תהליך עלייה לאוויר של גרסת פברואר 2016
החל מ 1/02/2016 -נדרשים המסלקה הפנסיונית ושותפיה העסקיים לביצוע שדרוג של
הממשקים הקיימים וזאת בהתאם למפורט בחוזר בנושא חובת מעסיקים לדיווח ההפקדות
החודשיות שביצעו עבור העובדים שלהם באמצעות קבצים דיגיטליים ,בחוזר המבנה האחיד
להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני ,ובכללי המערכת של המסלקה הפנסיונית
שפורסמו בהמשך להם.
השינויים הצפויים בממשקי הדיווח הינם :
שם הממשק
אירועים –ממשק

מס גרסה

מס גרסה

"ישנה"

"חדשה"

003

עיקר השינויים הצפויים

003

הגשת בקשות מידע
ממשק מידע על

002

002

פיצויים
ממשק היזון חוזר

003

004

ראשוני

הוספת בדיקות תקינות רלוונטיות
לממשק מעסיקים .לא חל שינוי
בהוראות שנקבעו בקבצי האקסל של
ממשקים אחרים בעניין ממשק היזון
חוזר ראשוני .לתשומת לבכם ממשק
המשמש במערכת עבור משוב א' ,משוב
ב' והתראות על אי מסירת מידע.
שימו לב ,כי השינוי בממשק מבוצע
באופן גורף בכל המקומות בהם מבוצע
בו שימוש.

אחזקות

005

006

עדכונים נקודתיים ברמת השדות,
הוספת ערכים מותרים ,הגדלת שדות,
הבהרת הגדרות ,עדכוני  ,XSDהגדרת
חובת דיווח לבלוקים מסוימים בהתאמה
למוצר המדווח.
חובת דיווח של תכניות ביטוח למקרי
מוות ותוכנית אובדן כושר עבודה
קבוצתית

גביה מעסיקים-

001

הפעלה לראשונה

משוב היזון חוזר
מסכם
גביה מעסיקים-

001

הפעלה לראשונה

דיווח שוטף  /שלילי
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.
יצוין כי השינוי ישפיע על המפיצים בקליטת ממשקי אחזקות בלבד .השינויים שיחלו לא
ישפיעו על ממשק האירועים והפידבקים השונים.
רצ"ב העקרונות ולוח 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 יחל ביום רביעי 27/01/2016 -בשעה  12:00ויסתיים ביום שני 1/02/2016
בשעה  ,10:00במהלכו צפויה השבתת המערכת לשני ימי עסקים כפי שיפורט בהמשך.
קליטת ממשקי אירועים במבנה הישן ממפיצים ובקשות מידע דרך הפורטל תתאפשר עד יום
רביעי תאריך  27/01/2016בשעה .12:00
קבלת קבצי משובים וקובצי מידע ממוסדיים במבנה הישן תתאפשר עד יום רביעי
 27/01/2016בשעה .16:00
לצורך חישוב ימי עסקים לעמידה ב:SLA -
כל ממשק שיגיע לאחר מועדים אלו יחשב כאילו התקבל ביום העסקים ה.1/02/2016-
יום חמישי ה 28.1.2016 -ויום ראשון ה 31.1.2016 -לא יחשבו כימי עסקים בפעילות
המסלקה.

עקרונות המעבר:
 .1קליטה והפצה של ממשקים עד מועד ההשבתה ותחילת קליטה והפצת ממשקים לאחר
שדרוג המערכת תתנהל באופן הבא:
 .1.1קליטת בקשות מידע ממפיצים תתאפשר עד יום רביעי  27/01/2016בשעה .12:00
 .1.2רביעי  27/01/2016בשעה  12:00ייחסמו כספות נכנסות  B2Bממפיצים למסלקה.
 .1.3בקשות מידע אלו יופצו במבנה ממשק אירועים הישן אל הגופים המוסדיים ביום רביעי
 27/01/2016עד השעה .13:00
 .1.4הגופים המוסדיים מתבקשים לשלוח משובי א' וממשקי מידע לבקשות אלו במבנה
הממשקים הישן ,עד יום רביעי  27/1/2016בשעה .16:00
 .1.5ביום רביעי  27/01/2016בשעה  16:00יסגרו הכספות הנכנסות אל המסלקה
מהמוסדיים ולא תתבצע משיכת קבצים ע"י המסלקה מהן.
 .1.6על אירועים שלא יענו במשוב א' ו/או במענים הנדרשים עד יום רביעי 27/01/2016
בשעה  ,16:00נדרשים המוסדיים לענות במבנה הממשק החדש בלבד לאחר מועד זה.
 .1.7משוב א' של המסלקה למדווחים ,ומשוב א' וממשקי מידע שהגיעו למסלקה במבנה הישן עד
ליום רביעי  27/01/2016בשעה  ,16:00יופצו למשתמשי  B2Bעוד באותו היום עד לשעה
 .19:00לאחר מועד זה ייחסמו כספות יוצאות למוסדיים ולמפיצים.
 .1.8החל מתאריך  1/02/2016בשעה  10:00כל ממשק אשר יופץ למוסדיים ולמפיצי B2Bיהיה
במבנה החדש בלבד.

 .2השבתת מערכת המסלקה
 .2.1מיום רביעי  27/01/2016בשעה  12:00ועד ליום  27/1/2016בשעה  ,19:00פורטל
מפיצים וחוסכים של המסלקה יאפשר תצוגת מידע בלבד (ללא הגשת בקשות).
 .2.2מיום רביעי  27/10/2015בשעה  ,19:00יחסם פורטל המסלקה גם לתצוגת מידע וזאת עד
לתאריך  01/2/2016בשעה  ,10:00לצורך שדרוג המערכת.
 .2.3האתר השיווקי ישאר זמין.

 .3מעבר לעבודה עם הממשקים במבנה החדש:
 .3.1ביום ראשון ה 31.1.2016 -תחל המסלקה בהפעלה מדורגת של מערכות המיכון שלה.
במסגרת זו תבוצע גם סריקת כספות ותבוצע דחייה של כל קובץ כנכנס באם הוא מוגדר
בפורמט הישן של אותו הקובץ.
 .3.2ביום שני ה 01/2/2016 -החל משעה  ,10:00מערכת המסלקה תפתח לכל הפונקציות
הקיימות והחדשות ,במלואה -על בסיס הממשקים החדשים בלבד.
 .3.3העבודה לאחר שדרוג המערכת תפעל לפי הגדרת יום העסקים החדש (.)01/2/2016

