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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wymagania ogólne

Usługa obiegu dokumentów ma być udostępniona w modelu SaaS (Software as a Service) dla 35

użytkowników.

Gwarantowany poziom dostępności usługi nie mniejszy niŻ99,5% w skali miesiąca.

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania systemu do najnowszej dostępnej wersji za zgodą

Zamawiającego przez cały czas trwania licencji.

Wykonawca zapewni wykonywanie kopii zapasowych przez caly okres trwania umowy.

Serwerownia, w której będzie uruchomiona usługa powinna posiadać certyfikat lso 27001.

Wykonawca zapewni bezpieczne połączenie VPN (lPSec) pomiędzy siedzibą (siedzibami)

Zamawiającego a WykonaWcą.

Wykonawca umozliwi zdalny bezpieczny dostęp do aplikacji z wykorzystaniem usługi Remote

Access VPN dla 35 użytkowników.

8. Wykonawca zapewni (jako opcję) wykonywanie replikacji kopii zapasowych do innej lokalizacji.

9. Wykonawca powinien posiadać Service Desk, za pomocą którego będą zgłaszane problemy w

trybie 7/24/365. Service Desk powinien obsługiwać następujące kanały zgJoszen: telefon, WWW,
poczta elektroniczna.

10. Jako spełniający warunki posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami, Zostaną ocenieni wykonawcy którzy:

a) okazą się waznym cerĘfikatem, iż realizują swoje usługi zgodnie z normą lso/lEc 27003-:2005 w

zakresie: udostępniania aplikacji, infrastruktury, platform systemowych, zapasowe centrum

danych, Cloud Computing, outsourcing usług lT.

b) Wykazą się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy _ W tym okresie, co najmniej jedną usługą wdrozenia

Elektronicznego Systemu obiegu Dokumentów w modelu Software as a Service (SaaS),

udostępnianego z własnego ośrodka przetwarzania danych, dla nie mniej niż 50 uzytkowników
potwierdzonego dokumentem, ze udostępniony system działa poprawnie, a usługi wsparcia

techniczno _ wdrozeniowe realizowane są z nalezytą starannością'

L3-. Zamawiający oczekuje dostarczenia sprzętu niezbędnego dla prawidłowego działania systemu

obiegu dokumentów (wartość sprzętu zawiera się w ogólnej kwocie oferty):

a) Drukarki Kodów kreskowych, co najmniej o następujących parametrach:

. Technologia wydruku; termiczna i termotransferowa

' Drukowane kody: dwuwymiarowe i liniowe
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. Szerokość druku: nie mniejsza niz 104 mm

Czytnik Kodów kreskowych, co najmniej o następujących parametrach:

. Odczytywane kody: lD oraz2D

. Dostępne interfejsy: USB, emulacja klawiatury

Skaner biurowy, co najmniej o następujących parametrach:

. Typ skanera: ADF

. Technologia skanowania: CCD x 2

. Rozdzielczość fizyczna:600 dpi (co 1 dpi, możliwość rozszerzenia do 1200 dpi)

. Szybkość skanowania: Simplex:40 stron na minutę (200dpi), Duplex: 80 stron na minutę

(200dpi)

. skaner z funkcją oCR (polski język), umożliwiający zaimportowanie dokumentu do Ms.

Word.

Router zapewniający odpowiednią szybkość pracy systemu, co najmniej o następujących

parametrach:

. standard N

. 300 Mb/s

. porty gigabitowe

. funkcja QoS

. 4 porty LAN (10/100/1000 Mb/s)

. 1 port WAN (10/100/1000 Mb/s)

. min 2 anteny 5 dBi.

. Utworzen ie ce ntril rvi Bcrn ia rcw*-rcx| ica*n iotregi r
t{la niektórych sektorów !nfrastrukturalnych oraz działalnoś*i Brosurnenckiej'
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Sp ecyfikacia techniczna

r System składa się z kilku zintegrowanych systemów:

I lntranet,

r System obiegu Dokumentów iSpraw,

r Forum,

. Dostęp do w/w systemów jest możliwy przez WWW po zalogowaniu (https://).

l Dostawca rozwiązania zapewnia uruchomienie, wdrozenie, przeszkolenie i utrzymanie systemu

przez okres 5 lat od czasu podpisania protokołu odbioru wdrozenia systemu.

l Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania w modelu SaaS.

r Wykonawca dostarczy niezbędną infrastrukturę sprzętową W tym skaner i inne urządzenia

niezbędne do poprawnej pracy systemu.

' Dostawca zagwarantuje przekazanie backupu wszystkich danych/spraw w formie paczek

archiwalnych na koniec okresu działania systemów.

r System zapewnia kompleksową funkcjonalność oprogramowania SEOD, w której system W

warstwie klienckiej (przeglądarka internetowa) umożliwia pracę W roŻnych środowiskach:

Windows, Linux.

' Kalendarz (terminarz) stanowiący część SoD jest zsynchronizowany z Urządzeniami
mobilnymi np. smartfon, iPad, tablet itp. System umozliwi wprowadzanie danych do

kalendarza w systemie równoległym.

l System nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów typu plug-in przez użytkowników lub

administratorów. System realizuje wszystkie czynności przez przeglądarkę internetową

obsługującą z włączoną obsługą wirtualnej maszyny Java.

l Aktualizacja oprogramowania na noWSZą wersji odbywa się bez jakiejkolwiek ingerencji po
stronie stacji roboczej uzytkowników końcowych systemu 5EoD.

! Dostarczone oprogramowanie posiada polskojęzyczny interfejs użytkownika oraz obsługę
polskich liter i sortowania wg polskiego alfabetu.

l lnterfejs uzytkownika aplikacji udostępniany przez przeglądarkę internetową wykorzystuje
technologię ĄAX w celu przyspieszenia pracy.

r Wszystkie dostarczane moduły oprogramowania w ramach SoD tworzą jednolity system
informatyczny, W szczególności poprzez:

tJ)o jedno miejsce logowania się do wszystkich modułów SoD, _g

. Wykorzystanie wspólnej platformy systemowej serwerów aplikacji i baz danych, Ł
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o Wykorzystanie jednej Wspólnej bazy danych (struktura tabel musi być jedna wspólna dla
wszystkich modułów), w szczególności wszystkie dane muszą być zapisywane i odczyĘwane
z jednej bazy danych,

o Wykorzystanie wspólnego inteńejsu uzytkownika,

. wykorzystanie wspólnych kartotek wspomagających przez poszczególne komponenĘ
(ka rtoteka kontra hentów, stru ktu ra orga nizacyj n a ),

. Wykorzystanie wspólnego i spójnego systemu uprawnień.

System jest niezalezny od wyboru pakietów biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
itp.) słuzących do tworzenia i uaktualniania poszczególnych dokumentów przez pracowników.

System nie przetwarza dokumentów (plików zawierających dokumenĘ) w sposób, który
naruszałby spójność i integralność plików, a w szczególności uniemożliwia ich odczytanie w
aplikacji źródłowej.

System pozwala na jednoczesny dostęp do danych wielu uŹytkownikom oraz zapewnia
ochronę tych danych przed utratą spójności lub zniszczeniem.

System umozliwia przesyłanie {eksport) danych (osobowych/pracowniczych) do innych
programów np' Excel, Word.

System umożliwia rezerwowanie posiadanych zasobów (sale konferencyjne, sprzęt, usługi)
i prezentowanie rezerwacji w formie terminarza.

, Uttlłołzen ie ce ntru łn posn ia rowc_rozl iczelr ił:w€g o
dla niektÓrych sektorów infrastrukturalnych oraz działalnosci prosrlmenckiej'
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Podstawowe ewidencje

1. System zawiera ewidencję pracowników instytucji , zawierającąw szczególności:

o dane osobowe pracownika,
o informacje służbowe (telefon, e-mail, fax, symbol pracownika Wykorzystywany do

generowan ia sygnatury sprawy),

2. System zawier a ewi d encję kontrahentó w zawier ająCą w szczegolności ;

o podział klientów na osoby fizyczne i prawne,
o dane adresowe klienta,
o mozliwość grupowania klientów W grupy (każdy klient może nalezeć do więcej niż jednej

grupy),
o mozliwość określenia więcej niż jednego adresu,
o mozliwośĆ określenia więcej niż jednej osoby reprezentującej klienta (imię, nazwisko,

stanowisko, dziaf, telefony, faksy, e-mail),

System posiada wbudowany słownik miejscowości i ulic w oparciu o dane z podziału

terytorialnego kraju na gminy, powiaty i województwa. We wszystkich formatkach
obejmujących dane adresowe mozliwe jest wykorzystanie słownika do wprowadzania danych'

System umozliwia prowadzenie ewidencji szabionów dokumentów (Szablony dokumentów
definiowane są co najmniej w następujących formatach: RTF, doc, odt, xl s, ods. System
umozliwia wyszukiwanie dokumentów/spraw po słowach kluczowych (bez względu na

wielkość liter), dacie, numerze dziennika i innych określonych na etapie wdrozenia.

5. System umozliwi modyfikację szablonów wcześniej przygotowanych.

7,

W systemie zostaną zaimplementowane szablony (zwłaszcza kadrowe), ułatwiające pracę z

Systemem, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego WZorem: lista obecności,
skierowanie na badania lekarskie, świadectwo pracY, zaświadczenia o zatrudnieniu, wniosek
urlopowy, plan urlopów, rejestr delegacji, rejestr wyjść służbowych i prywatnych, rejestr
badań lekarskich, szkoleń BHP iinnych wzorów dokumentów stosowanych u Zamawiającego
określonych na etapie wdrozenia. Szablony uzupełniane Są automatycznie o dane związane z

nieobecnością pracownika wykazaną w rejestrach i harmonogramie czasu pracy. System
umozliwia ustawienie powiadomienia mailowego o zblizającym się terminie badań lekarskich i

szkoleń BHP'

System posiada zintegrowany kalendarz w którym mozliwe jest planowanie spotkań,
uzupełnianie nieobecności z jednoczesną mozliwością ustawienia powiadomienia mailowego
o zblizającym się terminie. Kalendarz będzie zsynchronizowany z urządzeniami mobilnymi
(Android, iOS, Windows), a widok kalendarza umozliwi nanoszenie zmian na kilka kalendarzy
jednocześnie (kalendarz równoległy). Mozliwośc przydziału zadań w kalendarzu /innYch
uzytkowników, umozliwiający rózne widoki : np. pełny kalendarz (widoczne wszystkie dodane
zadania), kalendarz uzytkownika X (widoczne tyiko zadania przypisane uzytkownikowi X).

Kalendarz będzie miał zdefiniowane dni wolne od pracy UZnane za święta' N
cd

ot-!
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8. System posiada ewidencję zaświadczeń de minimis (wraz z kumulacją przewidzianych kwot).
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obsługa korespondencji, procedowanie spraw

2.

1,. System umozliwia prowadzenie postępowania z dokumentami ewidencjonowanymi
i metadanymizgodnie Z Wymogami określonymiw przepisach prawa.

System umoż|iwia rejestrację korespondencji złozonej w postaci ,,papierowej'' do kancelarii

instytucji oraz przetworzenie jej do postaci dokumentu elektronicznego (możliwego do edycji

- kopiowanie itp.) idalszy jego obieg realizowany jedynie z użyciem systemu SoD'

System umozliwia rejestrację dokumentów elektronicznych złozonych na nośnikach

elektronicznych do kancelarii instytucji oraz korespondencji przychodzącej pocztą

elektroniczną. System nie rejestruje dokumentów z automatu, daje możliwość selektywnego

wyboru.

Dla korespondencji przychodzącej złożonej na nośnikach elektronicznych system umozliwia

wygenerowanie odpowiedniego poświadczenia odbioru, potwierdzenie to winno być

zachowane w systemie w postaci szablonu pliku. Administrator systemu korzystając z

odpowiednio nadanych uprawnień moze modyfikować plik szablonu i dostosowywać go do
potrzeb instytucji.

System umozliwia przypisywanie sprawom, pismom oraz dokumentom słów kluczowych oraz

szybkie przeszukiwa n ie repozytorium według słów kluczowych.

System umozliwia przeszukiwanie dokumentów po wyrazach zawartych w dokumentach, bez

względu na wielkość liter (mała czy duŻa litera).

System umożliwia przekazywanie dokumentów i spraw (dekretację) pomiędzy
poszczególnymi pracownikami (bez konieczności wykorzystania mechanizmu Workflow) co
najmniej W zakresie: przekazywania do opracowania, przekazywania do wiadomoścl,
odrzucania błędnie przekazanej korespondencji z podaniem przyczyny odrzucenia.

System umożliwia definiowanie klasyfikatorów (cech informacji) dla wszystkich obiektów
aplikacji oraz wyszukiwanie po nich. Klasyfikatory te mogą mieć dowolna budowę tj' pola do

wpisywania, pola wyboru, listy wyboru. Administrator systemu decyduje o ich zlokalizowaniu

na formatce dokumentu lub sprawy. Kwalifikatory pojawiają się tylko w formatkach
dokumentów ispraw, do których mają bezpośrednie zastosowanie.

System umozliwia łączenie pism z innymi pismami lub sprawami poprzez zakładanie więzów
relacji .

10' System umożliwia prowadzenie słownika dekretacji opisującego polecenia do wykonania dla

osoby na ktÓrą następuje dekretacja korespondencji.

1L. System umozliwia oznaczanie kodem kreskowym dokumentu papierowego (nadruk,

naklejka), ewidencjonowanie w systemie przydzielonego pismu kodu kreskowego oraz

identyfikowanie w systemie (danych ewidencyjnych) dokumentu przy uzyciu czytnika kodów
kreskowych.

oznaczenie kodem kreskowym powinno być mozliwe jako operacja poprzedzająca

wprowadzenie do systemu oraz operacja wykonywana po wprowadzeniu, poprzez nadanie
kodem kreskowym numeru systemowego.

6.

-7

8.
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1"2.System umozliwia generowanie sygnatury sprawy zgodnie z przYętYmi w organizacji
zasadami.

J_3. System umozliwia gromadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej sprawy poprzez dowiązanie
do sprawy obiektów roŻnych typów, co najmniej następujące typy obiektów: załączniki w
postaci plików, referencje do innych spraw, referencje do dokumentów przychodzących i

wychodzących składających się na akta spraWy, referencje do wpisów w definiowanych i

wbudowanych rejestrach, notatki, notatki z ustawionym przypomnieniem informującym
uzytkownika (lub grupę użytkowników) w wyznaczonym czasie o konieczności wykonania
czynności (alarmy).

14'System umozliwia pełnotekstowe wyszukiwanie dokumentów elektronicznych W

repozytorium dokumentowym co najmniej dla następujących formatów:txt, .pdf(w tym także
dokumentów po obróbce oCR),.doc,.rtf, 'xls,.ppt,.odt.,bez wpływu na wpisane duze/małe
litery .

15. System zapewnia wersjonowanie dokumentów, tj' zachowywanie kolejnych wersji plików

dołączanych do dokumentów. Umozliwia takze ewidencjonowanie, przeglądanie oraz
przywracanie starszych wersji plików.

16.System umozliwia osobie posiadającej odpowiednie uprawnienie kontrolować obieg
dokumentów poszczególnych osób oraz umożliwiać przeglądanie elektronicznych kont
danego uzytkownika.

17.Dla korespondencji wychodzącej system automatyzuje obsługę poprzez prowadzenie
pocztowej książki nadawczej oraz drukowanie kopert, pocztowych potwierdzeń odbioru,
potwierdzeń nadania przesyłek poleconych. System umozliwia określenie rodzaju
korespondencji za pomocą pola słownikowego.System umozliwia obsługę co najmniej dwóch
róznych operatorów usług pocztowych, obsługę firm kurierskich, gońców i odbioru
osobistego.

18.System posiada WeWnętrZny edytor tekstowy niezależny od pakietów biurowych
umozliwiający tworzenie notatek i dokumentów z wykorzystaniem wyłącznie przeglądarki

internetowej bez konieczności załączania dokumentów tworzonych W zewnętrznych
aplikacjach.

L9. System umożliwia automatyczne generowanie korespondencji seryjnej adresowanej do
wielu adresatów (z Kartoteki Kontrahentów systemu) na podstawie zdefiniowanego szablonu
pisma.

20. System umozliwia automatyczne wstawianie do dokumentu generowanego na podstawie
szablonu podstawowych danych na podstawie informacji zawartych w SOD (np. numer
sprawy, numer pisma, dane adresowe kontrahenta, treśc pisma).
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Projekt wspÓłfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Forum dyskusyine - forum prywatne - tworzone z myślą o z góry

określonei grupie użytkowników i niedostępne dla osób postronnych.

pozwala zdefiniować jego właścicielowi lub

które są podzielone na tematy Zwane równiez

L. Aplikacja internetowa, służąca do tworzenia systemu forów dyskusyjnych dostępnych przez strony

WWW. Przeniesione do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która słuzy do wymiany

informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy uŻyciu przeglądarki

internetowej.

2. Oprogramowanie do prowadzenia forum

administratorowi kilka początkowych forów,

wątkami'

Wątki te mogą juz zazwyczaj tworzyć sami użytkownicy poprzez napisanie nowej wiadomości do

danego forum. Następnie inni użytkownicy mogą odpisywać na wiadomość, która rozpoczęła

wątek, co prowadzi do konĘnuacjiwątku.

Wybranym uzytkownikom, administrator może przydzielac uprawnienia moderatora, które

pozwalają im tworzyć nowe fora, edytować i kasować wiadomości innych użytkowników, blokować

wątki itp.

Forum ma być ustrukturalizowane _ czyli składające się z jedno- lub wielowarstwowej struktury

fo rów, stwo rzon ej zazwy czaj p rzez ad m i n istrato ra.

,. [-łtworzen łe eentru m pom ia rowo-rcz! i ezen iowegÓ
dla niektórych sektorów !nfrastrukturalnych oraz działainości pr*sllrnenckiej''

3.

4.

5.
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