתאם לכל הוראות הדין ולהנחיות
המסלקה באותו הנושא.
דווח הגוף המוסדי על מוכנותו לביצוע הבדיקות העצמאיות ,ביצוען בפועל ,ניתוח ודיווח ממצאי
הבדיקות ומוכנותו המלאה להתחברות למסלקה בהתאמה לפעולות החדשות ולשינויים הצפויים
בגרסה  ,4תבוצע ע"י הגוף המוסדי לפי הוראות אגף שוק ההון כפי שיופצו בנושא זה.

רשימת תסריטי בדיקות גרסה 4
מספר
תסריט
.1

שם הבקשה הנבדקת
מידע על כלל המוצרים הפנסיונים שלי בכלל החברות

קוד הבקשה
9100

פירוט
ללא מוצרים מוחרגים

.2

מידע על כלל המוצרים הפנסיונים שלי בכלל החברות

9100

עם מוצרים מוחרגים

.3

בקשה לקבלת מידע על כלל המוצרים של חוסך בחברה מסוימת

9101

ללא מוצרים מוחרגים

.4

בקשה לקבלת מידע על כלל המוצרים של חוסך בחברה מסוימת

9101

עם מוצרים מוחרגים

.5

מידע על מוצר מסוים בחברה מסוימת

9200

ייפוי כוח קיים אצל יצרן

.6

מידע על מוצר מסוים בחברה מסוימת

9200

.7

מידע על מוצר מסוים בחברה מסוימת

9200

ב' ( 1מוצרים מוחרגים
בייפוי כוח)
ב' 2

.8

מידע מתמשך על מוצר מסוים בחברה מסוימת

9201

ייפוי כוח קיים אצל יצרן

.9

מידע מתמשך על מוצר מסוים בחברה מסוימת

9201

.10

מידע מתמשך על מוצר מסוים בחברה מסוימת

9201

ב' ( 1מוצרים מוחרגים
בייפוי כוח)
ב' 2

.11

בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים עבור כלל עובדי המעסיק

9300

מעסיק קיים

.12

בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים עבור כלל עובדי המעסיק

9300

מעסיק לא קיים

.13

בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים עבור עובד מסוים

9301

עובד קיים

.14

בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים עבור עובד מסוים

9301

עובד לא קיים

.15

בקשה להעברת ייפוי כוח שלא אגב בקשה למידע

1700

.16

בקשה להעברת ייפוי כוח שלא אגב בקשה למידע

1700

ב' ( 1מוצרים מוחרגים
בייפוי כוח)
ב' 2

.17

העברת מסמכים ממפיץ לגוף מוסדי עבור בקשת הצטרפות

1800

.18

העברת מסמכים ממפיץ לגוף מוסדי עבור עזיבת מקום עבודה

1801

.19

העברת מסמכים ממפיץ לגוף מוסדי עבור בקשה לעדכון מסלולים

1802

.20

העברת מסמכים ממפיץ לגוף מוסדי עבור בקשה לעדכון הפקדות

1803

.21

העברת מסמכים ממפיץ לגוף מוסדי עבור בקשה לשינוי הפרשות

1804

.22

ביטול ייפוי כוח לבעל רישיון -כל המוצרים ביוזמת בעל רישיון (מפיץ)

1900

.23

ביטול ייפוי כוח לבעל רישיון -מוצר ספציפי ביוזמת בעל רישיון (מפיץ)

1901

.24

ביטול ייפוי כוח לבעל רישיון -כל המוצרים ביוזמת חוסך (חוסך)

1902

.25

ביטול ייפוי כוח לבעל רישיון -מוצר ספציפי ביוזמת חוסך (חוסך)

1903

.26

עדכון פרטים אישיים (למעט מין ות.לידה) בכל המוצרים אצל גוף מוסדי
מסוים
עדכון כתובת במוצר מסוים

1400
1401

.28

עדכון מין ו/או ת .לידה בכל המוצרים אצל גוף מוסדי מסוים

1402

.29

דוח פרודוקציות -חד פעמי מגוף מוסדי מסוים

2000

.30

דוח פרודוקציות -חד פעמי עבור מעסיק מסוים מגוף מוסדי מסוים

2001

.31

דוח פרודוקציות -חודשי מגוף מוסדי מסוים

2100

.32

דוח פרודוקציות -חודשי עבור מעסיק מסוים מגוף מוסדי מסוים

2101

.33

דוח פרודוקציות -רבעוני מגוף מוסדי מסוים

2200

.34

דוח פרודוקציות -רבעוני עבור מעסיק מסוים מגוף מוסדי מסוים

2201

.35

דוח פרודוקציות -חצי שנתי מגוף מוסדי מסוים

2300

.36

דוח פרודוקציות -חצי שנתי עבור מעסיק מסוים מגוף מוסדי מסוים

2301

.37

דוח פרודוקציות -שנתי מגוף מוסדי מסוים

2400

.38

דוח פרודוקציות -שנתי עבור מעסיק מסוים מגוף מוסדי מסוים

2401

.39

ביטול דוח פרודוקציות

2500

.40

התראות על אי מענה של בקשות מידע

9100

.27

.41

התראות על אי מענה של בקשות מידע

9200

.42

התראות על אי מענה של בקשות מידע

9300

.43

התראות על אי מענה של בקשות מידע

1700

.44

התראות על אי מענה של בקשות מידע

9101

.45

התראות על אי מענה של בקשות מידע

1800

.46

התראות על אי מענה של בקשות מידע

1900

.47

התראות על אי מענה של בקשות מידע

1400

.48

התראות על אי מענה של בקשות מידע

2000

.49

קליטת משוב א' מהמסלקה המודיע על משוב ב' לא חוקי

9100

.50

קליטת משוב א' מהמסלקה המודיע על משוב ב' לא חוקי

9101

.51

קליטת משוב א' מהמסלקה המודיע על משוב ב' לא חוקי

9200

.52

קליטת משוב א' מהמסלקה המודיע על משוב ב' לא חוקי

9300

.53

קליטת משוב א' מהמסלקה המודיע על משוב ב' לא חוקי

1700

.54

קליטת משוב א' מהמסלקה המודיע על משוב ב' לא חוקי

1400

.55

קליטת משוב א' מהמסלקה המודיע על משוב ב' לא חוקי

1800

.56

קליטת משוב א' מהמסלקה המודיע על משוב ב' לא חוקי

1900

.57

קליטת משוב א' מהמסלקה המודיע על משוב ב' לא חוקי

2000

.58

קליטה של קובץ שגוי ממסלקה למוסדי

.59

קליטה של קובץ שגוי ממוסדי למסלקה

.60

קליטה של רשומה שגויה ממוסדי למסלקה

ממשק אחזקות

.61

קליטה של רשומה שגויה ממוסדי למסלקה

.62

קליטה של רשומה שגויה ממוסדי למסלקה

.63

קליטה של רשומה שגויה ממוסדי למסלקה

ממשק משובים
– משוב א'
ממשק משובים
– משוב ב'
ממשק יתרות
פיצויים

