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w ramach Program! Operacyjnego nnowacyjna Gospodarka

za]ącznik nr 1do Zapytania ofeńowego

Szczegółowy opis Przedmiotu Zakupu

Zakup licencji na system dla uruchomienia centrum
rozliczania mediów w ramach projektu pt.

,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego dla
niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz

działalności prosumenckiej"
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nie Żaś je8o naŻwę Własną'

określeniu funkcjonalności

parametrach technicznych

Wvkaz pozycji przewidzianych do zamówienia'

specyfikacja określa funkcjonalność urŻądŻeń/sprzętu/oprogramoWania,

Gdziekolwiek Zamawiający wskaŻuje nazwę wlasną, służy to wyłącznie
zamawianYch urŻądŻeń/sprzętu/opro8ramowania.

Wszystkie urŻądzenia/sprzęt/opro8ramowanie o Wymienionych poniżej

lub lownowaźnYch soełniają wymoBi lamaw,ające8o'

War{rnki o8ó/ne wymagane od Dostawcy:

1' Transport i instalacja na koszt dostawcy sprŻętu'
2. lnstruktaż Ż obsługi W cenie ofeńy.
3' Gwarancja: 5_lat 8warancji producenta na wszystkie urząd2enia'

W ramach funkcjonalności systemu RoŻ|icŻania Medjów powinjen:
. Pobierać dane pomiarowe z systemów zewnętrznych bądź bezpośrednio z urŻądzeń

pomiarowych
. Udostępniać dane pom'aroWe systemom zewnętrznym
. PreŻentować dane uźytkownikom systemu
. Generować raporty z danych Żgromadzonych w systemie
. Prezentować dane odbiorcom
. 6enerować faktury dla odbiorcóW Ża pobór mediów
. Umoźliwiać kontakt z odbiorcami
. ZarŻądŻać obsługa techniczną

DodatkoWo funkcjonalnośc powinna obejmować:
. ZarŻądŻanie użytkownikami i uprawnieniami w systemie
. zarŻądŻanie pobieraniem danych pomiaroWych
. ZarŻądŻónie systemem

zawaponowany plŻez zamawiającego podział na moduły jest roŻwiąŻaniem proponowanym' system
oferowany przez oferenta może posjadać jnną organjzację modułóW, jednakźe muszą być spełnione
wymagania w kontekście funkcjonalności realizowanych prŻeŻ oferowany przeŻ oferenta system'

''UtwoŹenie contrum pomialowo.aozliczeniowego
dla nioktórych śektorów inf.ast.ukturaInych oraz działalności prosumenckióJ"
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Projekt współfinansowany ze ś.odków Eulopejskiego FunduszU Rozwoju Regionalnego

w rarnach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

l. opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1.

1.1 Moduł komunikacyjny (MK)

W skład modułu będą Wchodzić co najmniej następujące funkcjonalności

Zarządzanie modułem komunikacyjnym

zróWnoleg enie obsługi procesóW

ZarządŻanie 2asobami i lączami komunikacyjnymi

ZarŻądzanie punktami pomiarowymi

Konfiguracja u5łu8

Zarządzanie konfiguracją zdarŻenioWą

Realizacja komunikacji z urzadzeniami

Proces wykonyWanja Żadań

Pozyskiwanie danych pomiarowych

co

,,Utworzenie centtum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukt!fu lnych oraz działalności prosumenckiej
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zadanie t.p. Etap Opis llość
Zadanie 1

System
Rozliczania
Mediów

L,1 7 Moduł komunikacyjny l lic

1.2 2 Moduł Żarządzania odbiorcami energii i zasobóW

1.3 2 Moduł Wizualizacji i kontroli poboru energii online

7.4 2 Moduł alarmowania przekroczeń

1.5 2 Moduł raportowania

1.6 ) Moduł eksportu, importu i dystrybucji danych

7.1 2 Podsystem zarządŻania zespołami obsługi technicznej

1.8 ) Podsystem sprzedaży bilingowej

1.9 2 Podsystem elektronicznej obsługi klienta

1.10 2 Moduł archiwizacji danych

1.11 2 PodsYstem kontroli uprawnień
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10' zdalnesterowan]e urządzeniami

11. synchronizacja cŻasu na urządŻeniach

12' Monlto,owanie komunikacji z urŻądŻenlami

13' Monitorowanie stanu urŻądzeń i komunikacji

14' Monitorowanie zdarzeń, alarmów i błędów komunikacyjnych

15. PrŻe8lądanie historii zdarzeń, alarmów i błędów komunikacyjnYch

16. Przeglądaniestatystyktransmisji

szczegótowe wymagania dla modutu komunikacyjne8o

MK powinien reaIiŻować koncepcję systemu rozproszone8o składającego się Ż modulóW

komunikacyjny.h oraŻ serwera centralnego, na którym rezydować będŻie wspólna baza danych

zwana centralną Bazą Danych (cBD). Architektura M( powinna być zrealizowana W trYbie Klient -

serwer _ BaŻa danych' MK powinien umożliwiać Współpracę 2 następującymi bazami danych:

oracle, MS SQL, PostresQl.

MK powjnien umożliwjać skonfigurowanie parametrów komunikacyjnych |ufządzeń, lącz,

harmono8ramóW etc') z poziomu konsoli graficznej a następnie wykonanie operacji

svnchronizacjitYch ustawień z modułem komunikaayjnym. W przypadku awariiłącza 2 serwerem,

moduł komunikacyjnY powinien działać jako autonomicŻna jednostka realiŻująca zadania

przesiane podcŻas ostatniego procesu synchronizacji. W przypadku braku komunikacji dane

kolekcjonowane prŻez moduł komunikacyjny powjnny być prżechowywane w określonym

w konfiguracji modułu cŻasie (min'3 dni);

MK powinien posiadać 8raficzny interfejs pozwalający na konfi8urowanie imonitorowanie pracy

modutóW aplikacji (takich jak: moduł komunikacyjny, serwer aplikacji, konsole Wizualizacyjne)

i komponentów WchodŻących w skład dostar€Żanego modułu (np' powiadomienia sMs/E_mai]);

MK powinien zapewniać cią8łą kont.oię nad modułami komunikacyjnymi poprzez Weryfikację

aktualnego stanu, możliwość restartu oraŻ uaktualnienia konfi8uracji, W jakiej pracują;

MK pow|nien reali7ować następujące lUnKcjeI

. automatycŻnie plŻesyłać aktualnle Żebrane dane do serwera aplikacji i bazy danych,

lokalnie buforować dane przeŻ określony czas określony w p ikach konf]guracYjnYch;

2.

1.

4.

5.

3.

Projekl wspómnansowany ze środków EUrope]sk]ego FunduszU Rozwoj! Regionalnego
w rańach Programu operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

,,lJtworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
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6.

Plojekt współfinansowa ny ze śfodkÓW Europeiskiego FunduszLr RoŻWoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna cospodarka

na bieżąco monitorować stan łącŻy LAN (zajętość), modemowych i jnnych.

Dane będą pochodŻić Ż urządzeń, zlokaljzowanych W ośrodkach ZamaWiającego'

Do zbuforowanych danych pomiarowych powinien być n]ezaieżnv dostep 2 poŻlomu

przeglądarki WWW.

M( powinien posiadać zaimplementowane m€chaniŻmy hurtowni danych zapewnlający

optyma jne działanie modulu W per5pektywie Wieloletniej eksploatacji:

. partycjonowanie Żapisu danych W bazie danych, umożliWiającego Żarząd2anie iością i

Wydajnością modułu w definiowanym okresie aŻasu (np. tydŻień, miesiąc) z możiiwością

odpięcia iarchiwiŻacji określonych okresów czasowych Ż poŻiomu narzędzi bazodanowych

. profi e obiektów (szablony tabel baŻodanowych), możliwe do ręcunego dostosowywan]a w

specyficznych prŻypadkach

. możliwość przechowywania w tabelach obiektu dodatkowych Wartości nieŻdefiniowanvch W

sŻablonie (Żastosowanie mechaniŻmów dynamicŻneBo rozszerŻania szablonu)

MK w zakresie komunikacji z urządzeniami, powinien zapewniać moź]iwość łatwej ro2budowy,

poprzeŻ odpoWiednje narzędŻia AP], poŻwalającej na stworŻenie własnego drivera

komunlkacyjnego, który Żostanie przetestoWany oraz autoryzowany przeŻ WykonaWcę W ce]u

zapewnienia spójności i popraWności działania modułu;

MK powinien zapewnić moŹliwość automatycŻnego odpytywania zasobów wg' stworzonego

harmonogramu lub periodycznie w ustalonych okresach. definiowane dla pojedynczego zasobu

Iub grupy Żasobów. Dodatkowo powinna istnieć możliWość ręcŻnego odpytania zasobu prŻez

upraWnionego operatora. Modułu powinjen dostarczać mechanizm grupowej konfiguracji

harmonograrnóW i jego przydzie]ania do odpowiednich obiektów;

MK powinien zapewniać moż iwość komunikacji z objektamitechnologicŻnymiwVkorzystując

następujące łącŻa transmisyjne:

. TCP lP

. UDP

. PSTN (modem PSTN),

. łacze GsM,

. transmisja GPRS,

. komunikatV SMS,

. łącze radiowe,

,,Utworzenie centaum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastruktumlnych orcz działalności prosumenck|ej''
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. LAN/WAN,

. sŻeregowe: R5232, Rs485j

10' Powinna istnieć w MK możliwość prŻeliczenia {wYkonania wszystkich podstawowych operacji

arytmetycznych) na wartości odcŻytanej/ rŻeczywistej;

11' MK powinien Żapewnić możliwość Żebrania wszystkjch danych bieżących z urządŻeń

infrastluktury w postacj próbek opatrzonych etykietą cuasu;

12' MK powinien obsługiwać następujące protokoly komunikacyjne:

. SNMP v1

. SNMP v2

. Modbus TCP/RTU/ASCll

. GaŻModem1, GazModem2

. DLMS

13. sterowniki komunikacyjne zaimplementowane w MK powinny:

. wykorŻystywać mechanjżmy kontroli i stopniowania dostępu do zasobów i wykonywanych

opelacji dla poszcze8ólnych funkcji (definiowalne ro]e, poziomy dostępu użytkownikóW,

dodatkowe moduły, akcje);

. być zsynchronizowane Ż mechanizmem diagnostyki łącŻ i traktów komunikacyjnych Włącznie

z mechanizmem oblicŻania efektywności połączenia;

. automatycznie oznaczać pobrane dane pomiarowe z urŻądzeń ŻnaaŻnikiem cŻasowym,

z8odnie ż cŻasem ich pobrania na modu]e komunikacyjnym;

. w przypadku braku komunikacji Ż selwerem istniejącego systemu, buforować dane a

następnie po wznowieniu komunikacji przekazać z8romadŻone dane do modułu

. posiadać możliwość Żdefiniowania predefinjowanej akcji umożliwiającej wykonanje Ż

poŻiomu schematu klienta GUl istniejącego modułu, dedykowanego skryptu lub akcji

(set/Get). Akcja ta powinna być wykonywana w miejscu (lokalizacja 5ieciowa lP), w którym

znaj'duje się moduł komunikaayjny oraz driver;

14' Architektura opro8ramowania MK powinna umożliwiać rekonfigurację sieci węŻłów modułu w

trybie bezprŻestojowYm, w trakcie produkcyjnej pracy MK. MechaniŻm taki musi umożliwiać

realiŻację funkc]'i aktywacji i deŻaktywacji wybranych elementów MK dla potrŻeb prowadzenia

prac co najmniej konserwacyjnych, serwisowych' oznacŻa to w szczególności, ;ż Wylączenie

serwera aplikacji lub baŻy danych, nie może spowodować wyłącŻenia odpytvwania obiektów

\o

g ''Utwożenie centaum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów inflastluktu]alnych oraz działalności p]osumenckiei" .,(

Blulo Plo-€klJ Regrcn.'.a'Żba PŻe.rYgowo Hańdlowa w Cjr*'""". ' ,i
L' zwyc'eslwa 36 łł''roocl'*ż Ie :_.8 32 33I j727 lalś -4a 32 238 96 30 / /!

o_ma l:klas|el@.iph com pl wW nph'com pl. wW klaŚter lph 'cofi.pl / !
NPH



ĄINNOWACYJNA
COSPODARKA Klcster

po<ladaL moŻ|lwosc WprowadŻenla

b

Projekt Wspómnansowany 
'" aroo*u'' i" r.o","i 

"* 
Funduszu Rozwoj! Reg onahego

w ramach Programu Operacytnego lnnowacyjna Gospodarka

prac co najmniej konserwacyjnych, serwisowych' oznacŻa to W szcze8ó]ności, iż WyłącŻenie

serwera ap]ikacji lub bazy danych, nie może spowodować Wytączenia odpytywania obiektóW

poprzeŻ moduł komunikacyjny. W takiej sytuacji moduł ten powinien pracować jako

autonomiczna jednostka, realiŻująca skonfiguroWane WcŻeśniej zadan]a. Po ponownym

nawiążaniu komunikacji 2 seTwerem aplikacji lub bazą danych, ŻgromadŻone dane powjnny być

uzupeinione w bazie danych. W przypadku braku komunikacji z serwerem dane kolekcjonowane

przez moduł komunikacyjny powinny być przechowywane w określonym W konfiguracji modułu

czasie (min.3 dni)

15' MK powinien poprzez prŻeglądarkę umożljwić podgląd Żbuforowanych danych odczytanych Ż

ulŻądzeń '

16' MK powinien Żapewnić kolekcjonowanie informacji dotyczących efektywności j skuteczności

tran5mlsji z poszcze8ó nych obiektów iLlb łącŻ transmisyjnych. statystyki komunikacyjne będą

umoż]iwiały sŻybką diagnoŻę usŻkodŻonych ]ub Wad]iwych traktów komunikacyjnych'

17. MK Ża pomocą Wbudowanych translatoróW powjnien umożllwiać zdalne sterowanie

urŻąd2eniami.

18. MK powinien Żapewnić możliwość synchronizacji cŻasu na urŻądzenje W postaci

Żlecenia/wykonania zadania.

19' MK powinlen monitorować komunikacją Ż urządŻeniami, rnonitoroW€ć stan urŻądzeń,

monitorować a]army, zdarzenia, błędy komunikacji. MK powinien gromadzić statystykitransmisjj

Ż monitorowanyrni urządzeniami' Dane to powinny dostępne W interfejsie graficŻnym'

1.2 Moduł zarządzania odbiorcami energii i zasobów (MzoEiz)

W skład MzoEiz będą wchodzić co najmnie'i następu.iące funkcjonalności

1) Definiowanie odbiorcóW energii i 2asobóW

2) Monitorowanie zarŻądŻania odbiorcami i zasobami

3) Modut konfiguracji i specyfikacja lnterfej5óW szyny EsB

szcze8ółowe wvmagania dla MzoEiz

I' MZoEiZ za.Żądzania odbiorcami enersii i ŻasobóW powinien

i skonfigurowania w module noWVch obiektów'

rll ,UtwoŻ enie centf um pomiarowo_roz|icŻeniowego
dla niekłórych sektorów in'lastrukturalnych oraz działa|ności plosumenckiej" . i'
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Poekt Wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu operacyjnego lnno\łacyjna Gospodarka

Modul powin]en umoźliwiać w dodaWanych obiektach automatyczne utworzenie parametrów

Wynikających z profilu obiektu' Powinna róWnież istnieć moż|iwość ręcŻnego dodawania

MZoEiz powjnjen umożliwiać monitorowanie ljczników odbiorców i Żasobów'

MzoEiZ powinien posiadać możliwość Wspótplacy z bazą uźytkown]ków LDAP (Active D]rectory]

w celu importu wybranych użytkownikóW i ich autentykacjiw modul€'

1.3 Moduł wizualizacji i kontroli poboru ener8ii on|ine (MWiKPEo)

W sklad MWiKPEo będą wchodŻić co naimniej następujące funkcjona|ności

1) Administracja modułem WizuaIizacji

2) Panel administratora

3) Kontenery obiektów (administracja)

4) Modu1 schematów technoJogjcanych

5) Prezentacja Wartości

6) Bib ioteka symboli

7) l'.]prawnienia użytkowników systemu

8)Użytlownjcy procesóW kontroll poboru ener8il

9) Grupy administratorów

10) (ontenery obiektów (wiŻualizacja)

11) Moduł podglądu danYch

12) Rapońy z danych przetworŻonYch w systemie

13)lmport/ekspoń

14) lJzupełnianie danych 2 urządŻenja

15) Prognozowanie danych

szcŻególowe wYmagania dla MW|KPEo
1. Moduł MWiKPEo powinien umożliwiać centralne definiowanie j udostępnianie

widoków/schematóW użytkownikom o njższych uprawnieniach bez możliwości ich edycji'

2. Modul MWiKPEo powinien być wyposażony w GraficŻny lnterfejs Użytkownika jako apJikacja

instalowana na stacji roboczej' lnterfejs powinien umożliwiać prŻeprowadŻenie wszystkich

llt lJtworzenio centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów inflastruktu]alnych oraz działalności p]osumenckiei"
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operacji 2WiązanYch zaróWno z obsługą MWiKPEo z poziomu operatora modułu jak

i administracją modułem (Żgodnie Ż posiadanymi uprawnieniami)'

MWiKPEo W Żakresie Wizua iŻacji powinien umożliWiać wielopoziomową (Wie owarstwową)

preŻentację, Ż możliwością łatwego dostępu do różnvch poŻiomóW (warstw) na jednym

schemacie' Minimalna i ość warstw schematu wynosi 10'

W zaleźności od użYtego powiększenia/pomniejsŻenia kolejne warstwY powinny pojaWiac się

dynamicŻnie. Wykonanie funkcji zoom powinno odbywać się poprzez zaŻnacŻen]e

interesującego fragmentu w]zualizowanego schematu lub użYcie kółka (scro]]) myszy Lub

uźycie dedykowanych elementóW GU]'

MwiKPEo powinien Lrdostepniać możliwość tworzenia nowych schematów przeŻ

użVtkownika na własne potrzeby' Dodatkowo powinna istnieć funkcjonalność umoź iw]ająca

import tak utworzonego schematu uŹytkownika, jako schemat globalny, udostępniony innym

użytkoWnikom modułu'

MwiKPEo powinien umożliWiać prezentację i tworzenie schematóW zdefiniowanej

i rozbudowanei infrastruktury T d a calego obsŻaru działania instytucji W formie

zapewniaiacej swobodne stosowanie technik skalowania beŻ straty jakości (WiŻualizacja na

skalowalnych mapach wektorowych).

7' MWiKPEo powinien !możliWiać prezentację na wszYstkich 5chematach Wartoścj WybranYch

parametrów oraz innych parametrów pobieranych z centralnej bazy danych W postaci

liczbowej iWykresóW.

MWiKPEo powinien umożliWiać wizua iŻowanie Wartośc] liczbowe powinny być

preŻentowane na schematach W postaci Wektorowej z moź|iwością ich skalowania oraz

reprezentowane poprŻezi

. znakialfanumerYczne,

. wskaźniki8raficzne (np' bargra' Wskaźnik kołowy)

. wykresy graficzne (W taklch konfiguracjach jak: ]iniowe, punktowe, słupkowe),

. animacje elementów graficŻnych (w zależności od stanu),

. dynamiczne tabele danych

9' MWiKPEo powinien umożliwiać Prezentację na schematach wie kości charakteryzujących

stan pracy obiektóW inf rastruktury

10' MWiKPEo pow]nien posiadać moź iwość wykonywanie predef]niowanych akcji sterujących na

obiektach infrastruktury lT, urucham]anych z poŻjomu schematU (np' topologii 5ieci)

''UtworŻenie 
centlum pomiarowo_rozliczeniowego

dla niektórych sektorów infrastrukturalnych ońz d2iałalności prosumenckiej'
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Zapamiętywan]e ustawień L]żytkownika, umożliwiając odtworŻen]e środowiska pracy

użytkownika po jego ponownym zalogowaniU do modułu'

MWiKPEo pow]nien posiadać możliwość ustawiania tła 5chematu W postaci rnap rastrowych

(formaty JPG, BMP, GIF, PNG)'

MWiKPEo powinien posiadać moż|iWość róWnoczesnego otwarcia co najmniej 4 schematóW

(ekranóW graficznych) z moź|iwością ich podziału W pion]e lub W poziomje w ceILl

popraWnego WyśWietlenia w układz]e dwumonitorowym'

MWiKP'Eo powinien posiadać moż iwość importu symbo]i graficŻnych do modułu z plików

wektorowych w formacie sVG z podziałem na kategorie tematy'zne' dowolnie

lorfi8urowane pl7eŻ użVLkow1 la rrodulJ'

t .4 Moduł alarmowania przekroczeń (MAP)

W skład MAP będą wchodŻić co najmniej następują'e funkcjona!ności

1) Moduł alarmów

2) Progialarmowe

3) Historia alarmóW

4) Powiadomienia o a armach

szcŹe8ółowe wymagania dla MAP

1. Alarmy i edYcja zgromadzonych danychl

. MAP powinien być Wyposażony W mechanizm umożliwiający zgłaszanle jednostce

obsłuBi lub Wsparcia technicznego zaobserwowanych aWarii ]ub nieprawidlowości

związanYch z obsługą danych pomiarowych. MechaniŻm ten powinien informować

o Wystąpieniu Ważnych zdarzeń systemowych takich jak prŻekrocŻenie progów

alarmowych, W zakresje koordYnacji dŻiałań, WerYfikacji sprawy i prowadzenia działań

naprawczych używając do te8o celu Wbudowanych narzędzi oznacŻania zdarzeń olaz

automatvczn]e Wysyłanych pow]adomień email'owych lub pow]adomień sMs'

. MAP powinien posiadać możliwość ręcznego analizowania, naprawiania ] ponownego

przetwarzan]a błędnych rekordów za pomocą dedYkowanego edytora rekordóW; Fl

rll
tJtworŻenie centrum pomiarowo'lozliczeniowego

dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej' i;
B'J' o o.o 'x u Regona ra 'Żo. oże - vs'o*o_Hdrdloła w G' wlc'c t

L 7wv. estw.36 oł_1oo-cl*i." le -4832 ])' 11 21 'als -4aj2 2)a96 ]o '' /')
e_ma l:kraster@riph com p ww r ph.com p. s/W klasler iph com pl /NPH



INNOWACYJNA
6OSPODARKA

Projekl Współf]nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoiu Region3]nego
w ramach Programu Operacytnego lnnowacyjna Gospodarka

WsŻystkie alarmy izdarz€nia prŻychodzące z monitorowanych obiektóW powinny być

wizualizowane W dedykowanym module w postaci listy rekordóW' Moduł powinien

zapewnjać funkcionalnV podzial alarmów i zdarŻeń na:

. pochodzące 2 prŻekroczeń progóW ustawionych na poszczególnych parametrach,

. pochodŻące z awariij

MAP powinien umożliWiać uźytkownlkowi dodawanie komentarza do pojedyncŻego rekordu

a|afmu/ŻdalŻenia' operacja ta powinna być widocŻna dla innych uŹytkownikóW modułu

iŻapamiętywana W baŻie danych wraz datą Wykonania operacji;

MAP powinien umoż iwiać prŻyjęcie ub odrzucenie Wybranych zdarzeń;

MAP powinien posiadać roŻbudowane narzędzia do zarządzania zdarzeniami zaistniałymi

W zarządŻanYm środowisku; warunkiem koniecznym jest posiadanie następujących narzędzi:

. Kore owanie Według Żdefiniowanego klucŻa korelacji np' po cŻasie, obiekcie

Lista alarmóW iŻdarŻeń poWinna być sortowana ifiltrowana według wsŻYstkich WW.

atrybutów powinna być róWnież możliwość ustaWienia dowo nej kolejnoścj kolumn tej ]isty'

sortowanie, filtrowanie oraz zmiana kolejności kolumn powinna być trwale zapamiętana w

profilu uźYtkownika Ż moźiwośc]ą powrotu do profi]u domyś nego dla danego typu

użytkown]ka;

Pojedynczy rekord a]armu/ŻdarŻenia powinien składać się minimum Ż następujących

atrybutóW:

. identyfikatorobiektu,zktóre8opochodzialarm/zdarzenie

. stempel cŻasowy a armu/zdarŻenia (rok_miesiąc_dzień)

. opis słoWny alarmu/Żdarzenia

. status a]armu/ŻdarŻenia odpowiadający je8o priorytetowi, np': Żielony - alarm,

zdarŻenie normalne

ĄKlaster

4.

5.

3.
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1.5 Moduł raportowania (MR)

W skład MR będą wchodzió.o najmniej następujące funkcjonalności

1) Definiowanie szablonóW raportóW

2) Harmonogramowanie wykonywania raportów

rl
rl
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3) Monitor stanu raportów

4) ArchiWi2acja raportóW

szcze8ółowe wYmagania dla MR

1. MR powinien umoźliwiać generowanie sŻybkich raportów dotyczącYch poŻyskanych oraz

przetworzonych danYch (możliwość oblicŻania minimów, średnich, mak5imów godzinowYch,

dobowych i miesięcznYch Ż Żadanego okresu) dla wYb.anych obiektów lub urząd2eń;

Raporty musŻą mieć możliwość wydruku'

Wykonawca wYkona w ramach Wdrożenia predefiniowane raporty, którYch zakres iforma

zostaną uzgodnione z 2amawiającym na etapie wdrożenia;

MR powinien posjadać moź iwość Wykonywania eksportu kolekcjonowanYch danYch do

formatu xLs lub oD5;

1.6 Moduł ekspońu, importu i dystrybucii danych (MEliDDl

W sklad MEliDD będą w.hodzić.o najmniej następujące funkcionalności

1) Dystrybucja danych

2) Definiowanie adapterów

3) lmport danych

4) Eksport danych

5) Moduł raportowania

6)Tworzenie źródeł itypów (sŻablonóW) źródeł

7) Mechanizm źródei ziożonYch

8) sŻablony prezentacji

9) Dok!menty

sŻcŻeB'owe wymatania dla MEliDD

1' MEliDD powinien pozwalać udostępniać odbiorcom dane pomiarowe dJa wybranych

obiektów;

2' W module MEliD0 powinna istnieć rnożliwość utworzenia bazy odbiorców danych;

2.

3.

N
rl
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Moduł MEliDD powinien da kaŹdego z odbiorcóW umoźliWiać definiowanie adapteru,

określającego format, sposób i harmonogram generacji dystrybuowanych danych;

Dane pomiarowe rejestrowane W systemie można będzie u/yeksportować do plikóW

zewnętrznych (XLs,csV);

5' Moduł MEliDD powinien dawać możliwość pobrania danych z Żewnętrznych źródel ( pliki

xls,csv, egigas).

6' Dane 2aimportowane poprŻez moduł MEIiDD powinny być dostępne m.in. W ce]ach

raportowania.

1.7 Podsystem zarządzania zespołami obsługi technicznei PzzoT)

W skład PzzoT będą W.hodżić.o najmniej nastepujące funk.jonalności

1)Typy rekordów i rekordy prac

2)szcŻegółowe inforrnacje o tYpach rekordóW DŻiennika DyspoŻytora

3) Odwzorowanie struktury firmy

4)'lrYbŻflidnowy p.acyoYspo7yio'ów

5) Numeracja rekordóW DŻiennika Dyspozytora

b) Dane osobowe (wspolpra( ow"i(ow

7) lnWentaryŻacja sprŻętu

8) ZarŻądzanie typami Żespołami

9) Definiowanie ŻakresóW a ktyw nośc i ŻespołóW

10) KomentarŻe do rekordów prac

11)PrŻypomnienia

12) Ka endarŻ aktywnościzespołóW

13)słowniki

14) Wybór Żespołów dla sesji użytkownika

szczegółowe wyma8ania dla PzzoT

1' PZZoT powinien umożliwiać dodawanie rekordóW ]nformujących o stanie obiektu (Wlączenie,

wyłącŻenie obiektu), rekordóW informujących o pracach na obiektach, rekordóW

informujących o pracach niebezpiec2nych na obiektach, rekordóW informujących o ŻdarŻeniu

orazŻwiązanąz nim obsługą, rekordóW umożliwjajacych ewidencię !sterek i ich naprawe'

,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraŻ dŹiała|ności prosumenckiej

4.
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PzZoT powinien umożliwiać do każde8o z rekordów wprowadzenia następującYch procesów

ob5łu8i:

. utworŻenie rekordu

. modYfikację rekordu

. zatwierdŻenierekordu

. zakończenie (przeniesienie rekordu do hjstorii)

3' PZzoT powinien automatycznie umożliwiać prowadŻenie odrębnej numeracji dla rekordów:

. zdalŻeń,

. wykonania Żdarzenia pr7eŻ zespól utlŻymania siec:,

. raportu usterek

. pracniebeŻpiecznych.

4. PzZoT powin]en umożliwiać defin]owanie wzorca generacji każdego z typów numerów'

5' PzzoT powinien umożl]wiać grupowanie rekordów w tzw' sprawy'

6' PzzoT powinjen umożliwiać dla kaźdego szcŻebla w hierarchii organizacyjnej określenia

5posobu pracy zmianowej przeŻ Żespoły dyspoŻytorskie' Użytkownicv przypisani do danej

organizacji powinni być informowani o momencie roŻpoczęCia się nowej Żmiany' Zmaany

definiowane będą poprzez określenieI

. początek pjerwsŻej zmiany (pole typu data)

. ilość Żmian (pole typu liczba stałoprŻecinkowa z moźliwością wprowadŻenia wartości z

zakresu od 1do 10)

. dłu8ość Żmian (pole typu licŻba stałoprzecinkowa z moż]iwością Wprowadzenia wartości

z zakresu od 1 do 48 - wańość wprowadzana W 8odzinach).

7. PzzoT powinien umożliwiać dla każdej organizacji zdefiniowana osób do niej przynależnych'

Taka osoba nie powinna stać slę bezpośrednio użytkownikiem modułu' DJa osoby powinna

być możliwość Wprowadzenia prócz imienia i nazwiska równieź dane adresowe,

przynależność do organizacji oraz telefony kontaktowe. Na podstaWie osób przYnależących

do organiŻacji powinni być tworzeni użytkownicy modułu' Dopiero oni powinni móc 5ię

zalo8ować do modułu'

8' PzzoT powinien umożliwić prowadzenie inwentaryŻacjisprŻętu' Uźytkownik z odpowiednimi

plawami powinien ńóc zarŻądzać typami sprŻętów, co powinno umożliwić dowolne

si,
rl
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dostosowanie modulu w zakresje inwentaryŻacji sprŻętóW do WymoBów' W ramach typu

sprzętu będzie powinna istnieć moż iwość definiowaćjego:

. Opisu

. Listy parametróW dodatkowych

PZZoT powinien umożiwiać Żarządzanie typami zespołóW. W przypadku posiadania

uprawnienie tylko do podglądu użYtkownik powinien móc jedynie prŻeg ądać Wprowadzoną

konfiBurację' Natomiast W prŻypadku posiadania uprawnienia modyfikacja użytkownik

powinien móc w pełni zalŻądzać typami zespolów. W oknie zarządzania typami zespołów

powinna się 2najdować 5iĘ tabela zawierające poszcŻe8ólne tYpy, do której uprawniony

użytkownik będzie mógł dodawać nowe, rnodyfikować lub usuwać jstniejące typY' okno

dodawanie iedycjitypu pow]nno być podzie one na dwie zakładki:

. Opis,

. Listę parametróW dodatkowYch _ wykorŻVstywana będzie przy definiowaniu

posŻcŻegó nych zespołóW celem wprowadŻenia wa rtości te kstowej dodatkowych

parametróW' Lista ma na ce u Żdefiniowanie specyficznych Wla ściwości da ne8o typu

Żespolów' Przykładowo może być toI dyspozvcyjność' Natomiast na poziomie instanc]i

Żespolu definiowane będą wartoścj (np. 7:00 - 15:00),

. llości sprŻętóWjakie mogą bYć przypisanedo jednegozespołu

W celu zarŻądŻania bazą zespołóW PZZoT powinien Umożl]Wiać szybkie Wyszukiwan e i

modyfikację istniejących zespołów- W ramach pojedynczego Żespołu powinna być moiliwość

określenia:

. PrŻyna]eżności do sŻcŻebIa organizacy]nego

. Opis

. Typ Żespołu

. Wartości parametrów dodatkowych typu Żespołu

. skład osobowy

. Lista wvkorzvstywanvch sprzętóW

. zakres aktywnościzespolu (definiowanY jako czas istnienia Żespołu a nie czasjeBo pracy)

rn
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. PrŻedziały aktywności zespołu - faktycŻne czasY pracy zespołu

11. PzZoT powinien umożliwiać w ramach przedziału czasowego istnienja zespołu moźliwość

definiowania rŻeczYwistego czasu aktywnościzespołu' PojedyncŻy podprzedŻiał powinien być

charakteryzowany Ża pomocą następujących wia5ności:

. Data i8odzina początku przedziału

. Data igodzina końca prŻed2iału

12. Użytkowńik powinien mieć możliwość dodawania nowych podprŻedziałóW, edycji

istniejących (pod warunkiem, że definiowany podprzedział zawiera się W całośclowym

prŻedziale aktywności d]a Żespołu - definiowanym beŻpośrednio na formatce Rejestru

zespolów) oraŻ ich usuwania.

13' W celu minima]iŻacji błędóW podczas definiowania Żespołu w chwili jego Żatwierdzenia

moduł powinien weryfikować czY Wprowadzono podprzedzialy aktywności' W prŻypadku gdv

nie Żdefiniowano żadnego podprŻedziału zostanie wyświetlony stosowny komunikat oraŻ

nastąpi powrót do edycji Żespolu' W celu ułatwienia definiowania czasu pracy Żespołu -

podprŻedŻiałów (poŻa opcją dodania pojedynczego prŻedziału), powinno być Wykorzystanie

kreatora' za pomocą kreatora będŻie możliwe tworzenie wielu podprzedziałów

14' PzzoT powjnien umożliwić Wysyłanie komentarzy tekstowych do WskaŻanych UźytkownikóW

dla każdego rekordu prac. W ramach pojedynczego komentarŻ będzie można określić:

o Treść,

. Listę adresatóW komentarŻa.

Każdy z adresatów powinien być informowany o prŻyjściu nowego komentarza oraz powinien
potwierdzić jego odbiór. Dodatkowo będzie istnialo okno przeglądania aktualnych i

historycŻnych komentarŻy prŻypisanych do Żalo8owane8o Użytkownika'
15' PZzoT powinien dla każdego rekordu znajdującego się w module ustawienia przypomnienia'

Definjowane powinno być możliwe na konkretną 8odŻinę' Utworzone prŻypomnienia

powinny być widoczne w oknie prŻypomnień do czasu ich usunięc]a lub potwierdŻenia

odbioru (opcja dostępna po aktywowaniu prŻYpomnienia). Z poŻiomu wspomnianego okna

powinna być możliwość zaróWno modyfikacjj l'ak i usunięcia wybranego prŻypomnienia'

Przypomnienje aktywowane powjnno być w chwili gdy nadszedł czas jego Wystąpienia i

aktywne jest okno powiadomień' Z poziomLr okna powiadomień powinna być moźliwość

bezpośrednie8o przejścia do lekordu z 11]związanego

15. PZZoT powjnien umoż]iwiać dla użytkownika posiadającego uprawnienja do modyfikacji lub

prŻeglądania zespołów wvwolania zestawjenia preŻentującego aktywność respołóW w

',UtwoŻenie centrum pomiarowo_lozliczeniowggo
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych o.aŻ działalności plosumenckiej''
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ŻadanVm czasie. Po jej wywolaniu powinno pojawić się okno umożliwiające zdefinioWanie

parametróW zestaWieniaI

. Typu Żestawienia' Dostępne będą następujące typy zestaWień:

a. Dzienne

b. Tygodniowe

c' Miesięczne

. Daty początkowej

. Rodza]u podprzed2iałóWaktyWności

. Listy Żespolów, dla których ma Żostać WyBenerowane zestawienie'

PZZoT powinien umoźliwiać tworzenie słownikóW, które będą moż iwe do Wykorzystania W

rekordach.

PZZoT powinien w celu polepsŻenia ergonomii pracy umoż wić Żawężenie zespołóW, które

mogą być przydzielane do rekordóW prac spośród aktywnych Żespołów W okresie aktualnie

trwającejŻmiany'

ĄKldster
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1.8 Podsystem sprzedaży bilingowej (P5B)

W skład podsvstemu będą wchodzić co najmniej następujące komponentyi

1) Komponent EWidencja Żaplat

2) Komponent Księgowanie

3) Komponent Rozrachunków

4) Komponent Windykacji

5) Komponent PrŻechowywanie danYch o kontrahentach

6)Komponent Przechowywanie danych o umowach

7) Komponent Przechowywanie danych o obiektach pomiarowych

8)Komponent PrŻechowywanie danych o usługach

9) Komponent Prowad2enie cenników

10) Komponent lrnportowanie danych z ŻeWnątrz

11) Komponent Tworzenie i masowe generowanie dokumentóW

12) Komponent WVdruki zaksięgowanych dokumentów

13) Komponent Raportowanie

l.\
-l

r!1
Utwożenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego

dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej 
l
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,,Utwoazenie centrum pomaarowo-rozliczeniowego
dla niektórych s€kioaów inlrastrukturalnych olaz działalnoścl plosumencklei'

Biulo Proiektu: Regiona na lŻba Pżemys]owo.Haidlowa w GlwiĆach
ul zwyoestwa 36,44J00 Glwice, tel +48 32 331 37 27, faksr +48 32 23E 96 30,

e-mail kbster@r'ph com pl. wW iph com pl, wW klaster nph com pl

WYmagania dotyczące f unk jonalńoś.l rodi..eniowych

I

1.1 celem fUnkcjonalnyń wd lożenia ]eŚt uńoż liwjen ie ota.Vfikowańia Żebranych danych pomia.owych, cŻyl]

wyznaczenia kosŻtu p.Żeslanvch mediów na podst.wie i€blanych pomiarów , l czńików a następńie prŻek..ańie

iv.h danych do modulu bil nBowego, w którym będŻ e możliwe wystawenie fókturv z. splzedane med]a oraz

kompletna obsiuea pod kątem rozlicŻeń klientów'

Żamawiającywlańachwdrcżenia ocz€kuje:

. pneplowadŻenia komPleksowej konf]gulacjiwe wdrażanyń 9ystem e z8odnie z wykońańą izaakceptowaną

dok!mentacjq projektową,aw9czecólnośc:

a) wplowadz€nie iskoniig!rowaniew systeńie pla nów talyfowych icenń]kówj

b) pPygotowanieewidencjiobiektówiabonentów)

c) 5konfi8uloWa r ie regul pobi€rańia danych'

d) zaimplementowan]e obłu8i wszystkich Jormatów pobieranych danych;

e) 5końfi8urcwanie wszystkich pala mevów umoźliwiających .eaiżację fun k.jonalności'

2 Funkcjonalno!ć kolek.ji d.ny.h

2.1 Modul pow]n]en zapewnić automatycŻne, sŻybkie bezpieczne pobieranie danVch

22 Moduł powińień zapewnić kontrolęl€dnoznacznościdanych-€limin.cja rekoldów powtólzony.h, elińińaCja

2.3 Modul powin en za pewnić genelowa n e plo8noŻ Żużycia (8odŻ nowych)na podstawie Żdefiniowa nych prof li

2.4 Modui powinien z.pewnić8enerowanieŻużvcia godŻ]nowego na podstawie odczytów rzecŻVwlŚtych

)s ModuJ powinien zapewn ć8enerowanie zużycia okrcsowe8o na podstaw€ odczytów ęecuywstych (obnu8a

26 Mod!l powinien zapewnić cenerację

. modelproSnozowy

. model abona meńtowy

. lo'iclenie duże8o biŻnes!

. rozlcŻenie mal€so bknesu

. kliencirezy8ńacyjni

zużVcia d]a następu]ących modeli loz lic?eń |

2.1 Modli powini€n zapewńić obslugę Śkorygowanych danVch pomiarowych

2.4 Modul pow n en Żapewnić ljednolcenie darvch pomiarowvch

2.9 Moduł powinien unożliwiać Uszczelnienie procesU dostarczania danych

)14 Modul powinien umożliwiać kontrolę termińowośc dostarcŻanla danych

2.1I Mod!l powinien umożliwiać kontrolę znaczącego prŻekroczenia Żużycia wzcędeń deklaIacjirocznej klienta

212 Modul powinien UmożiWjać dy5trybucję {ńp' FTP,5FTP, sMTP, MQserie' dańych do 5y5teńów wspońa8ających

g
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3 f unkcjonalność taryf jkacii

Modut powinien zapewń ć kontrolę komp etnościdanych na etap]e wprowadzania do baŻy dańych'

3Ż ModUt poWinien zapewn]ć kontlo ęjednoŻna.znościdanych'e]minacjŹ rekordóW powtażaiących się, nie..leżiie

3.3 ModUł poWinien Żapewnjć wproWadŻan!e danych w rumach Żdef]n owanego okesu rozliczeniowego

ModUl pow ń en ŻapeWnić komplek50wą ewid€.cję użądŻeń

3.5 Modul pow]n en umoż iwć def n cję wŻorcowych prof]id]a każde8o Ż osD d a poszczególńVch grup taryfowych, np'

GTl, G72

36 Modu| pow]nleń Żapewnić moż iwośĆ zbudoWan]a taryfy deflnlU]ącej różne sposobV loz]cŻank:

. Dla po9czecó]nych typóW potączeń ]dnj

. DŹ po'czecólnych stIef (strefa dzienńa, strefa nocna, np. Wtaryfach G11,612)

. D. dowÓ]nVch codzinowych ŻakresóVj czasowych

. zwykorzystaniem taryfikócj] czasoW€], impu sowej, pakietoWe], Żdaęeniowejlub ńa podstaw€ zużvcia

. Rozliczanle mode]U prognozowe8o (prÓgnozy faktura rozliczeniowa)

. RozlicŻe. e mÓde u abonamentowego (abońańent faktula rozlicu eniowa)

. strojen e W5kaźnika Zużyc]a dla kl]entów po odcŻVc e rŻeczywistYm

. Roz icŻanie rzeczvwistew 9talvch .teMótach (np. co pól lok!)

31 ModUł powinien Żapewnjć mÓżllwość dowohej konfi8uracj iŚkładańia taryfw planytarvfowe

Modu] pow n en żapewnić Wsparcieobsiugikorekt

Modu1pow n e. Żapewnić Óbsllgę k entóW rezygnacyjnych

310 Modul pow n en zapeWńia L]WŻględnian]e paketów korpolacVjnych

Modul pow]n]en zapewńić UWŻględnian]e specyficŻnych warUnkóW !mów wVneeocjowanych Ż dostawcą

3.12 Modul powlnlen zapeWniĆ możLiwość bardŻogłębok]ego kon5tr!owania wlasnych pla nów t! ryfowyc h, W tVm:

. DeJiiioWanje ko9tu pojedyńcŻe8o mpulsu, czasu ]ub zdóżenia

. De{iniowanje rÓżńych częstotljwośc] mpu 5owóń a dla po'czegó nvch gÓdzin, dn tygodńia Lub stref

. DeJinicjętarvfy nie]iiowe]' Że Żnanvm skiadnikiern ko9ŻtÓWym d ! poszcz€€ólnych zakre5óW czasowych l!b

. Deflniowanie dod.tkowych oplat]up!stów do każdego typ! połącŻeńia, wtvm abońańeńtów ikosŻtóW

rozpoczęc a, ń nimahego czasu trwanja lub tzw' kosŻtu startowe8o

. Nal]cŻańie kosŻtu po|ączenia, zd.żeńia (sMs) lub pak etowej tra ń ! m]sj] danvch Ż UwŻględnjań eń
pęypisańej do n]ej stawki, zm]ańy p.ŻedŻialu doby częs1ot iwÓści mpu sowania

. Def n]owarie o.k]etów sotówkowych, zdarzen owvch lub minutowych

. Def nlowanie pakjetów d a tarvfikacj abonameńtowe]

Funkcjona lność fakt! rowa nia

4.7 Modul poWińień UmożliWić reieśracrę klieńtóW moŻliwośĆ zdef ń owan]a doWolnych parameróW ana]tyczńVch

4'Ż Modul powlilen zapewniĆ mechańDńv wervf kac]i, kontro] kompletńości ispójnościdańych dla nowvch k ientów

ÓlŹż Żń]an na usiu8ach k ienta.zynńeeÓ
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4.3 Modu' powlńle. zapew1'- ptZell-owvwa.le hJtot /amówle1\ÓtŻedd7y 
' 
ldllLl5ptzeda/y wedlU8 kl'erta

ModUlpowinień umożliwić tworŻ€ńie Ża mówien]a 5przedaży na podstawi€ oferty cenowejlub ceńników

4.5 Modul pow]nien uńoŹliwić obsiugę ]mitów kredytowv.h klientów

Ą6 Moduł powinien !moz]wić prowadzenie ewidencj] Umów bil ngowvch .jeden klent może m eć wiele różnvch

Modul pow nie. umożliwić prowadzen e ewidencji obiektów pońiarowych (PPE,licŻn]ki,teiefoń, itp')

Modul powinien umozliwić prowadzenie ewid€ncji ik]asyfikacjiobiektów ze wŻględu medium iuaŚtosow3ne

4.9 Modul powinien uapewn]ć moŻ iwość def njowania planów taMowych w zależnośc od cŻasu trwania okresu

loja]ńościowego Umowy

Modul pow]n]en zapew.ić moŹl]wość definiowan]a cenńikóW ]ndywidUalnych d!a k] en1a

411 Moduł powinien Żapewnić definlowan e okesów roŻLiczeniowvch dla usłu€ cyklcŻńych Gtałych iokesowych)

4.12 Modui powinien rapewn]ć defnioWańie8rup lodicreniowYch klientów z pnyp 5aniem do oklesów rozliczeniowych

Modul pow]n]en umoż iwć khsyf kację Usłu€ na pońiarow€, a bo na mentowe, iednorazowe, itp.

Mod!i poWinien zapewnić obnugę rab.tów powiąz.nych z okresa n i wykonyWa n]a u5lug

Mod!l powinien Żapewnić masowe ge nerowanie Ża mówień sprz€daży w deklarowańych okresach rożliczeniowy.h z
moźliwościa podzialu na giJpy roz ic?eniow€ klientów

Modut powinien zapewnić pa ra met ryŻowa ne fL]nkcje impońu danych zw ąŻanych Z Żew nętrznymi sY9te ma m cc do

obslugi Bo( Ż Żapewńien]eń mechan]Żmu mapowan a Żawańości plikÓw npoltowych obejmujice:

. nowi klienci z aktyw.ciańi obektów pom arowych

. reŻy8nac]e kl]entów

. aktywacje usluC

. rekl.macjetechn czne

. Żm ańy pla nów la ryfowvch

. dezaktywrcje unuc

. usluc beŻpłatne

417 ModUi poWińien zapewnić masowe fa kturowa nie cykliczne sprŻedawanych unug z możliwością wybor! grup

rozliczeniowych klientów

4.18 Modul powln]en Żapewn ić generowa n]e fa ktuI do plikóW ! możllwiaiące masowe wyd ruk W zewnętrŻ nVch f rmach
ńa5oweto drukowańia

Modułpowinien Żapewńićobnu8ę ńechanizmów dodawa n a do ma9owego dlL]kowanja zalącŻń]kóworaz listów Ż

pereonal]ŻoWaną zaWartością na podstaw]e dany.h klienta lj€go umowy

4.20 lvlodL]ł powińien zapewnlć mechanirń Ża pewniający defin iowa n]e zbiolcŻych pozyq i wydlukowych na fakturze na
podstawie usiug pod5tawowVch wViikających Ż cenn]ków i roŻ iczeń okresóW cŻąstkowych

421 ModuI powin]en zapewnić emEję 
'czególoweco 

WykazU !sl!e do Wy8eneroWanVch faktur Ż !sl!8ą ,'bil ing

4.22 Modułpowinien Ża pewńić generowa ń e ]księ8owańie not księgowvch (ip'żtvtul! leklańacji)

NPH
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4.23 ModuI powinien ŻapeWnić prowadŻen]e ewidenciijob icŻanie podatkU AkcyzoWe8o

Modułpowin en ŻapeWńić 8€nerowanie Rejestru podatku AkcyŻowego

425 Mod!ł powiIien umożl]Wić w Ża kresie fina ńśowo_k5ięgoWym pelną obsługe rciegiGlóWneiŻ obŚloEa re]e5trówVAT

426 Modul pow ńien zapewnić rapÓńy UmożliWiŹjące 5plawdzen]a ko m pletności ńasowyc h generac]izamóweń ifakt!r

Funlc]ońóln05c roz achUnlow

51 ModuI powjnien ! moż] wić re]estrację k] entów _ możllWośĆ Żdefin iowa n a dowoinyc h para mevów a na tycznych

Modulpow n]en ŻapeWnić automatyc2ńe k5ięgowan]efŹkt!r ŚprŻedaży zgodnie z wymagań żńiprowadzenia (5]ę8i

5.3 Vod"'Óow1 el Żdopwr( Ó'osdd1e' 'P ppl1y

54 ModLl powinien zapewń ć eńisjęfaktur kielowanych do bankóW ńa podstawie dek arac]ik ientóW o ŻaplŹtŹch

5.5 Modul pow n en tmoż w]ć ŻastoŚowańje mechaniŻm! kodów KTRwceiu podn es enia efektvwńości
automatvczneeo parowania wplat do iaktur

Modułpowinien Żapewńić prowadzenie eW deńcjiwvciągów bankÓwych iautonatYcz|e księgowanie WB na
podstawie 9a bio nów kŚię8oWan a

Modul powińień Ż.pewn]ćew deicjońÓwanie WpiatŻa fakt!rV p..ywykorzystaniu interfe]su WB z bŹńkańi
(subkonta pżypisane do klienta)

58 Modu| powinien Żapewn ć moż iwość rejestracjicech dodatkowych poŻycliWB (rodzaj operacji, placowńik,

Modul pow n en Żapewnić automatyczńe rozrachowan e wplat k]entów z fakturam] sprzedaży podcŻaŚ impońU WB
na podstawie: ń!meru konta' KTR' ńuńeru BilBird, nUmerufaktur' miesiąca sprŻedaży ikwoty Ż.p]aty

510 Modulpowinien zapewnić ńożl]wość wląŻa ń . pozvcj]wyciągów bŹńkowvĆh ż fakluram Żakupu (prowadŻen e
roŻcchunków na poŻiońie dokumentów)

511 Mod!ł powinien umożl]wić masowe generowanje poieceń księgowania z importowańego plikU ŻeWnętrzńego (ńp' Ż

512 Mod!l powjnjen zap€Wnić nadawań e statusów pteleWów (nieŻatWierdzoIe, Żatw]erdŻone, wyłane)

5.13 ModUtpowinien Żapewn]ćekŚpÓrt pneleWów do ŚyŚteńów bankowości elektronkzńej

5.r4 Mod!l powjn]en zapewnić generowanie automŹtycŻne k5jęgowanie notodsetkowVch ńŹ pÓdstawie sŻablonów

5.15 Modu1powinień Żapewńić bokowan e fakturowania kontraheita W Ż.leżńościod wie]kon]kedwu

516 Moduł poWinień Żapewnić definioWanie rÓżnych Wa riaItów te kstóW WeŻWań do zapl.ty

5t7 ModUłpowińien Ża pewnić generoWa nie wezWa ń do zaplatyŻŹw]e.ających obrotyoraŻ opcjona nie op1aty Ża

518 Modul poWinien zŹpewń ć Doa wość budÓWan a niezależnych tabel odsetkowyĆh

519 Vodul po{ ' e' LfoŻ ł ( polw e'd7"t e ,"lda 'lie.ta
5.20 Modu] poWiiień zapeWńić masowe księeowan]e i drukoWanie not od5etkowvch
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5.21 Modul powińien Żapewnić mozliwość drukowania odsetek na f.kturach iuwzgiędnlenie ich wkwocie do zaplaty

6 08ólń. wymagania dotyczące podsysteńu bilin8ow€8o

61 5v5teń ńa Żapewn]ć możliwośĆ 
'ęczńe8o 

i ńasowe8o 8enerowania wszYstk c h o bowiąz!jącVch dok! meitÓw

sprzedaży. Mod!ł fakturowa n ia ma przechowvwać wszystkie potnebneW tym proces e dane związane z

!mow.mi, obiektaml rozl]czenioWymi cŻy kontrahentami.

systemrnazapewniaćprŻechoWywańiedanychokontrahentach :

. PrzechoWVWanle Wszystkich danych ewidency]nych o kontlahentach, takich jak adles k roŻróżn eńlem

adre'ów do kolespondencji), dane kontaktowe, NlP' PEsEL

. Moż iwość ręcŻneco Wprowadzania danych o kontrahentach

. Możl]wość masowe8o wprowadzania danych o kontrahentach

. Możliwość edycjijuż istniejących wpi5ów

. Każdy kontraheńt ma byćjednoznachie ideńtyfikowa lny w ramóch PsB

63 PsB ma pżechowywać daneo !mowach spżedaży ńediów:

. Możliwość ręczneco iautomatycŻn€go (import) wprowadŻa nia danych o umow.ch

. syńthronizacja danVch umówŻ da nym i kontra hentów w celuŻapewńienia spójnościd.nych

. syńch.oniŻacja aktvwaciiw umowach z cenn]kam]

. Moż Wość przypisanla do umowy obiektów pom]arowych iaktvwowan e do nich p anów taryfowvch

. Kontrolowani€ orzv!]s.nia danero obiektu oońiaroweso do iednei umowv w danvm cŻa5ie.

64 PsB ma pŹechowywać dtsne o obiektach pom arowych:

. Możliwość zdefińiowania !n ka nego n!meroblekt! pomiarowe8o

. M oż Liwość okleś enia ń €isca (adresu) inst.lacii dańe8o obiektL] pomialowe8o

. Moż lwość podgląd! stanu danego ob]ektu pom aroweBo (określenie cŻyjeśon obecn ie a klywowany do

PsB na przechowywać da ne o Ułlgach:

. PrŻechoWywanie w module W9Vstkch danych o fakturowańych u5lu8.ch

. MożliWośĆ palam€tryzacji daiych podwzględem laportowanii (okeś lenie odpowied nk h grUP U5iut) w

szcŻegó ności zgodniez wymaganiani Urzędów_ re8ulótorów ustawowvch

. Każda unuca będz e jednoz nacznie identyfikowa lńa w lamach cale8o modutu

66 PsB ma p.owadŻ ić cenniki dla wszystkich .odzajów mediów:

. Moźliwość wprcwadrańia ] edycji cenników ułU8wraŻ. planamj tarlowyńi

. MożLiwość wplowadzenia datfunkcjonoWan a daneto cennika

. Możliwośćokreśenia róźnVch pla nóW tar!,fowych Żewr8lędu ńa dlugość podp 5anejumowy

. MoŹl]wość o keś]en a lóżńych planówtaMowych zewz8lędu na re8ion splzedaży

. Moźliwość okeśienia lÓżńych planów taryfowych ze względu na operatora usllgi dystrybucyjnej danego

. svnchronż.cia funkcjonalnośc cenników z danvm] o usluHach

PsB ma ! możllwiać two Ęen e ]maŚowe generowan]e dokumentów:

. Możliwość ręcŻne8o wy5t.wienia dokUmentów pżeŻ operatora systeńu

. Moż|iwośa masow€co 8enercw.ńia dokUńeńtów. Uwzględnieniem za]mportowanych danych {ńp' !mów
ikont.ahentów)

. Możliwość wystawiania jednej w5pólńej faktury na w5Żystkie med]a dl. danego kontrahenta
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. svichlon Żac]a ceńel.torów dÓk!mentów z ka rtoteka m i uńów, konvahentÓW olaŻ unug k
uwŻg]ędn eńiem odpoWiedn]ego cenn ka)

. Możljwość generoWan]a dokumentóW dla grup kontrahenlów/€fup roŻ cŻen]owych Ż uWŻględnień eń
odpowledn eeo okresU rozl]czeniow€go.

6.8 PsB ma pos]adać fuńkcloiŹlność wvdrukÓW zak5iegoWanych dokumentóW :

. MożliWośĆ 8eneroWania wydrukóW dokuńentóW na drukarkę

. Możliwość masowe€o €ene rowa n]a wydruków dokUńentów do p ikóW 'pdf

. MożliWość masoweBo cene rowa nia Wydr!ków dokumentów do p iku W u5talonyń formacie na pÓtrzeby

centrum drUk!jącego kopertu]ąceco

. Moż iwość wvdruku kopii i dup katów dokumentów.

PsBw Eńach raportowan a ma posjadać:

. Moż iwośĆtwożen ż róportów ]zestawień w różńych Ukladach

. Moż iwość €enerowa n ia dedvkowanych spcwÓŻdań d a potrzeb odpow edn ch Utędów

. Moż iwośćfitrowan]a danych w raportŹch wg zadanych p.rametrow

. Moż iwość wvdrukowan a cpo.tóW lub kh zapis do pl ku 'pdf i 'śV

614 Kontraheńcjw mod!le będą Żap]sywańi prŻeŻ dwa procesyi

. \lPro\3d/.ni. pI/./ u|lr\n(!r.go op.L!t('! bc/pośednio do nl Li]u |o!]/.l Lled)ko$.n} linnul'l/

. lrilnpo.lo$r|]e l fu ulu /xl/ d/.nitt odbjo1cnDi energii i /in)bó\

611 PodstŹwą na iczeń pod faktLrę d a odb orcy będą uare]estrowane w mod!le umowy. !ńoWV zdef]niują cŻas

trwańia ÓraŻ Umożliwią rejestr.cjeobiektów pom arowych wlazŻ adfesem loka Dacji zalejestrÓWańyobektbędze
pode8ałopeńcj aktywacj l!bdezaktywacj obiekt może być aktvwńVtylko w lańach jedneiuńowyw tym

5amym c?asie' Aktvwny obiekt umoż w.t będzie aktywac]€ uł!8 w ramach obowąŻtjącego p]anu tarvfowe8o'

P an taryfowy Żdef nlU]e zestaw moż wych dÓ Źktvwac]iuslug'

svstem pow]nien zapewńiać mechanlzmyautomatycŻńejaktvwacjipakietu u9łUgw ramach uńowy dh dańe8o

ob ek|! pÓmiarowego na podstawietabllc deflnLujących stańdardy uslug doslępńVch dLa dane8o cenn]ka iplań!

6.72 obiekt pom]alowV ma okreś]ać moduł pońialÓwV Żjakieco będą ]mporlowane dańe pom ?roWe pÓdlegając€

procesowiwyce.y olaŻ fakturowan a' obiekt poń arowy ma umożliwiać operacjeaktywac]iuslug Żgodniez

oboWiazulacą odbiorce ta.Vfą Wynlka]Ęcą Ż UmowY

613 Uslug]mają podlegaćfakturowanlu Żgodniez ŻŹrejestlowanym plańańitaryfowyń

674 Definkja u5lu8 ńa z.pewniać możl]wość na iczeń cŻąŚtkoWych, wie okrotnoścj Użyc]a

w rańach nóLicŻen a itp

61s Defink]a uslug ń. zapewiiać

. PodŻ ł na usiugj jednolaŻÓwe, terminowe istałe

. Mozl]wość do aktywowania przy podpisańlu umowy, w trakcie obowąŻywónia umowv, na mÓment

zamkn]ęcia uńoWy !b po zakończeniu umowy
. Roz cŻanieczęściowo stosownie do częśc okres! loz iczeniowego ub ń e

. ok.eś e nie crupowa nie tnlg dojednej pozycji Wynikowej na faktuże ub nie

. okreś enie Żasad prueksięgowywań a lslug]do okresów roŻ icŻenia 5prŻedaży, nal]cŻen]a podatk! VAT

podatkU dÓchodoWego
. wykorzystywanie w fakturach ub notach.

ceńńikj mŹją umożliWić plaWidlowąwVcenęu5luB'

cennik ma zawie.ać tarvfy poŻwa]ającezdefińioWaćŻestaw u5lu8 dÓstępIych w ramach taryf katora ipozwa]ający

prawidiowo je wv.enić Ża równo ce nn ik ja k ta ryfa może m eć Żdef n iowa ną We6ję' Wersja umoż liwia ła tWą
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masowa Żmiane cenników/TaMdla odb]orcy beŻ koniecŻności a ktywacj] now€co planutaryfowego.

cennjk]maja podlegać p.ocesow]altoryzacj ' N ealtoryuowanycennik nie może bVć użyly do wyceny u5l!8

518 Masowe genelowa n]e dokuńentów ma pośiadać moŻ]Mość 8ene.a.j l ponedn Lej kontrolując€j kompietńośa

danvch odbiorców, obiektÓw, ustug po kazdym kroku pżetwarŻania po5.cŻe8ólnych gr!p danvch prŻed wvnikowym

6.19 Genelacja doklmentów ma być oparta o przYpi9ane8rupy.ktvwacyine okleśające ka endaPe rejestracjiunug ]

oomia rów ora. okreŚów f.kturowv.h oana u5iuB. moż€ bYćwdanvń mońencie przypiŚ.na tylko dojednej clupy
fakturowan a' Ge.erowanie dokumentów ma byĆ możl]wedla posŻczegÓlńych 8rup lub dla sty8r!p'

620 Po a kceptacii Wygenerowa nych dokuńentów ńa następować ma90we kŚlęgowanie wy8ene.owanych t16nsakcii

sprŻedażyz możliwością Żmianydat sptredaży ifakturowani. ko.trolowa ne okresa ń przypi9anyńido

6.21 PsB ma posiadaćfunkciona ność ŻŹpewn ającą def]n]owanie p1ez administratora kolejk Żadań masowvch do

uruchomienia w trybie batch' Każde z.dan e uruchom eńia w tryb]e batch powińno poŻakończen]! musiutworzyć
plikz logień określaiącym poprawność wVkonania opelac]'i wraz r 

'czególową 
lstą pozycjińie z.końcŻonVch

PsB ma pos adać pan kont_ moŹliwośĆ definjowańia końt księgowych W Emóch definicjikont księgowvch będą

pże.howvwane info.ńacje o kontóch księgowych, kontrole iw.runk]Żap]su tra'rsakcji na końtach'

Dane mogą być wprowadzane ręczńie |L] b a utoń.tycŻńie poprŻeŻ import

2 prŻvgotowane3o pl]ku Żewnęt.zńego

623 P5B ńa !moźliwiat defińiowań ie okresów k9lęgowych:roku finansowego, okresów rozliczeniowych' Transakcie na

kontach księBosach ńają być za pisywa ne Żawsze w odn iesieniu do okesu księgowe8o (aźdy okres ńa po5]adać

okreśonv status orazwalunk]zapisU transakcjina końtach' Da okresów ks]ęgowych mają być dostępne funkcje

otwieran a oraz zamykania okesóW' 0o ob5lu8] loku fińańsowego ńa być dołępna funkcja twożen]a bilanso

zamknię€ia i otwarcia roku'

6'2Ą PsB ma pogi.dać księgętlansakcjikont z infolmacjamio w'ys.tkich dokuńeńtach k5ię8owanych ńa k.źdvm konc]e

księ8owym lnformac]e ewidencjonowane mają być z dokiadnością do dokumeńtu, daty kŚę8owanla ikonta. PsB

ma umożliwiać !zvskanie wszystkich jnfo.macjiozapisanYchir.ńsakciach.a koicie orazjego saldach.

6.25 PsB ma posiadać księgę tlańsakcji podatkowYch plzechowującą ińformacje o Ż.księgowanvch pod.tkach.

lnfolmacje ewidencjonowane mają być z dokkdnością do rodzaiu podatku, id dokumentu, daty k5 ęgowańla'

Dare do katotekimaiE być 8eńerowane altomŹtycŻniew procese księ8owańia wszystklch dok!mentów (faktur,

not ikorekt)' dl. któ.vch okleślono def n cję podatków'

Rej€strow.ni€trań5akcjiw ksędze vóńsakcj kont ma odbywać się auto matvcŻ n e w mońeńcie księgowa. E
dokumentów W poyczególnVch modułach zależn e od rodzaju dokumentu:

. Fakturv korvsujnce

. Notyu/nan]oweiobciążeniowe

. opiatv za Welwania do zaplaty

. Notv odsetkowe

. Dokumenty P(

6'Ż1 Użvlkown k ma mieć nroż iwość Wplowadzańia księgowańia fęczn e dokumentów'

628 (sięgov/ańie dokumentów na kont.ch KsięgiGlównei ma odbywać za ponedńictw€m zdefiniow.nych automatów

księ8owych' Umożliwiq onezbiorcze księBowanie dokuńeńtów. P5B ma posiadać:

. definicję parametryzacii schematóW księ8owania w ceL] aulomatvŻacjl tworzenia Żaplsów W XsędŻe
Glównei: profile k5egowana lołachuńkóW, profile ksęgowana podatków, profle ksęBoWana

tll
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pRvchodóW zfaktur, tp'
. def]nicję paremetrvzacji ks ęgowania podatków: grupy podatków, grupy podatku towar!, kody podatków,

metodv Wy cŻen a podatkóW, itp.
. definicję parametlyzacjiprocesów kięgowych: pal. metry o bslugi poyczególnych obiektóW systemu'

6.29 W lamach fun kcjo nainości wVd ruków wymaga na jest możliwość umie'czania !ńaków identyfikacyjnych,

budowanie za1ąan]ków rozliczenowych dostaw mediów, dołączań!e dlUk! pżelewów, generowan e

dentyf]kato rów do ku mentów o bsiugiWa nych pPez banki ob5lugujące z.płaty, odnotowywŹnia faktu formy

wykon:niŹ wVdrukU danego dokumentu

6.30 PsB ma przechowvwać informacje o rachunkach bankowych kl]entów i kortach w ńualnych. Konta wirtuaLne mają

byćgenerowane ińdywidualnie dla każdego k eita w ce U identyfik.cjlk eńta podcŻas ew dencjizapłatW WycągU

6.31 lnformacje o rachunkach bankowych klientów mają być wproW.dzane ręczńie ]Ub aUtomatyczn e poprŻeŻ import z

przVgotowaneEo pi]ku zewnętrzneEo.

632 PsB ma LJmożliwiać popźez lach!nki bańkowe kl]enta rea]Żację zwrotóW, nadptat lub rozlicz€ń z k ientem'

6r3 P5B ńa po5]adać ka otekę kont bankoWych firńy rcjestr Ż.w elają.V eWidencję w5zystk ch końt bankowych

firmy' Kartoteka ma umoż iw]ać uzyskan]e wszYstkich informacjio końtach firmy oEzjej sa dach dokL!ńentach

Ko nta firmy mają być wykolŹy9tyw. ńe ja ko nfolńacja ńa fakt!Ech do rea]lzacj]wplat rozliczeń z k ientem'

PsB ma posiadać rejestrtran5akc]jbankowych ŻaWierający eWidencię wszy51kich trańŚakc]i wykonanych na

oane do rejestru mają być geńerowańe aUtomatycŻń e w proceŚie kŚięgowania Wvciągu bankowego dla danego

rŹchUnk!' W Emach lejestru ma być moŻliwość pP€glądan a igrupowanle daivch w lóżnvch ukJadach' Rejestrma

umoż iwiać uŻVska nle wszystkich ]nfo rm acj o Ża pisa nych tra ns. kcjach końta f lmV (W phtach i wypłatach) oraz ]eBo

635 PsB ma po5iadaĆ k5ięgę roŻrachUnkową Ódbjorców czy kartotekę dokumeItóW k enta, pżechoWu]ącą informacje

o w5ŻVstkich dokumentach kl]eńtów o raz ch ro.liczeń iach z dÓ kladnośc]ą co najmniej do ]d do k! m entu , klienta,

lodŻa 
' 

dolJne trJ 'od/ąL d-tł.l 'o_! ' dd'y \'ięBowarla

Dane do kartot€kimają być generowane autońatycznle w proces e ks]ęgowania W5uystk]ch dokUmentóww

odniesien]u do k]enta PsB ńa uńożljwiać uzv5kańie wszyłkich ńforńacjio uap]sanychtrań9akcjach klienta oraz

]ego sa dach, oraz pleŻentować 5tan rozl]czenia po5zcuególnych dokuńentóW' Rozliczenia mają być dokonVwane na

poŻ omie poŚŻcŻegó nvch dokumentów klienta

PsB ma posiadaĆ kańotekę hjstorii roŻLiczeń dokumentów k enta Dane do kartotek ńają bVć generowane

Źutomatvcznie w proces]e rozliczania dokumentóW k]eńta (faktoryŻ Żaplatą) W k.ftotece będzie moz woić
prŻegądańia ]gr!powanie danych w różnych ukiadach Kartoteka ma !moŻi]Wiać uzyskanie wsŻyŚtkich inforńacjio
Żapisanvch tlansakciach k ienta orazjego5aldach takżewopc]ina podaiydŻ eń.

637 Ustalenie waruńków platńościd Ź klientów ÓrŹŻ generowan e lach u nków wntta lnyĆ h ma odbywać się popżez

ręczne wplowadzen e pżeŻ użVtkownlka ŚVstemU do Kańotek kontrahentóW lub impori danych kontrahentów.

6.38 Ewidenc]Ź wvciągu bankowego ma odbywać5ię poprŻez mportWyciąg! Bankowego Ż p iku ŻewnętrŻnego

dostarczońe8o pżeŻ bańk-umieszczen e pl]k! wewskazanYm m]ejscu ń.selweże luruchomien]e f0ńkc]iimportu'

Plik wejściowy ńusi ńieć nlukiurę ndVW]dUalną, uzgodnioną z bank]em; ]Ub poprzeŻ ręcŻne wprow.dŻanle poŻyc]i

Wyc]ągu bankoWe€o do dedykowa nego Jorm! la ża o b5luBi Wyciągów.

Podczas mportu Wyc]ągu dla każdej po.ycjiWpłaty PsB maI

. rozpozń.ć klienta W8 infolmacj] Żdefiiiowanych w (ańotece końtrahentów

. prŻeańa iŻÓwać ińforńacje zawarte W pouyc]i wycią8u bankÓwego W celu rozpozn.ń a dvspozycj] klienta

odnośnie rozli.zenia dÓk!ńeńtów
. wstępnie poiączyć dokumenty do rozliczenia w8 dyspozyc]i klienta
. przypńać scheńŹtV kŚięgÓWańia p05zcŻecó]nVch poŻycji WVciągu'

NPN
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utwoŻonie c€nt'!m pomiarowo-rozliczaniowego
dla niektórych sektorów inf]astrukturalnych oraz działaIności prosumenckigj''
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639 PsB ma !moż iw]ać wykońanie ńaŚowo opeEcji:

. uŻBodnienia konta bankowego prŻed jpowyciągu,

. uz8odńjeńia zapisów na kontach k5ię8owych'

. zaksię8owania Wyc ągu.

W rimach lv.h operacji maią powslawać Żapkyw Kańotece trónsakcji bankowych, Kartotece transakc]i

księgowych, Kartotecetransakc]ikl]entóW olaz na5tępowaćautomatycŻne roŻ cŻen]e Wskazanych dokumentów

6!0 PsB ńa pos]adać rei€'tl fa ktl.]r Żawielający €w dencję w5zystkich faktur wy9taw onvch dla klienta' Dane mają być

gene.owane a utomatycznie w pro.esie kŚię8owania faktur dla klienta.

6.41 UżVtkownik P5B ma pos]adać możliwość dokońania lęcŻnej anal]zy dokumentóW k ieńta i ch lozliczenia za pomocą

. PrŻe8qdan]a w9V5tkich dokumentów k ienla, ch 5ald, histo.iirozlicŻeń

. Edycjiotwartych tlan5.kcj] !ńożl wi wŚkaŻan]e dokumentówdo rozlicŻenió

. 8ozllczenia podczas reje9tracji dok!mentów w lnrych komponenlach (poplzeŻ WskaŻan]e dokumentów
do lol]cŻen a)

6.42

Autońatyczń€ rozliczanie korektv . lakturą - Użytkownik wyŚtawi fakturę korygującą. w Ka.tot€ce

rozlachunkowej autońatvczne zostanie Żap5ane lozlklenie faktuly korY8ującej ze wskaŻaną fakt!rą
łódiową (pod walunkień żefaktola 

'ódłowa 
nie bvla wcześnlej roŻliczona)'

F!nkcję lod]czania Żap]aty z fakturą podaas ewide ncji wvciągóW bankowych _ użytkown]k zarejestluie W

lańach ewidencji laplat płatność od klienta' W &ńotece roŻrachuńkowej altomatycŻnie zostanie

Żap]sane rozl cŻenle wp]aty ze w5kaŻaną fakturą (pod walunk em że faktula n e byia \łcześnlej rczliczona)'

Fuikcję rodicz.ńia faktuly Ż Żaplatą podcŻaŚ generowan]a faktur.użytkownlk ma wvgenerować fakturę

da kienta' W Ka.totece roŻrachunko\łei automatycŻnie moźe zo9tać Żapigane roŻ]cŻene fakturv z

iŚtniejącą wplatą (pod warunkień 
'e 

wpiata nie byla wcześniej roŻliczona)'

Uźytkownik ma ńieć ńoźliwość doko nania rĘcznej ana żydokumentów k ienta ]Żm]any ]ch rozliczenia poprŻez tzw'

edycję zamkniętvch trar5akcj]- wskazanie rozlkzeń dokuńentów do wycofania, wycofańie lou licŻenió dokUmentów
(którc !doŚtępnit€ dokumenty ponowń]e do rozljcŻenja) F!nkcja edyciiotwa ych transakcj]ma umoźl]wlac
ponowne wskazanie dokume ntów do rozliczen a'

WindVkacj€ ' Arku9 pon€gleń. PsB ma po5iadać rejestr zaw]erający ewidencję w'ystkich Wezwań do zapłaty
(Ponagleń) wvstawionych dla poszcze8ólńych klieńtów oraŻ dokuńeńtów' W lańach r€je5tlU konieczn€j€9t

ewidencjonowa ń ie co ńŹj m niej ]d dok!mentu ikl]enta, kodu ponage.ia, daty naliczenia Dane do rejestru maią być

8en€ rowa ne automatvcznie w procesie Geń€rowańia Pońa8leń dla klienta' W lańach l€jestru ma byćdoŚtępna

informacja o st.nie Poszczetó nych wezwań do Żaplaty'

Funkcionalność ma ńoŹliwość dodatkowo ręcŻną edvcię wy8enerow'nvch dokumentów wezwań do zapl.ty,

dl!kowan]€, anulację, k5ię80wań e.

645 Uźytkown'k PsB ńa mieć możliwość wygeńerowa n ia ręcŻn]e pojedyncze8o weŻwa n a do Żaplatv dla wvbńnych
dokumentów klienta poprŻeu Twolzenie pojedyncze8o wezwania dozaplatydla klień!a, Drukowanie w€.wańia do

Żaplatv dla kiienta, Ewidencję ko ejnVch weŻwań do Żaptatydla kllenta dok0ńentU, K9ięgowan]e op]atŻa

wezwan]e do zaplaty. Abywy8enelować wezw.nia do .aplaty !żytkowń]k ńa określać bieżą.e parań€vy

6.46 Uży!kown]k PsB ma mi€ć możliwość Wygenerowania t€nerowanja ńa5oWoweŻwań doŻaplatydlŹ klientow
poprzez GeneroWan ie ma5owewezwań do zapiatv, Drukowanie ma5owe Wezwań do Żaplaty, Ew]dencię kolejnych

R]]PH
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wezwań do zaplatyd]a dok!mentu, KsjęgowaÓ e zbiorcze opiatza wezwań do Żapłalv'

6.Ą7 PsB ma po5iadać reieŚtr not odsetkowVch Żaw erający ewideńcję W9ystkch Not od setkowych wVstaW]o nycb d Ź

po9czeAólnVch k ientów oraz dokumentów (jnformacje m.ją być eWidencjońowa ne są, dokladnością do

] k i€nta, daty na l]cŻen a )' Da ńe do rejestru mają być generowa ne auto matvcŻ n]e W p rocesle Ge nerowŹ n ia N ot

odsetkowych d]a k]enta sysiem ma umoż iw]ać !Żyska n]e W'ynkic h lnfolmacjio ltworŻonych Notach

odŚetkowych dla k]enta orazdokumen1ach (fakturŹch), których dotvcŻą, oraz 5t.ń e poszczegÓ]ńych dokuńentów'

PsB ma umoŹliwiać reczna edVciewyEeńerowańych dokumentów Not odsetkowych, edycję, dlukowan]e, ańL] ację'

Generowańie notodsetkowvch ń. odbvwŹć sję masowo lub dla po]edyncŹe8Ó k e|ta poprŻez:

. Generowa n ie m.sowe not odsetkowyc h/ Two nenle pojedynczel notv odsetkowej d a k e nta

. Drukowań]e ńasowe/pojedyncze ńot odŚetkowych

. Ew deńcję kolejnych notodsetkowVch dla dokUńeńt!

. |{egosd.eŻoo.7Arolod'pt\owy!l
Użytkown k PsB ma m eć możLiwość plzeglądańia drukowania s.ld Wg różnych krytelów selekcj d a:

. różnvch krYteróW srup klentóW

. różnvch krvterówsrup dokUńentóW

. .óżńVch kryterów grL]p dÓk!mentóW k ienta

PsB ma umożliwiać wyśw]etlenie rapońów na ekran oraŻ ch Żapis do pl]ków csv ] PDF

1'9 Podsystem elektronicznej obsługi klienta (eBoK}

W skład podsystemu eBoK będą wchodzić co najmniej następu'iące komponenty

1) Rejestracja klienta w systemie

2) Logowanie do systemu

3) strona 8łówna Panelu Kl]enta

4) Edvcja danych osobowych i zmiana hasła

5) skrŻynka nadaWcŻo-odbiorc2a

6) Zamawian]e, zmiana warunków oraz rezygnacja 2 usług

7) RoŻ iczen]a

8) Płatności elektronicŻne

9)Zgłaszanie usterek ] awarii

10) Uzgadnianie terminów spotkań

11) Kontakt Ż konsultantami BoK

rll ''UtworŹenie 
centrum pomiarowo_roŻliczeniowego

dla niektórych sektorów infrcstrukturalnych oraz działalności prosumenckiej

B!ro Plo]eklu. Regiona na lŻba Przemysłowo-Hand owa WGliwcach
u Żwycięslwa 36 44-ioo cliw]ce lel +48 32 33] 37 27. fakŚ +48 32 238 96 30

e'mai klaslel@riph conr p V/Wlplrcońpl Ww klaster'nph coń pl
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12) Historia korzystania z Panelu Klienta

13)lnformacje ipomoc

14) Komponent Panelu Konsultanta

15) Konto konsultanta w systemie

16) strona 8iówna Panelu Konsultanta

17) Edycja danych osobowych iŻmiana hasła

18)Aktywacja, dezaktywacja i zmiana warunków śWiadczenia usłu8

19) obsłuBa z8loszeń usterek i awarii

20) Kontakt z klientem

21)lnformacje ipomoc

22) Admjnistracja kontómi użytkowników 5Y5temu

23) Konta konsultantów

24) Konta klientów

25) ZarŹądŻanie katalogiem uslug

26)BeŻpiecŻeństwo

szczegółowe Wyma8ania eBoK

1

1

1.2

1.8

1.5

1,6 eBoX mu'lmieć budowę modułową umoż iwającą !rucham.nie ko]ejnych f!ńkcjipoprzez zmiańę parametrów

1 7 Wszystkie ińformac]e wprowadzonedo eBoK ńie mo€ą byćŻ nie8o Usunięte nawet prżeŻ AdminiśkatÓra

Wszystkie elementy e8oK muszą pos adać ińterfeis w język! polskim' ]ako e eńent lnterfejsu należy roŻum eć

również €lementy konf]guracji po9czegó nvch cześc składowych svstemU - szcŻegó]n]e część Klieita oraŻ c,ęść

eBo( mu9i być u b!dowany zgodń ie z zalecen'a ńi web content Acceśsib'lity Guideline5'

eBoK musi być zbudowany w a rc h]t€ktuże, co n.l mn iej' trójwa lstwowej'

Pracowńika ]ak .ówńież wszystki€ aplikacje wymagane przy p.acy z system€m €ao(. w języku polskiń ńusŻą ]

Wszystke elementY eBoK muszą urnożl]wiać pracę poprŻez Pżegądarkę internetową lnte.net Explorer

w weuji 8 lub now'ą olaŻ Firefot w weuji 3 lub nowszą lub safari3lub nową lub Goo8l€ chrońe 5 lub

noW9zą l!b operę 10lub nowsŻą bez koniecŻności inŚtalac]'i dodatkowego oproglamowania'

,,Ulworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych soktorów inf.agtrukturalńych oraz działalności plosumenckie.|"

Biulo Poektu: Regiońalna lzba PrŹemyslowo'Handiowa w Gliwicach
! zwycięslwa 36, 44_100 Gliw ct L : +4a 32 331 37 27 iaks +48 32 236 96 30'

e-mai r klasler@riph com pl WW r ph.com p www. k asler. riph com pl

@
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eBoK mL]5ipos]adać wbudowane imoż]we do wskazania funkcje Żbudowane z użycjem mechanjzmówĄAX

eBoK musimieć budowe zgodńą Ż ŻalożeniamlR]ch lnternetApplication'

NIPH
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Ńaó*"'"ńy*'"tl"*y'tkl" k"*' Żekazywane przezeBo(, Wlącznie Ż komunjkatam]o biędach'

ch p.od!centa poświadcŻone

nowych wersji oferow. ńego prodLjktU

oost*-V eBoK *'ńyć,' p. €(rrow:lny bez konieczności modyf]kacjikodu łódlowe8o, W któryrn

został Utwofzony N]edopu9cza ńeje5t bydostarczone oproera mowa nie wVmagalo palametryŻŹcj]popżez

modvfikację kodu Źplikacjioraz angaŹoWanja program stóW' Pżez konf]g!rac]ę naje'zV roŻUmieć moż]woi'

!staWien]a pa ra metrów oplsa nych w n]nieFŻym slWz pży pomocy int€ńeFU 8raficzne8o eBoK kmiana

unawień fuńkcii) lub edycję plików konfj€U.acVjnych o cŻyte]nej 5truki!rze, oddŻielnych d]a cŻęścidÓŚtępnej

dla P.acownika, cŻeścidostępnej d a Klienta oraŻ (reatora FormU arzY'

1.11 wvło*." 
'o,a-ią.v "eoK 

ń!Śi posladać pelne prawa l]cencyjne do źródel aplikacj lub pkemne

upoważńienie prodlcenta eBo(, tók abV bylwstanie zapewńić zamaw ającemu wvkonyw'ń e modyf kacjlW

Wszystk]e komponentv użytedo b!dowyeBoK musŻą poslŹdaćwsparcie

moŹliwością z:warcia Ż n m umowysefukowej, gwalantującej dostęp do

oraŻ zel.5Żania wynępującvch prob]emów'

712

1.13 "sC)K 
-*i bV. .budo*" nv . dwóch niezależnych od siebie, a e Żińlegrowanych ap ikacji:

114

Praca w €Bo( mu5]bVć możliwa po zaŚtosowań ! protokołów HTTPsorŹŻ VPN

. pIyw.tnej dostępnej da placownika Podmiotu ] posladającej sŻereg ńarzędz: ŻalLądczych alaz

UmoiliWiającVch kom!n]kację Ż pracowń]kami PodmiÓtU jego klentam]

Ap]]kacle muszą mieć ńoz] wość Wyńiaiy ]nfo rń acjl pop rzeŻ WebserviceŚ' MechańiŻm Web5erv]ces mUsibvć

. pub icznej -doŚtępnejd a kienta Podńotu posjada]ącego W n im konto posiadającej żeleg naEęd7i

umożLiwiaiacVch końUnjkację z pracownikami Podmiotu,

wbudo\łańyw eBoK W Śposób gW.lantljący możliwośćje8o UżVca beŻ koniecznośĆi prowadzen a prac

program stycŻnych ] posia.lanń fachowej Wledzy' oznaaa to, że konfiguracja usiug ń!Ślodbywać s]ę popżeŻ

Braficznv inteńej5 gdzie po podan]u okalizacji unuBi (URL), metody odwolania, pońu na którym urlchomiońo

unugęorar Żakesu danych Webservc€ mus być gotowy do Użyc a.

MUś] iŚtn eć moŹl]wość instalac iWw' apl]kacjina osobnych komputeżch GerwelŹch) ktÓle będą dŻialać W

osobnvch segmentach Śiec] kompUterowej, którŹ ńoże być rozdzie]ońa firewa lem

reBo K .,,5." p"'.l"' ."/i'.ść tworŻen]a svUktoryJednostek umożliw ającej odwŻorowa ńje wi€lu

nleŻa eżnVchjedno5tek oĘańizacyjnych olaz zarządŻanie taką 5trukturą WedluB mode u upraWnień iŻ8odnje z

oel l .ją leo_osLl, op\Jną w ' e'.7vń dokJ-Flc e'

po.]pi5u e ektron]czneeo bez koniecŻiościpo5]adan]a fachowej w]edŻy' F!nkcja podpsu e ektron]cŻnego muśj

umożliWiać pod p svwanie jed nego e ementu eBoK prŻez w ele osób (podpkw]eloklotny)' F!nkc]or'lńość

podpiŚU powinn. umoż iw]aćstosowan]e podpisu wfolńŹcie xADEs (ETsl T5 101 903 :l'3'2) ]ub ńow9y oraz

PKcs7 w zależnościÓd konfjeurŹcjl systemu.

l" W zuallŻację podp]sanych dokUńentów

"go. 
-';p;;'-.n. "-*' * .j.v s.obod1e 'orŻ\'L.nle 

_ 
'w" l l Ów"l ego oow'ecl'lego

"Bo(.,"-.pe*'"ć "Źy.'€ 
f""krĘ"dp-, .p"l*-"go lop.kowująceco oraz zapewnić ĆŻytelną

-esoK 

'u'i .. pe'* 
'ozl;.ość 

uw]erzyte ń ańie autoryŻŹcję uŻYtkowń kóW (k entóW)eBoK

a.l

I 118

Utworzenie centrum pomiarowo-f ozliczeniowego
dla niektórych sektorów inlrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej'

Zwyc estwa 36. 44 1 OO GL wi;e, let +4A 32 331 37 27 faks +48 32 23a 96
Biuro Pro]eklu] RegDna]ńa lŻba PŹemyslowo_Handlowa w Ghwj

rll

"BoK ^^ 
p.rńdail""/l*.śĆ 

'5pÓlprecyz 
pEyńa]ńn ejjedńyń silnikień bazydańych opa'tyń o t€chro oglę

'.open source" co najńniejMy5QL5 Lrb nowszy lub PostgresQL8 ]Ub noW9V, oraz końercyjnysinlk baŻy

danvch co iaimniej MssQL 2ooo lub 2oos lub nowszv ub orac e 10lub nowszv.

NPH e_trż h'aslel@roh.of p lvw ll.s'e''''oh cof



ń,4 ĄKldstPrINNOWACYJNA
6OSPODARKA

Projekt współfinansowany ze ślodkóW Europejskiego Fund!rsŻu Rozwoju Re9ionaLnego
w rarnach Prog.amu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niekiórych sektorów inflastrukturalnych olaz działalności plos!menckieL

Biuro Projeklu: Reglona]na lŻba PrŻemys]owo_Hańdlowa w Glwica;h'
ul zwyc]esbła 36, 44'1 0o Gl wice' lel' + 4a 32 331 37 27 faks] +48 32 238 96 30

e-mail: klasler@riph com pl. V^N.lph.com pl. ww klasier rph com.pl

m

,
rll tl

}i

pnywykorzystańi! podsysteń! beŻp]ecŻeństwa systemu ePUAP'

2. WYMAGANlA DowczĄcE lNSTRUKol l Do(uMENTAC]l

ż.L eBoK.,rsńVć "p.t'o"V 
po skojęŻycŻną instrukcją ÓbŚługi przeznacŻońą do oferowańej wersjl(Żwana datej

innr0kcją) opi50jącą ŻczegÓ]owo zaróWno aŚpektytechn]cŻńe (lnsta ację, końfgulację, wymagane

komponenty do poprawn€j pracV) oIaz fUńkcjona newszystkich eLementów.

22 l',slll,k.]-",,5l b\ć p"d.'€lo"; WŻgędem poszcŻegó nych.zęścjskiadoWych eBoK, jchfunkcjona ności

]istrukcj. m!5ibyć oplacowana W sposób umoŻliWia]ącyzidentyiikoWanie spo5ob! WVkonanla okresone]

czynroścjnp': Abyopublikow!ć dokUment uŻyj funkcjj ,,publlkuj" znajdującej się w"itd'

]nnr!kcja musj bVć aktua]]zowana po każdorazowej zrniańie cŻęścisk]adowej eBo( dokonywanej po stron]

Żamawiają.ego' lnn.!kcja ob5lugi m Usi Zawiera ć ŻrŻ!ty ekranóW odńonące 5ię do opisVwanych funkcj

2.4 .5l'L.L-d eBol nL' Żawleżc b5teoLja'ppi'me'\

opis działania izastosowŹnie po'cze€ólne] częściskiadowej systemu z dokladnośc]ą do pojedynczej

f!ikc]i, oraŻ pżyc]sków ińterfejsu wykorzystyWanych do wVkonywania konkretnych opeEcji W

nfolmżcja dotycząca po'czególnych funkcji Żaslosowanych w cŻęścach skiadowych eBoX jest

prŻekaŻana w form e instrukcjiklok po kroku opisuiącejwvkonanieokreśoiej czynności,

wymagania technicŻne oraz Warunki pracv eBok, sposób instalacj olaŻ !ruchom €nia poszcŻegó nych

(7es. eBOr, to1lsr 'dL ioraz spo'obL dr a'a1a

2.5 i5trukcja opi5uiąca funkcjońa nośćje5t pny8otowana w postaci:

. nstrukcji dostępnej co nŹjmnlej z poziońu eBoK (pEe€lądalki jnternetowej) W poŚtaci HTML albo

XML,
. pllku pomocV Windows HelP (cHM),

Żawa ńość do kumentacii pow nna byćodpoWiednio zindek5owana'

26 lmt.ukcja musibyć wJormac]e cHM ub nnym Wyposażoiym W ]ndekswyrażeń olaŻ mus]urroż iw ać prost€

wyszukjwanie w treści'

27 lnślukcia musi być zintegrowana Ż ntede]sem aplikacjj muslŻawieraĆ dostęp do splsu treśc] or.z

wyszu kiwa n ia. Treścl zawa rte W lnstru kcj dostępnej Ż poŻ]om u inleńeFu a plika cj a m u'ą bYć identyczne ja k

dostarcŻaneW p kach chm, htm ub pdf.

3. wVMiełln oorvcżĄcr czĘścl PRYWATNEJ - DosTĘPNEI oLA PRACoWNlKÓW PoDMloTU -
ZARZĄD2ANlE KoNTAMl (LlENTóW

eBoK mus] U możl]wiać ŻażądŻa n e końtamiKj]entów poprzez Udostępnianie 5zere8! naPędŻ umoŻljWiaiącychI

. ]dentyf]kację (lent. -muslśtiieć moż iwość uzupelnienia sŻere8u danych o k ience' mlrimaln e:

. mię,

. Dru€ie imię,

. Nazwlsko

. lńię ojca,

. lrnię Matk,

. Data U.Ódzenia

Ó Miejsce !rodŻenia,
. PESEL.

Ó Dokuńeńt toŻsamości-ńoż iwośćwvboru rodŻa]! dokumentu oraŻ podanla seri inuńero,

R]IPH



M!5iislnieć moź iwość dodaw.nia, Usuwańia oraŻ edyci konta każde8o K ienta' Konto musiŻostaĆ

dezaktywowańe ((ljeńt nie może5ję na Iie zalogow.ć), a ińformacja o powÓdŻie UŚUn ęcia konta musiŻostać
pod:na pteŻ PrŹcownika' eBoK musiUmożliWiać dostęp dofiltru kont u5uniętych

3.5 ] PrŹcownik mlsiposiadać moŻ wośćŻŹbokowżn ! konta Po użVciutejfunkcjidostep do konta dla K ienta musi

Pracowńjk ń!5iposiadŹć moż wość oznacŻeń Ź konta Klientajako zaufany'

Projeki współfinansowany ze środkóW Europejskiego Funduszu Rozwoju Reg onalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacytna Gospodarka

lo8ować się do swoje€o końta z. pÓmocą podanego podcza5 rej€stmcii

aktywowane po prŻeŚiónvm na podanV adresemai] L]nku.ktyw.cyińym

Adresskiadający5ięz pól:

t Numer domu,
. N!mer okalu,

. M]ejscowość

Pracown k nie moźe posiadŹć dostępu do haŚei kont Klientów, a w pEypadku plośby K|eńta musim eĆ

moż Wośćwygene.ow.ń a nowego hasła po !życlU Ódpowedn e] funkcjidostępnej z poziom! eBoK (k ient

otrzyma informację o Żmian]e na podany podcuas.ejestracj końta adlegeńa]l)' W9ystke hasia do kÓnt

K ientóW m!sŻą być przechowywanew bazie danych w form e zaszyflowańejUnlemoŻ iwiającejodcŻytańie

INNOWACYJNA
COSPODARKA

ĄKlaster

pomiarcwo-rozliczeniowego
działaIności prosumenckiej"

311

113

Pracownik mlsiń]eć ńoż iwÓść dołępU do dok!meitów isplaw K]enta bez koń ecŻnoś.l używania

W przypadku podańia blędńe8o hała do konta Klienta więcej niż N EŻy mu5i być ońo blokowane do chwil]

odb]okowańia go pżeŻ PracÓWnika'

llość b|ędńych lo8owań ń!sibyćdef. owańy prŻeŻ Pracownika, g obaln e d a wsŻvstk ch K ientóweBok

Mu5]istńieć ńożl]wośćWal]dacjihasla WŻ8lĘdem następujących parametrów: dt!8Óścihaśa,

. znaków koniecznVch do użycia W haśle'
eBoK ń!siumożliwiać zatądzanie kontami Pracowników prŻeŻ Udostępńlanle szeregu narzędzi

i5tneĆ ńÓż|iwość uz!pelnienia s.ere8u dańych o Użytkowńiku'ldentYf kację PIacownika

,,Utworzenie centrum
dla niektórych 6ektorów infrastrukturalnych oraz

Fi
co

LI

Ul zwycięslwa 36 44_100G]iW@ le:+4a323313727 faks: +4a32 23a96
Biuro Projektu R€a onaha lzba Przemysłowo_Handlowa w

M usi istn]eć moŻliwość p.zeszu k wa nia ba zy danych X e ntów e BoK wz€lędeń Wvystklc h pó] op sujących

W przypadku Wprowadzan a Żmian w koncie k]enta w7ystkje ńodYf kacje ń!sŻą Żostać Żap]sane idostępńe
popteŻ odwolanle do historiikażdego końta Historla musibyćformą logu (dz ennika)pżVpożądkowanego do

konta każdego K enta

W prŻypadkU zgiÓŚŻenia prŻeŻ K enta Śprzeciwu Żgodńie z art' 32 uŚt' 1pkt 8 ustawyo ochrońie danvch

osobowych ińfo.ńaci. o tym fakcie ńUsizostać odnotowana wśyŚtemle ipowiąŻana z konteń Kienta

NPTI e_mail klaŚter@l ph .om'pl lvw nph coń p] M^N'klasier lph com



fi m"'ł*l'ł^ ĄKlasfer
Projekt Wspć*finansowany ze środków Eurcpejsk]ego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

WYMAGANlA DoTvcŻĄcE PRYWATNEJ - DosTĘPNEJ DLA PRAcoWN KÓW PoDM]oTU _ UPRAWNlEN|A

eBo K m usi być wyposażo ny Ż jed no ty model u prawnień ! możl wjający Ża żądza n]e uprówn enia m i

Mod€l!plawień ńu5i.apewń ć kaŚkadowość Uprawnieńwedl!8 ńastępujące8o wzolca: !prawnienió €rUpy
mogą być napisane uprawnien]ańi użYtkown]ka

Model! uprawień muŚizapewn]ć możliWość nadawania upraWnień dh cuynnościorau funkcjieBo(' Minińalnle
uplawnienia ńus.ą ob€jmować:

. Twod€ńie lub modyfikację llbodczyt KUE,

. Tworzenie lub modyfikację lub odczW EKU,

. Twonenie lub modńikację lub odczyt końt Placowńików €Bol(,

. Tworz€nie l!b modvfikację lub odczyt kont KlentóweBoK,

. Twoaenie ]!b modynkację lub odczyt Jednostek eBoK,

. Publikację KUE,

. Dostępdo KFE,

. TWoEenie lUb modVfikacie lub odczW plofilów ustawień,

4S

eBoK musiumoŹliWiać utwonenie, ńodyfikację usunięc]e konta UŹytkown ka ist niejące a utonomkzni€ lub

należące doGrupy lub ]edno'tki'

zarrądzańie uprawnjeńiami m!si zapewnić moźliwość dodania Pracownika do Gr!py o.az doJednostki'

Prócownicy muszą dziedzicŻVć upraWnienia prŻVpisaneww' obiektom'

Musiistnieć możliwość przypisania ndywidualnych uplawn]eń każdemu Uzytkownikowi mimo
plzyporządkowańia godoGrupy użVtkowników lUb]ednostki'

. lwoneńie lub modńikacię lub odczyt

NarzędŻia za Eądzania uprawnien iami muszą zawierać ńastęp']iące funkcj€:

Wyszukiwańie, dodawan € ]usuwanie Pracowników, GrlporaŻ JednoŚtek,

o l]r]usi i9tnieć mo'iwość wy'Żlkania, dodania oraŻ usunięcia konta Pracownik Ż GruPy i

]edńonki kożygtając z f!nkcji!do9tępnlańych pnez ińt€rfeF 8raficzny formatki G rupy ofaz

o Mlsi istnieć moźl]wość wvsżlkania, dodaiia oraz lsunięca Grupv ]]ednostk] z konta
Placowńika kor.ystając Ż funkcji Udostępnianych prżeŻ ińtedejs gEficŻny folm.lki konta

Modeluprawnień musizap€wnić możliwość utworzenia konta 5!Per Adńinistratora posiadając€8o

uplawńien]a do pełnei f!nkcjonaLności or'! danych przechowywanych p2ez W5zystk]ejednonki

skonfisurowane w eBOK.

WYMAGAN|A ooTYcĄcE czĘścl PRYWATNE - oo5TĘPNEJ DlA
ELEKTBONICZNY KA'AIOG UsTUG (EKU)

Pracownik posiadający stosowne Uprawn enia mu5ipos.d.ć możliwość two2enia EKU' Wtym ce U mLJsi

posiadać doŚtęp do na.Żędzilmoa wiających dodawan e, u5uwani€ i modyfikację EKU'

NarzędŻia EKU muszą umoź|iwiać budowańie N poziomowei struktury katalogów, w którychŻn.jdować Śiębędą

Kańy UdUg ElektronicznVch'

POOMIOTU -

pl

EKU musiuńoŹliwiać budowónie strukturV mac]ePowej, w której Wybrane KUE będą moBiy być

,,lJtworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów lnflast]uktu]alnych o.az działalności prosum9nckiej'-/

Biuro Proieklu: Regionalna lzba Przemygowo-Handlowa w Gliwicach
ul zwycięslwa 36' 44łoo GlŃic.'lel +4a32 33137 27. faks:+46 32 23E 96 30,

e-mail klasler@riph com pl. ww riph com pl, ww.klaster riph.com.pl
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Pro]ekl Współfinansowany ze środkóW Europejskiego FLrnd!szu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyina Gospodarka

Pracownik ńU5ipo5jadać ńÓżljWÓść wVbo r!, które nfolmacjezostaną przekaŻańe do sEoo' Mu5i

możliwośĆ pEekazańia co ńajńńiej:

WypeJńiońego prŻeŻ kleńta forńulalŻa elektlon cznego wraŻ Że

dÓłaczonVmi doformu aż! (np : pl]kami, ]nfoImacjańi tekłoWVmi),
P2ekazan a znaku 5prawy, zaiożonej wz€lędem dokomentów (l]enta Gplawa Żaktadana j€n w sEoD
na pod51awie dokuńeńt! iń cjU]ącego, który może wpiynąć drÓgą tradycYjną (pocŻtą, Żostać

6.5 Podczas pr.ekazywańia dany.h Ż sEoD do eBo( PracoWn]k mu5 po5]adać możl]Wość dodania w|aŚnVch

]nfo.macj]Uzupeińjającychjedńak wtakisposób by niezabunaly one treśc WcŻeśnlejptesianych prŻez (ljenta

oraŻ zawsze moŹl]wa byia ich dentvf kació poprŻeŻ Żapkanie minimum na5tępujący.h ińformacj :

. lmię Nazwisko Pracownika, którydodai infolńac]e,

. Data isodŻ ńa dÓdanja inforńacl
W €BoK rnusi]s1njeć ńoż iwość odebrania m n malnie następujących iiformŹcjlptekazywańych prŻez sEoD.

. dokumeńtu QeśkanÓWańego l!b W postac] pliku op]5ańegÓ metadanym]),

l W9ystk€ informacje pżekŹŻVW.ne Ż sEoD muszą być grupowa ne wzg ędeń

. Dokońentu, któreco dotvcŻą,

. spraWV, której dotvczą'
Pżek.zVwa ny element (p ik, dokuńent, ]nforńacja tekŚowa)]est pEypożądkowŹnV dowyblanej ŚpmwV w

sEoD musi bYć automatycznie lączońy Ż tyń elementem w eBoK'

m
m

rq ,,Utwor2 enie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów in'rastruktuhlnych oraz działalnośca prosumenckiej'' 

/1

Biuro Pro]ektLj: Regiona]na lŻba Preriryslowo-Hand]owaw 9,'"!y9' /f/l zwl. ęsMa 36' !4 '00 c -e le' lAa32'l'3727 l!\s'4s122389630' 
e-na ' t aslel@l'plCoń p' W lon (o 1p' @w ' aslel 'lo1com p|

prŻyporŻądkoWane do wybranej]edno5tk oraz Kategorii E(U'

l'L nJs LnÓn'wia( p?eśŻul wÓ.'ó pp'1y.1 
'ao ',ęp 'o' v. 

' 
."o* w],.r_ 'i*" _oą ov*'.o

informacje opisowe KUE o€z Formu|arze KUE

EKU musi Wizua iŻowa ć oferowanych ust!8 w sposób umoż iw ający L]Żyskanie info rmacj w którcj ]ed nostce

dostępna jest wyb ra na unuga Ż poŻiomu KUE or.Ż po WvśWlet|enlU iiformacj]o wyblańei ]ediostce ] sty u4t]g

rea Żowanych przeu tęJednostkę.

6. WYMAGAN|A DoTYczĄcE czĘśo PRYWATNEJ - DosTĘPNE, DlA PRACoWNl(óW PoDMloTU -WYM|ANA
DANYCH Z SCOO

61 eBoK musi zaw erać fu nkcj€ umoż1w]ające dwukieluńkową komUnikację z sEoD.

6) KomunikacF mus być opa.ta o Webseruices.

6'3 Poprzez naruędz]a do5tępne w eBoK Pracownik ńU5ińjeć moż iwość ptekazania do sEoD wVbranVch

]nfńrmi.i] 7n:i.l'ri:.V.h śiP w pBoK

oo eBoK może Żostać przekazany]edyniesprawa z ń.danym Żnakiem Ż Jedno tegÓ Rzeczowego WykaŻu Akt

o lesprawa Źostala Żałoźona na podstawie FormULarŻa zeBoKten mu5 stać5ięjej cŻęśclą musiŻostać

automatyczńie dołączonV do spr!wV'

61o ' Po dołączeńiu FormU arza do sprawy musion bVćwidocŻńyŻ poziomu spraWyolaŻ Ż poŻ omu fÓ dero

NPH
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613 eBoK musiudostępniać funkcię LJ możl]w]aiącą żąda nia

wiadomościpP€Ż Klienta, łtórywc€lu Żapoznania się z

elektroniczneso (kwalif ikowaneso lub wydaneso przez

WYMAGAN lA DoTYcZĄcE czĘ

rlt

Ui^EUioPllśM T-_': l
' '''' ""'^' ''-- { r" I

Prcjekt wspołfinansowany ze Ś.odków Eulopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu OpeEryjnego lnnowacyjna Gospoda*a

W5zystk]€ e]eńenty plŻek3Ż.ne z sEoD muŚzą byćodpowiedńio ozńakowa.e uńożliwiając jedńoŻnaczną

ideńMik.cję ńieFca ich pochodzeńia' PŹez mi.Fce pochodzeńia rozumi€ się aplikację,l której zostały

opubl]kowane lub W której zostżlv wytworŻone'

Wszystkie elementy przekazywanez sEoD musząoczekiw.ć na ich prlblikacię po stronie sEoD. Plzed publiła.ją
Pracowńik m!sim €ć możliWość do kona nla iispekcji i Żapoznania 5ię z treścią w'ystk]ch pub ikowanych

użyc]a podphu eektroniczreeo w ce u odclvtańi.
opUblikowańą widomoś!ią będ.ie m!siat użyć podpi9u

innełódlo Uzń.ńe pa€Ż Podńiot ?3 wiaryrodne).

Klient mu9iposiadać możliwość 5ubskrypcji wiadomoścj pojawiającvch się na jego konc]e w eBoK'

. Powiadomien ie 8enerowa n ie po doźeniu dokum€ntu UPP,

. PoWiadomien]e no nowych el€mentach, któr€zostaiyop!b]ikowane ŻsEoD,
Po dokonaniu inspekcji Pracownik musi mieć możliwość opublikow.nia danych. które muszą Żostać

oznakowane w następUjącY sPosób:

Data publika.ji Ioatal

osoba wprowadzająca dok!m€nt: IPelńa naŻWa końólki+ lmię iNazwisko P.acownika publlkując€to dańe w

eBOxl.

PRYWATNEJ -oo5TĘPNE] DLA PRAcoWNl PODM IOTU - (RIATOR

formulan 
'definiowany 

w (reatorze musi być zgodnyz otwaftYm 9tandard€m xFońg ora. xPath lub innym

''utworŻ€nie centrum pomlaiowo-iozliczeniowego
dla niektórych gektorów infraatrukturalnych oraz dzlala|ności prosumenckiej"

Bilto Prcjekt! R€g]onaha lzba Prz€mysłowo-Hand owa w G]iwic.ch
uI zBycięstw. 36, 44łoo Gliwice' l€l : +4a 32 331 37 27' faks: +4E 32 238 90 30'

e'mail: klastel@riph'.om'pl wW.riph'com'pl. ww'klaŚler'.iph.com pl

Po publiłacj] informacje muszą być dostępne dla X]ienta Podm]otu, któlego dotyczą poŻ.logowaniu 9ię na l€8o

W prżypadku zmiańystatlsu op!b]ikow.nej sprawywsEoD musion byćŻaktuElizowany (op!b]ikowańy) w

EBOK.

keator musi posiidać peln€ wsparc]e dla:

. Speą,fikacjlw3c xforms co nalmniej 1 1,

. Soecvfikacii W3C XPath co naimniei2.

Kreator forn! larzy musiposiadać możliwość impo.tu folmUIa.zy Utworzonych w dowolnyn narzędŻiu
posiadaiacVm możliWośćzapsu formuhn' zgodnie ze sta ndalda mi xForms oraz XPath'

Plojełtowanie folmularzy musiodbywać się 2 poŻiomu graficŻnego naEędżia wbudowan€8o w oferowane

formi]larz utworzony za pomocą Kleatora formular2y musj lostać .Utomatyc.nie .apisany w repozytoraum

formU arzy. oostępdo repozytorlUm formulażY muszę mieć Pracownicy posiEdającV stosowne uprawn]enia.
Repozyto um musibyćdonępne bezpołednio. ińterf.jsu częśc] prvwatnej eBoK im!śi!możliwiać
pEeglądanie' edycię oraz usUwanie wytworŻonVch folmul.lzy' '

zaplojektowany folmlrjaż ńL/si być dostępńyjedynie dla ploiektant. fofń!l.ży do cżasu jego publikacii. Po

NPH
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Mlsilstnieć moź iwość podg]ądU forńulaż. podcŻasjego WytwarŻania' Po użyciu funkcjifolńulaż mus]zostać

Wyświetlonyw formie odpow adającej docelow€j, która Żostanie opublikoWana klientowiPodmiotu'

Po zaprojektoWaniu mu5iistniećfunkcja pod]ąaenia formularza w sposób UmÓżliWia]ącV Wykorzystańje8o w

Żakresie obŚłUgj elektronicznych wn oskóW' Form!laż mUsiŻostać podlącuony Wtakisposób abyw
od powiedn im m]ej5cu opro€ra mowa nia, którym dyspo nuje za ma wiającV ńoż we bv1o przesVla n]e da ńych za

jego pomocą {rp': popnez B u etyn nform€cj] Pub]cŻnej, Elektroniczną 5ktyńkę podawcŻą' stronę WWW

Mus] istn ieć moŹl]wość kopiowa n]a, p nenoszenia, powielan]a i Wk €j. Ó a pó fo.mola ża wraz z ic h

wiasnościami w edVtowanym formulaIzu oraz pomiedzywieloma formu]arŻam'

lta Pąy two zeniU form!laĘa mu5i i5l. eĆ Wykorzy5tan. ńa5tępu]ącVch eementów]

L sta rczwljaina (ang' liŚt box),

obszal tekstoWV (ang' teXt órea)'
obsŻar tekstowy wyposażony w €dytor umożlwiający formatowanie wpsywanych tr€ści - edytor
au. bvl wypold:ot } w !o .d'. 

' 
ej 

'ddępu,qle 
lL 

' \je'
o Wyból krojL] cŻcjonki,
. Wybór rozm]ar! cŻc onk,
. WybórśVlu cucioikl(pogrubien e, kuqwa, podkleś eńie)'
. lndeks górny dolnyczcionki,
o WVbór kolol! cŻc onki,
o WVbór kolorU tja,
o F!ikcja !suwai ó folńatowanń umożlw]ająca usunięcie formŹtowan]a użytego wtekśce

po jego uprzednim zaznac.eniu,
o Pokażlukryj Żńak formatow.ń ż,
o cofni ipowtórz pisanie,

. WyróWnajtekst: do lewej, do pEWej, do łodka, Wy]!ł!j,

. Wypunk1ui, numeruj możljwość Użyca Śtyów umożliwiający wyp!nktowane oraz
ń!merowónie,

o Żmn ejsŻenle l ŻWięksŻenie wcięcla,
o DodajobEz,
o Dodaj h]perłącze.

Pole tekstowe (an8.labe ),

Pole tek5toWe Ż aLtoUzUpełnien]em Gig' t€xt f eld),

Pole ŻaznacŻen]a kheckbox),

Pole przesylania pllku,

Link Uńożljwia]ącV Uń eszcŻenja adreŚU URL,

Po e b!dowania ]stv umożliwńjące dodawanie u5uWańle elementów Widocznych ńa iścle,

ka endat umożliwiający wvbór daty poplzez wskaŻańie je] w oknLe kalendaaa. (alendan zaw]era

moŹl]wość ptrechodzeiia pońiędzy m eslącam oraŻ atami,
Po]e d.ty i8odŻińy !ńoż iw.jące wvból popżeŻ wskazanie jej w Óknie datV l godŻ ny. PÓ e Żawiera
możliwość pżechodŻen a pomiędu y codz]na ń iń ńUtańi,

pole,,down oad" UńożliWia]ące ściągn]ęcie okreś onych danych ia bezponedn]o dysk,

Pole grupV przyc]sków zaŻnacuenla (checkbox) tńoż iwające utworzenie pogrUpowanych przyc 5ków
w jednym ob9ażeformulatra,
Pole g.upy prŻyc sków wyboru
jedńyń ÓbŚŻarŻe formularŻa,

tmożl wiające utWorzenie pocrLpowŹnych przyc]skóW W

Pole oznaczana obszaru umożliwiaiące g.upowane eleńeńtóW W obyaEe tego pol. (twozen]e

tn
m

Lll ''lJtworzenie centrum pomiarowo-rozlicŻeniowego
dla niektórych sektorów infrastruktuaalnych ofaz działalności plosumenckiei''

Prc]ektu: Regiona rra lzba PrŻęmys]owo-Nand owa WGliwcaqh
44,1 00 Gl wice. ret +4a 32 331 37 27 , laks +48 32 238 96 30i

Bluro

opub kowan u formulatr mU5 zostać udostępn ony poprzez lnte.ne1 wszystkiń (]entom.

NPTI klaster@riph com pl. ww riph com pl ww kaslerrip
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. Źądani€ tleści- moź wość podania z.kr€su danych, Źądanych podczas odwo1ania do hnei
usiugi, które zostaną pobrane podcu as wykońywańia formula rza '

Po zdefinjowa i iL] wszystkich wymaganYch parametrów musii5tnieć możl]wość paetestowania praWidlowosc

dzialanialunkcjiolazjejzapi5ania,jakoirteglalnejczęścidefiniow.negoformularza'

Pole wieloŚtanowe umożl]wiające utworzeńie ob.azka .€agującego na zdażen]a ńp': wyświetlany
obraz może zmieniać 5ię w zależności od tego czy wynąpil bląd,

popźez kh 8laf czne wydzjelenle),
Pole umożliwiające utwonenie poiączen]a do bazy danych sol orau podanie zapytsiia do tej bazy -
opisaćco się mó Śtać z danym],

Pole umoŹliwiaiące w5tawien]e obrazku jako pnyciskU'
Funkcja umożiiwiajq.a edycję źródl. formulana Umożliwa wgląd i dowoiną ńodyfikację kodu
łódlowe8o formulaża,
flnkcja lmożliwiająca dodatn]e odwołańia do inńej unugi dostępnej poprŻez protokół HTTP -
!moż]iwia pobrańie danych z ińńego źródłż dostępńego poprzez protokói http i.awiera możl'wość
definicji następujących wartośc ]

. Nazw. u5lu8i-podanie unikalńej narwy identyfikliącej uługę- pol€ wyma8.ne,
o URL- podanle adlesu URL, pod którym uruchomiona jest usluga - pole wyma8.n€,
o Wvból metody _ ńożliwość wyboru z ]i5tymetody P!T, GET, PosT, DEIETE,
Ó wybór lodzaju 5eriall!.cji danych xMt lub Formularz HTML,
. PobraniedanVch popr.€z !slL]8ę soAP,
. AutoryŻacja HTTP - możl'wość podania ńazwy użytkowoika i hana wymaganej podczas

dostepu do danvch prprŻez protokól http,

Po e ukrvt€ (hidd€n) p żechowUjace określone W|aściwości. nieWidoane na formUlarzu.

71L (reator formularu y ńusiofelować możliwość p.zypisywania róŹnych akcji następujących Po !'yciu plzycisk!

formulana (np': pEestanie form U a2, wVśwletien e komunikatu)'

Walidacja pola typ! email -uńożliwia wpi5ańieadresU email,
Walidacia pola tek9toWeto- !możljwia wpisan]etylkotekst!,
Walidacja pola lypu Dat. icza'-umożliwia wpjsanie tylko daty oraŻ czasu ookreślonym fomacie,
Waldacja po]a typu Data _umożliwia Wpisanietylko daty o okreś onym formacie,
WalidacJa pola typu cz.5-umożliwia wpisani€ tVlko c.asuo okleślonym folńacie,
Walida.ja pola typu plawda/iahz - !możliwia w€ryfika€ię z8odnościdanvch na za5adzie splawdzenia
prawdziWości podańe8owyraż€nia ]zwracawa.tośćtyPuplawd. lubfał5Ż,
Walidacja danych typu URl umożliwi. wpiŚanie tylko pe|nego adres! idenlyfikujące8o lokalizację w

Walidacj. pola ]iczbow€go - L] moŹliwia wpisanietylko licŻby calkow]t€j,
Walida€ja pola lkzbowe8o uńoiliwia wpha nie licŻby całkow tei oraz ula m kowej,
Walidacja poL. iicŻbowegoo Wańośc dodatniei.]bo ujemnej- umożLiwia wpisaniewó.tośc liczbowej
dodatniej albo ujemnej,
Walidacia pola tvpu rok imies]ąc - umoż iwia Wp5anietylko roku im esląca w okleś onvń form.cie,
Walidacja poia tvp! mie9iąc i dzień - Umożliwia wpBani€ tylko mi€siąca 

' 
dńia w ołreślonym

. Walid.cja pola typu .ok- Umoż]iwia wpsaniety ko rcku w okeślonym formac]e,

. Walidacia pola typu ńies]ąc - umożliwia wpisanietylko ńieŚĘ.a w okrcślonym formacie,

. Walidacja pola typu dŻleń_umożlwia wpisan e ty]ko dnia w określonvm folmac]e,

. Walidacja pola typu znormalizowany ciąg lnaków - dzięki normalkacji tekst uŻyskuje 
'po]noićpopżez ip': usunięcie .i.kóW interpunkcyjnych, zm].nę wielkoki iter, usunięcie lub ?Bgtąpienle

znaków diakrytycznych,
Każd€ po]e wa lidowa ne Ża pomocą opisanych metod musiposiadać ńożlwość podaniaI

. wyrażeńia -umoż iwia wpisańie wylażeńia Ż8odniezeŚpeclikacią xPath,

. wymaca ności- oŻnaczenie aV polejest wYma8ane cŻy teŹ nie podczas wVpe|nianla formu ana,
wldocŻnośclpol. - LńoŻliwE wska7anle (zvwvbldn€ pole ma oy. w'oocŻńe'

Kreato r formula ty ńUŚ posiadać ńoż iwość wykorzyna.ia zdefi.iowanych ńetod wa dacjiI

LI ,,Utworzenie cenlrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla nioktórych sektorów infrastrukturalnych oraz dzialalności prosumenckie.i"

Biurc Projektu Regioialna lŻba Pżemysłowo_Hand]owa w Gliwicach
ul zwycięslwa 36. 44 100 Gliwic6, tei ] +48 32 331 37 27 faks: +48 32 238 96 30'

e_mail: k astel@aph com p. W1łw'lph'com pl. ww'klaslerriPh com pl
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. Tvlko do odcŻytu umożlwja Wskazaniecży wybrane po e ma tylko do odc.ytu,

. Wartości początkowe] - podana wartość m!Śipojawia Śię po Uruchom eńiL formu ana,

. Komun]kat na wypad€k wystąpienia błędu - komun kat musi być WyśWietlony w pżypadku

]enia bledów Wa]dacii

Wa idacjafolmu]ażV musiwvstępować po stron]e prz€glądalki(po stlon]e k ienta)oraz po stron e serwera

,,Utworzenie centrum pomiarowo-lozliczeniowego
dla niektórych sektorów inriastrułturalnycńtiai iii"łii-sii ń,o"u."nct<lźt y''

B L'o P o]e.Iu ReglorŻ'd lzba Plzea's'o{o Hdro ow u r a'*c"r. /,
' złyc'ęslw.36 a4'looGlwlce lpl 'Aa32r'372/ fa"Ś -48]2'38o6]o', /

e mai klaster@riph com p. M.rplr com pl MW klaster riph com pl

l'r
m

g

Każde po]eformulaża mus byćWyposażone w następujące wlasności:

. Podpowedź - pole umożllwiające definicję krótkiego (do 255 ŻnakóW) tekstu podpowiedzi

poFw ającej sięjako op 5 pole, dla któreeo został zdefińiowany'
. Pońoc - pole Umożliwiajace zdefiiiowan]e krótkiego (do 255 znakóW) tekstu pomo.y, którV pojawia

o 'l . le.'L l . "/nool 
po lolvŻ1ao-ą.y<lęp^vopl'epol" L 'ó'e8o dÓĘ.7v'

?74

7.75

(podczas pżetważanja formulaża)'

blędU zostan]e Wyświetlony od powied ńj końL n ikat, który moŻe Żo5taćŻdefinioWa.V przez PracoWnika. W

ppypadku braku blędu może Żo5tać wyświetlońy komunikat potWerdzającV popraw ne wykona ń ie formulaEa

Żdefin]owany plŻez Pracownika

J16 Podczas konstruowania formularza KreatolforńU arzv Wskaz!je btędy pojawiające slęformularzu. BłędV mogą

dotvczvć np':Wskazania na brak przvcisku wvsl.n Ź formulaża, braku defińjcji Wlasiości po]a lub podobne'

J1? Kreatorformulaty mu5] uńożljwiać plŻy8otowanie wlasnych funkcji wal]dującVch np' PE5EL, NLP, REGoN

poprŻez dodan]e odpow]ednich typów walidacjido póldostępnych W kleatÓ że formula Py albo całych pól

wypo5aŹonychwwa idację

KreatorfÓrń!larzy m usi po5ja dać wbudowańą obs]!gę ŻdalŻeń zachodzących pÓ:

. Wejście kuEora (pronrpt) na ob ekt (onfoc!s),

. zaiadowanie dokuńeńt! (ńp folm! aża)do pzegEdarki{ońload),

. zńian. Źawartości Ża leŻi a od lniego elementu (ońchańge),

1.79 Mu5i]nn]eć możliwość wVeksportowania utworzone8o io lńL larŻa W standardŻ e xForńŚ w 5posób

umoŹ]]w]arqcyjeeo ŻaińpoltoWan e ledVcję w dowoLnyn nażędzi! wspjerającym ww' łandard.

J2A

ż!

FormuLarze przechowywańe pżez eBoK mu'ą po5iadać5Woje ko ejne Welsjetworzone automatycŻn]e

podczas kh modyf kacji. N iedopu9cza lńa jeŚt modyf kacja formularŻa bez ltwonenia je8o ko ejnej werrj

*r**" t" 'o-ula
po]ami, mełoda mi wa l]dacii da nych oraz opisamjaktua nymiw czasie jego dz aian]a' Nie dop!szcza 5ię

stosowan a formyskróconej np': 5p5u tekstowego pó formuiana'

722 KażdVformularz mUsiŻ.wierać nforńacjęojego autoEe (ńię iNaŻwsko), dacie utwożenia (dzień, ńieŚ ą.,

lok, godŻ na, mjnuta), we6ji (oEŻ popEednkh weBjach z możliwością dostępu do tYch Welsj )

8.

opUbl]kowana We6ja formularza ńusibyć oŻńŹcŻona w czyte ny 5posób Umożliwiającyj€€ojednoznaczńą

ideńtyfik.cję' Pżywvbote n iea ktualnej weEj] fo.ńUlaźa Pracownik musibyć ińformowany o tVń fakcLe

popnez co najmńier jnfolmac]ę tekstową

w p,,vp.o." eou p',_iił^ po -l'oł io-.i oo{o tL'e Pov'I r "ł*ł*v u l"c l^
łcŻególnym wskaŻan]eń ń. edVcję folmulaża) kom u n]kat ostrŻeea WcŻy o edycjińUŚ być autom.tycŻn e

publlkoWa ny w treścj EKU '

WYMAGAN|A DoTYczAcE czĘścl PRYWATNE] -ooslĘPt!EJ DlA PRACoWNlKóW PoDM loTU - oBslUGA

R]]PH
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85

8.6

a1

8.11

W przypadku przesl'nia folmul.lza, W którym istnieje kon]eczność uiszcŻenja opiaty X ent ńusiotrzymac
ElektrońicŻne Poświadcze'lia opl:ty (EPo), które mUsi być do|ączane automatycznie'

synem p]atnościmu9i 8wa.antować przekazywańie platnościz pominięciem ia kichkolwiek kont ponednich tj'

środklpEelóneŻa pomocą systemu p|atnościmuszą bezponednio znaleŹć 5]ę ra doce]owym konc]e.

Komunikacja pom]ędŻY platnikiem, a iństvtucjąautolYzuiącąłań'akcje mUŚibVć autoryzowa.a certlikatem
elektlon]cznym oraz odbywać slę w polącŻeniu szVfrowanVm s5L

P|atność łea izowana nie może Żo9tać odwo]ana przez ńechani.my udostępn ane prŻez Wybrane

dokońana platność musi bya tMale potwi€rdzona'

w plŻVpadku koni€czności zw.o!u pEe]anych środków (lientowiŻwrot mu5inastąpić bezpołednio na konto

klienta z pominięcleń konI pośredniczących'

ProieK wspołfinansowany ze środków Europejskjego Ftrndusal Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

INNOWACYJNA
COSPODARKA

ĄKlaster

Moduł platności mus Ża pewnić t.a nsa kcyjność zapeWn iającą

kaźdym etapie p|atności,w pPypadku wystąpienia blędu lub

mo8ą Żon.ć pobranez konta Klienta'

bezpiecŻeństwo dokonywanyń płatnok]orn' N.
prrekroczenia czaŚ! lealizacii tl.nsakcji ślodki nie

płATNoścl ElE(rRoNlczNYcH

(reator musi stanowić modul eBo(.

Płatńości muŚŻą bVćEwarantowane pop.zez pisemną gwal.ńc]e llatńości'

Ml]siistńieć ńożliwość oB.a n'cu enia widok! platnościdla P6cownika do:

. Wybrańej unu8ilub udu8wz8lędem których realizowanajeś platność'

. U5lUcobnUżońych pżeŻ wybran€go Pr.cowńika,
Po oglanicŻen iu widoku Pracowńik nie może mi€ć w8lądu do pozosta]ych platnośc]'

Placownik musim €ć możliwośćwzgądu do 9cz€8ólów platnościz możliwością dentyfikacj:

. danych o folmie piatnościnp'; pżelew bankowy, karta płćtnicŻa itp,

. osoby dokonującej platności,

lnfo.nacja na t€mat zatwierd?eń ia lub odnucenia trań5akcjimusibyć do5tępna natychmiast (bezŻw|ocznie).

WYMAGANIA DoTYczĄcE czĘśclPRYWATNEJ - DoSTĘPNEJ oLAPRAcowNl(óW PoDMloTu _

BEZPIECZENSTWO APLIKAC.II

eBoK musi być Ża beŻpieczony p[ed lUka m i bezpiecŻeństwa wynikającym z tech.olo8ii, w któlej Żostai

stworzony' szcŻególny naci'k mUśizostać Położony na zabeŻpieczenie aplika€jiprzed wstrzykiwani€m kodu sol
(sQL]njedion) orazxss-croŚs site 5cr]ptiń8' odpowi€dnie ńechanizmV Żabezp]eczóiące powińny być

Wbudowane w a p]ikację

zawartość wplowad.ańa pŹez UżytkowńikÓw do forńula ży ńusibyć odpowiednio prrek'talcana
encodlng) do postaci bezp eczn€r'

Każda plćtność mUŚi być traktowa ra indywidualnie' N i€dopU5zcŻa lne jest grupowa n]e puelewóww paczkl.

zawartośĆ formuhrza mus być składowana w bezpiecznym kontenenexML

@
m

PJ "utworaenie centaum pomialowołozliczenlowego
dla niektórych sektońw inf.aBtrukturalnych oraz d2ialalności prosumencklej'' 

-

Bluto Plojel|u Regonalna lzba Pzemysłowo_Handlowa w or*,-* , ł
ul zw}cęstwa 36' Ż4_ 100 GlMlce' lel' _.83233I 3727 laś -48 32 23B 96 39/' f

e_fa'| l..stel@lĘh com p wWlp1'coEp| ww'{laslel r pl conrp|NPH
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10. WYMAGANlA DoTYczĄcE czĘścl PUBLlczNEJ - DoSTĘPNEJ DLA KllENTÓW PooMloTU -zARzĄDzANl!

Poekt wspóffinansowany ze środkóW EUropejskiego Furduszt] Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyina Gospodarka

siloik prŻetwaęańia folm0larŻV m!sizaW]erać mechan zmyocŻy5zcŻania treściITMLze zbędńych znaczn ków,

które n e WpĘwa]ą na formę preŻeńtacji danych.

eBoK musl umoż iw]ać za.ządŻan e konta m i (lieńtów' o ie prof l(konto) Kl]eńt. ŻÓłanie oznaczońejako

z.!fanewybrany K]ent n]e ma obowiązku potwierdzać form!]arzV eektronicznych oraz poŻostalych ińfÓrmac]i

''LJtworzenie 
centIum pomiarcwo-rozlicŻeniowego

dla niektórych sektorów infrastlukturalnych oraz dziatalności prosumenckiej"

Biurc Plojektu]Reg onalna Izba P żemysłowo_Handlowa w Glwicach
u/ zwyc]ęŚnda 36 44łooGiwice tel : +4a 32 331 37 27 f.ks +48322389630.

e-mall: k aste.@r ph com pl ww riph com p wW klaster r ph com p

prŻesyJańych poprzez eBoK podp]sem e ektron]czrym

Funkcja musi uńoź iwiać realDację ńastępujących pEypadków:

1. Klieńt ńie ma profiu zalfanego musi w celu pżes]ańia fafn|alza zlażyć podp]s eLektroncŻnv

(kWalifikowańV).

2. (ieńt ńa profil zaufanv Lw celu pne9ania forńUlarŻa ńe musi skladać podplsu eiektrońcŻne8o

(kwa ifikowany).

3' X €nt ma orÓf ŻauJanV, ale PracownLk Wymus]ł koiieczność 
'ożen 

a podpjsu elektronicŻnego: (lient

mu5 ŻioŻyć podpi5 elektrońiczńV'

co

Wyelka kom!n kac]a pomiędzy k ientem (pżegEdarką), a serwerem n e ńoże być przekaŻywana do Żapytań

loL beŻ lrśpe..] i p_e\57lak"n do ÓÓ'tó. bezo "(Ż lej

Pżesla n]e fo rmulaża n ewVńaga podpiso Ub proflu zaufaneeo. k]eńt prŻesyla formularŻ po praWidłowyń

1I WYMAGAN|A DoTYcącEczĘścl PUBtlcŻNEJ -DosTĘPNEJ DlA (LIENTóW PoDMloTu -WYM|ANA
INFORMACII KLIENTA Z POOMIOTEM

r11 Po Ża logow. n u 5ię (lient m U si pos]ada ć dostęp do fu n kcji lU b widoku, którv Ża pewn i dentyfikację nowych lub

Żm enionych e ementów

11.2
(lient m!si m eć możliwość odczy1u Ws.ysikich op!blikowanych nforńacj, równ eŻ tych podpkanych

11.3

114

11.5

;i;

W pru ypa d k! infolmacji podpisa nyc h e ektronicŻń e klleńt mus mieć moż iwÓść weryf]kacj pod plsu

elektronicŻnego użyte8o do podp 5u poptez ap ikację Wbudowaną (dostępńE Ż poziomu intelfeFu ap kacji) w

eBoK, a dostępną przez prŻeglądarkę bez kon eczności ]ńŚtalac]i dodatkowy.h końponentóW

w "v,-.-^. *v.
odbywaĆ 5]ę z poŹ]ÓmU ap] kac]iwbudowanej w eBo(.

.o.u,,to,.*"Bor-@.tu'."

w pvypool'l gay rli"r];;;ł;ń;';';;v,;a; *vo'.' 
"J'p'a*'i, 

o oo'".e"*
odpow]ed nja fu n kcja m !s być dostęp na z poŻ om u op! bljkowa nvch doku m eitóW i spraw' WysJa ńŹ W ado mośa

ńusl ŻawieIać na5tępujące inforńacje:

. jednoznacznie ldentVf]kowŹć eement, którego dotycŻy {spIawę' dok!ment) poplzeŻ p2enan € ln.ku
5prawy lub ldentvfikato.a dokumentu oraŻ naŻwytych e eńentów,

. ltr'ę Nd.w5ko.he'l" 'lolYłvłali1'ol .d!'Ę

. Data wvłaiia informacj],



ĄINNOWACYJNA
6OSPODARKA

Prcjekt współlinansowany ze środków Eulopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

W pizypadku 8dV Klient Żdecydlje, że chcewvsl'ć wiadomość bez pow]ązaiia ]ejze sprawą ]Ub dokumentem

Klosfer

177

11 t0

11.13

11.15

odpow]edn]a funkcja musi być dostępna z meńu 8|ówń€Eojego konta'

. lńię iNauw'Śko llerta, (tórywY5ldł i.forńa.|ę'

. DatE wysiania informacli,

. 'lr€śćwpisana prŻez K ieńta'

Po pęeslaniu Form!laża do Podm otu Klientautomatyczn]e musiotrŻVmać UrŻędowe Poświadczen €

PrŻediożenia (UPP)jako ińfomacię o wynawj€ńiu pżedaną na podanYadrcs emailor.zŻapisaną w je8o koncie

ćBoK.

WszYstkie €lementy pnekazywane przez Klieńta ńurŻą o.uekiwać na inspekcję po svoniesEoo'

W wybranej chwilidla kli€nta Podńlotu dostępna moŹe byćjedyn]e opub ikowana Welsja forńulana mimo

ktnienia dowolnej liczby nowsŻych weuji formulana.

Po pne9laniu aolmularŻa prrez KlientB dostęp do edvcj] musi zo'tać za blokowa ny'

BAcKoFflcE po5aada wbudowane imożliwe do wskaŻan a funkcje zbudowane z !życl€m ńechaniŻ mów AJAX'

'utwołzenie cenlaum pomiarowo-rozliczgniowego
dla niektórych seKoów inf]astruKuralnych oraz dzialalnoóci prosumenckioi"

Biurc Prcjektu: Regionalna lzba Pżemyslowo_Handlowa w Gliwcach
ul zwycięslwa 36,44_100 Gliw]c€, te].:+48 32 331 3727 faks +4832 238 96 30'

e-mail: klasler@.iph.com pl wW.nph.com pl. łw.klasler.riph com.gl

Klient mus]mieć moŹliwość pobrańia w dowo nvń momenc € wyblanych €lementów np'Idokumentów, pllków

opublikowanych pEez Pracownika.

ftentmusimieć możliwość wype|nienia iwydrukowania ńa 9\łoim komputerŻe Fo.mulana p@ypisane8odo

wybranej (arty UdU8 El€ktronkznych.

1116

BAcXoFalcE mu5ibVć zbudowa ńy w oparci! o ńowoczesne technologie po5iadające W5parcie włódw'odących

n! rynku producentów 9przętU i oploglamowania'

pl

119 ]PodczaswypelńianiaKUEinfolmacjewYstępującewFomularzL],mu9ąbvćautomatyczni€wype|ni.nie(np.I
lmią Nazwisko, PESELitp') na podst.wie mapowania ich Ż poziomu opisu końta (ienta'

Klient mulimieć możliwość wglądu do Elekroniczne8o (BtaloB! Uslug bez konjeczńoś.i pos'adania wlasnego

(li€nt ńu'i mieć możliwość pżedania fomul.lra dopiero po zalo8owan]! się na swoje konto'

Wypelniony fo rmu k n musibyć moŹliwy do zapiśania na komputerze (lienta w form]e PDF oraz XML'

Po Żalogowa nju się na swoje konto klient musimieć możliwość Żapisania fo.mulaża po j€8o wypeinieniu w

lokalnvm profilu' Tak zapisa nY formul.n musiocrekiwaćńa wysylkę ińu9ibyć doŚtępny doedvcjilUb

weryfikacj w dowolnym momencie.

fo.mularŻ ocŻekujący na wysyłkę ]'€st dostępny tylko dla (i€ńta- Pracowńik otrzymuje do niego do9tęp dople'o
po prz€9|aniu go prŻe! Kli€nta.

PRYWATNU, 8AC(OFFICE.BUDOWA

BAcxoFFlcE musi być zbudowa ny w .lchitehune, co najńn i€j trójwalstwowej Ż wylóźnieniem war'twy

danych, ap]ikacji oraz prer€ntacjj'

ś!
e

R]IPH
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w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

,,Utworzenie centrum pomialowo-IozlicŻeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''

Biulo Plojektu Reg onalna !Żba Prernysłowo Handlowa w Glwicach
u| Żwycjestwa 36. 44_l oo G iwiće te : +48 32 331 37 27 f.ks +48 32 238 96 30.

e'ma l: k asler@r ph.com pl. ww riph com p WW klaster riph com pl

!-l

lll

124 Wszystk]e e]eńentv BAc(oFFlcE mu5Żą posiadóć inteńejs wjęŻykU po 5k]m']ako eeńent in1eńejsU

Żamaw ający okreś Ź lówiież e]ementy końfi€ulac]i po9cŻegó nych części 5k]adowych Śystemu. W jęzVku

polskim mU9ą być równ eż WyświetŹ.ewsŻystkie koń!nikaty pn€kazywane przez BAcKoFFIcE, Włącznle z

komunikatami o b|ędach.

1)5 ŃszVŚtkie elern€ntY BAcKoFF cE mu5Żą UmożliWiaĆ pracę popr.eŻ prŻegądarkę ińternetową lntelńet Explor'r

wwersjico naimniei7lub now'ą. skanowanie dokum€ńióW, ocR oraŻ podpiselektronicŻńy mogą być

le:lkowane popźeŻ aplikacje instalowane po strorie stacj robocŻe]'

726 BAcKoFFlcE musiudo5tępn]ać mÓżljwość konficuracji system! na poziomie g oba]nVm olaŻ lokalnym'

. przez poziom globalńY loŻuńie się poŻ om ap ikacji gdŻ]e opcja konfiguGcy]n. ma zastosowanie d a

calei ap ikacil

. przeŻ pozioń loka nV rozumie 5ę poŻioń proflu konta pojedyncŻego Użytkownlka BAc(oFFlcE 8dzie

opcja konfgUńcV]na ma Żastosowańie]edyn e dia te€oż kÓnta'

łomnisłacja ałcrorrlCE mUŚiodbywać s]ę u poŻjońU dedykoWanej apllkacj umożliw Źjącej zażądŻan e

8łóWńyml pa ra metra ńj a p] kac] i, atrVbutam], za5tę pstwa mi, folde ra ńi, !Żytkownik.mi' grupami, rÓ ańi,

5tr!kturą organjzacyjna jtd. Aplikacja mus]być dŻialżć woparciu o prŻeglądarkę in1elńetową nieŻależnieod

BAcKoFFLcE oŻnacŻa to moż iwÓść !rlchomlenia tej.pLikacjjna innym ŚerwenefżycŹńym lub hośc e

W rtua rvm' Taka budowa Ewarantlje podniesien € poŻiom! beŻp ecueństwa W zakrese dostępu do ńarŻędz

128 ołcxorrtce ńozllwia pzechowywańie zawartośc] b ńarńej poza bazą dańVch popteŻ um]eszczeń e W b'Ż e

dŹnych jedynie llnków do zawartości binalnej (dokumenty, pljki)'

129 BAc(oFFlcE umożljWia Wydzelenie 5y5temowych unugdoda!koWych odpow]edzia nych ńp. Za indeGowan e

ireścl, ocR czygeńerowan e podglądów do ku meitów na o5obńy Śerwer w celu zwlęk'€nia Wydaj.on]

72 7A 8AcłoFFlcE musiumoż iWlać lo4zePenie/o8rankŻenie zakres! f!nkcj oraz donepnych modUłóW

funkcjonalńYch pop2ez zmianę p iku/k]Ucza licencyjńego

13. @KoFFlcE - FUN(ooNALNość

131 BAc(oFFlcE musipos adać moż iwośćwg|ądu do spraw z poz]omU dokumentu orŹŻ wgądL] do dokuńenrÓW Ż

poŻ on L ,p'aw 7gool le l po''aoarvńl Joldwl le '.fi'

L32 BAcKoFFlc€ musipo5iadać mechanizmy pracyerUpowejumoŹl]wiające np.:wspó ną pracę ńad prowadzonVm

sprawam], prŻekazVWan]e idekretowanie dokumeńtóWorau ich udostępn]an e ]ńńym użytkownikom'

BAcKotFlcE muŚiumoŻliwać !rUchamlanje procesów pracygrupowej na dokumeńcle lub na sprawieza

pomocą wbL]dowanej opcj meńu UńożliW]ającej Wyblan]e konkretnego procesu: np' obleg d.ńy'h

,żW erających Wyńiki badań'

Bmn'lr" o'olo*o",oo,o* or" 
"eeo i*

każdego użvtkownlka)|ubBlobŹ]ńego k poz]omU.dń nlstratora, adm nlstrator posiada możliwość tworŻ' nia

kata ogóW ipżydŻielŹnia dośępu dotych kata oBóW wybranym użytkownikom) KataogislL]żądo

p[echowyw.ńŹinformacjitakchjakdokumenty,5prawy,notatk],skrótyorazinńefoldery,tworzącwten
Śpo5ób reóĆje pońiędŻyeemeńtańi W !kiadŻ]e hierarchlcznym'

BAc(oFFlcE musiposiadać ńechanlzm Unoż iwający swobÓdńe korzy5tarie Ż kwa LJLkowane8o i

powszechnego podpisu elektronicznego beŻ konieczności posladan a fachowej w]edzV' F!nkcja podpsu

e]ektronicŻne8o m!siumożliwiać podpisywanie]ednego e]eńeńtU BAcXoFFlcE prŻezw]elu 0żytkown kóW'

NPTI
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@ podpis]e mó byĆ preŻentowana Wodpow]edńlm

@rawnewykorzystańeceńyfikatóWkwaljf]kowanVch
pochodzących od W5uystkich certyf ikowanych \łYstaWców

1ZJ

13.8

ffi róW doklmentów ÓreŻ pr.yŻ.awania dostępu do

nichwybranVmużytkowń]kom.Def]n]owaiierejestrumusiUmożl]w]aćużyc]enastępującychkategoli1np':
raport, procedura badawaa itd ). v]Usi stnjeć możl]wość nadania nazwy rejestrowj

_ofolderów'skrótdofolder!tozakładka'BACKoFFlcE m uŚi umożliWiać tWo tenle oraz usUWar

którą moźe !tworzVć k6żdyz użytkown]kÓw na wlaŚne potrzeby' Umoż!iwia wvśwlet]en]e zawańościfolder!'

do którego 5ję odnosi beŻpośredn o po k ikn]ęciu W r'kładkę'

ffińdofunkcjisysteń!'są1oupraWnienlaglobanei
rlotvcŻa caloścl f!nkcjonowań Ź apljkacjl' Pozwa Żją okleśllćjakkh funkcj UżVikownik może uźVć w systemie

zarządzan]e macjerzą upraWnień możlwejesttylko poplzez aplik'cję admiri5tratora' W której prezentowane

jest restawien e rólużytkown]kóW onŻ ich !pcwÓleń do f! n kcji systeńowych olaz umożliwia deflnlowańie

13.10 ffiścidziedziczen a uprawnień punktowych na

0oszcŻegó nvch e ementach WŻg ędeń e ementówwyż9Żych (np': !prawnieńia folderu mogą bYć dŻ €dzjcŻona

ńa dokumentv isprawy).

ffiwidokumentówńiędzyUżytkownikami.PrŻejec'e
dŹnych ń!s]5kutkować pżen]e5]eniem wszystk]ch informaciiŻ konta jedneBo UżVtkowńika na konto ]nn€go

użVtkownika' Fuńkcja p'ze]ęc]a danych mus oferować moŹljwość p trejęcja jed no laŻoWo w9ystkic h ]ńformacj]

pomiędŻy p rofila m] wybE nych !żVtkowników Lub wvbór po9czegó nych danych którezostŹną pęejęte' Po

utworzenie centrum pomiarowo_rozliczeniowe9o
dla niektórych sektorów inf'astlukturalnych oraz działalności plosumenckiej'' (

B'Jlo olqel,U Reg'ona ra lŻoa ozefyyowo-HardlowJ w.gL1'9"9 
^lu]. ŻWycęstwa 36,44'ioo Gliwńe lel +48 32 331 37 27 faks +!8 32 ł'8 96 30L \

e_ma ir klasler@riph com p WWrphcompl V/Wlaslerrpncompl

N+

tll

ffigo konfigurac]ę pop.eu glafkzny jnterfejs'

pżejęclu danvch w9vstkie ińJormacje h storyczne mu'ą zostać zachowane MechaniŻm mus] bYć dostępny z

poziomu administratora svstemu

@ei, sprawy ub p iku w ptryp'dku, €dyjest

on otwartv W tym celu przeŻ inneeo Użltkownika'
1312

13.13 BAcKoFFIcE mu5iposiadać moŹ]]wość pnesYłania poW]adomlen pomlęoŻy uzVIKoWn K

powiązane ze spra\łań] czy dokumeńtŹml'

sAaórl ci 
^s' ".",li' "_ 

p_e'l"l eodpowed?'ao''Żvńarepow'aoorle1eo'd'-oŻlwo!o_esli'ó
dalej otrzymaneso powiadom enia

Pow,aoonffi1315

i 13.16 BACKoFF]cE mus umoż iwlaćwysłanle powiadom enla z potweroŻen em oruyr

73.77 BAc(oFFLcE mUsi oosiadaćwbUdoWany mechanDmtwolŻenaslownlr<oW melscowo5

pow ąŻanietych danvch Ż podzialem terytorialnym kraju na Eminy, powiaiy jwojewódŻtwa'

formulaEa rejestra cji dokument! przY pomocy pżVci5ku TAB {tabu]acji) Żgodnie Ż u5taloną koleinok]ą pó13.18

NPH
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Poekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoj! Reg onalnego

w ramach Programu Operacyinego lnnowacylna Gospodarka

dok!mentyw formacie RTF,

do ku ńeńty w foImacie PDF,

p ik w formacie HTML

13 29 s^cKoFFrcr mus umoż wiać oow]ado mienle wYbra ńVch Lzytkowników Ó nowych

sięw5y5temie poprŻez wysłańie infolmacjido weWńętrznej 5kżynki odbiorcŻe] lub

lJtworzenie centrum pomiarowo'rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infiastrukturalnych oraz działalności prosumenckiei''

eLeńeńtach pojawia]ących

B!ro Proj€kiu: Regioialna lzba Pżemysłowo_HandLowa WG iwcach
L' Żwv eŚMa 36 ło.loo c 'wre 

re +48 12 ]]I ']7.' l.ls -48 32 2]8 96 30' e mall " asle'@|p1con p' !t1e p1cor pl Ńw'ldsle'lp' co- p

m
ś

pl

13.19

13.20

BAcKoFFlcE mU5iUmoŹliWiaĆ aL]tomatycznegenerowanie linku do dowo]nej 5prawy idokumeńtu'

Wy8enerowanylnk mu9ibyć moż iwydo 5kopiowan]a iprzesłania np' e_ma]em Kl]knięcle na prŻeslanVe-

mailem liik musi kierować bezpołednio do odpow edn e€o eLementu W BAcKoFFlcE' W p2vpadku k]edy

użytkownik nie m. otw.rtego BAcKoFFlcE iniejest do nie8o Ża ogo\'ańy' po klikn ęci! w link uŹytkownik

ogL]je s ę do BAcXoFFlcE, a nanępn e jest kielowańY bezpoślednio doodpowiedńie8o e ementu'

jednorodnych, łoWn koWychtypÓworaŻ katego rii do k! mentów ispraw

13 2I Ei'ćióTnce.u,l u*oiil'i"ć op 5anie dokumentu 5praw metadanyńi, Żarówno poprŻeŻ ch indvwidua]ne

wprowadŻaniejak j kolzystanie Ż sŻab]onów metadanych dla posŻczególnych tVpów dokUmentów'

73 22 BAcKoFF]cE muŚlposjadać f!ńkcję umożliwiającą delin oWańiew e]opoŻ ońowej 5trukt!ryorcanlzacy]ne]'

Popnez tą fuńkcję moz we mL]si bVć Żdefiniow.ńie komórek or8ańkacvjnych wlaŻ z przypisan]em ]ń

od powiedniei k.tego rii (n p : wydzial, dzńl, td. ), ŻdeJii iowa nie typów Śa nowjsk łużboWyc h (np': dylekto l,

k eloWńik) w raz o keś]eniem o50by odpowjedzia]nej Ża da ńą ko mó rkę olea niŻacyjńą ' Mus] istń ieć ńoŹl]woic

pow ąŻania użytkowńjków systemu z posŻcŻególnym komólkamiorgarDacvjnvmi]zajńowa|ymi

użvtkowńika, którywcueśńie] pos adat up.awńien]a do t€j spl.wV/dokumeńtU

13.24 BAcKoFFlcE musizaw]erać fuńkcję bokującą dÓŚtęp do dokuńeńtóW pod ega]ących edvc]lna cz.s eovc]

BAcKoFFlcE ńUsilnformować L]żytkownika o zablokowan u edycji dokumeńt!'

325

13 26

BAcXoFFlcE ń!si po5iadać ńożliwość roAyłańja iiformacj]o dokumencie do ŻdehnrowŹne] llczDv ooolorcow

beŻ konieanośc jej powie]an]a (każdydokumentw system e musil9tniećty ko W]ednym egzemplażU)'

Wszvstkie adnotac]e joperac]e WVkonywane pźez !żytkowń kóW mu'ą byĆ Ż.pisywane na tym s'ńym

BAcKoFFicE 
",*'Ę"'"d.Ć ",-@

elektronicznej, będących ]nnyńi dokuńentami ub pljkami.

13 27 BAc(oFF cE mu5]posladać moŹ]]wośćzażądzania wieopoziomową 5trUkturą to deroW uńoŻ lwa]ącycn

grupowanie dokumentóW jspraW. Wtym ce!u każdy UżVtkownik m!si pos]adać do9tęp do odpoWiedńiego

ńŹżędz]a uńożllwia]ącego ńt wybór loka zacji, W której ńa zostać utworŻońy, usuniętv ]ub zńieniony

BAc(oFF cE musiz:pewn]ać mechańizmywy5zUk]Wania wtreśc]pllkówdolącŻonych do 8AcXolllLt z

uwŻględnienjeń poIŚklch znaków.

Wvszukiwanju musŻą podlegaĆ, co ńa]ńn ej, następującetypy plkóW oraz !ch zawartośc]:

. dok!menty pakiet! MlcrosoftOffce (doc, docx, xs, xlsx),

RJ]PH
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masowego co naImnrcI poprŻeŻ
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Projekl wspólfinansowany ze ślodków Europejskjąo Funduszu Rozwoju Regionalnego
w aamach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospoda*a

okeś enie typu importowanego dok!mentU

kategorii importowańe8o dokumeńtu

wlaści.iela im portowa nego dokumentu'

13lq

73 42

BAcKoFflcE, w module skanowania masowego, musi umożliwiać Wskazańie fold€ru docelow€8o' w którym

za lejestroWa ny zosta nl€ dokument'

,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowogo
dla niektórych 5ekto.ów in'rastruktu]alnych o.az działalnąści prośumenckioi''

W ramBchf!nkcjona]ności5kanowania ma5ow€8o, uzupelnion€8o przez ńechanDrn ocR, BAcKoFFlcE musi

udostępniać fUntcję regiona lhacii lorpoznawan ia tekstu podczas rejestracii doku mentu' Przez regionalizację

rozpoznawania tek5i! nal€ży rozumieć oznaczanie s€kcjidokumentu ls€kcja leplezentowańa jest plzeŻ obszal

tek5tu dokumentu oddŻ]elońy pL]stymi (białymi) prz€stżeniańi) id€nMikalo r. mi 8l.fi.Żńym i (n p': orocz€nie

s€kcjidookola l]n]ą), które po klknięciu w nie kursorem myszy powodują plŻen]es]enie te ktu loŻpounane8o w

.amach rekcjido aktywn€8o poia (pl.ez po]eaktywn€ należyrozumieć pole, dla któle8o u9taw]onowańość

fOCUS) fomulana rcjestracii.

L3 Ą3 ś
si,

-,,(,

g
Biuro PDjektu: Regionalna lzba Pzemygowo-Handlowa w Gliwicach

ul' zwycięstwa 36 44ł o0 Gliwic.' lel: +48 32 331 37 27. faxs: +48 32 238 96 30.
e-meil kl.ster@r ph.com. pl, sW. ph crm.pl, www.klaster r ph.com.p

13.30

13 31

13.32

BAcKoFFlcE ń0Śl!moż iwiać a uto matyczne monitolowańje zmian na5tępuiqcych w foldelach udo5tępnionych

uźytkown ikowi zaw €..jących np':dokumenty Lub spraw'y' W pnypadku wystąpien]a zmjany] dodania,

Usunięcia lub modfik.cji obiehu (doklmentu lub sprawy)syn€m ma wysłać wiadońość do tlżytkownika

Żawi€r.jącą inlolmację o tej zńiańie'

Dokumeńt po żeŚka ńowa niu możeŻostać poddany procesowj rozpoznawan]a tekstu. RoŻpoznanytekŚt m!si
być automa'cŻni€ dolącŻony do dokume.tu.

łplr
]rozpoŻnawania tekst! w tryb]ewŚadowym Gkanowaniewie]u dokumentów z podajnika).

13 ll BAc(ofFlcE nuśiobsluBiwać 5kanowanie masow€ poplzez możliwość 
'mportU 

reskanowanych dokumentówz

określon€8o Żasob! Śieciowego'

13.34 BAcKoFtlcE mU9' umożliwiać konfigu.ację wielu Żasobów sieciowych w rańach ob5tu8i śka nowania ńasow€to'

13.35 BAcXoFFlcE m!si!możliwiać okleś]an]e uprawnień do posŻcze8ólnych loka Iacjiskanowan]a masoweeo'

1135 BACKoFFlcE musiumożliwi.ć nada nie ,,pżyja.ń€i" n.Żwyd]a k.żd€go zŻasobów sieciowych w ramach

skanowańia maŚoweto. wyświetlanej w int€ńeFie użytkowńika.

13.37 BAcKoFFlcE ńuśi LmoŻl wiaa dLtoaatvcŻ1v iTport re5(drowany(t do\J-eńtów

13 ]8 l BAc(oFFlcE musiumożliwiać końfig! rację autom.tycznego impo.tu dokumeńtów w ramach skanowania

BAc(oFFlcE musigeneroWać m]niatu ry zeska now3 nych dokumentów Woknie skanoWan]. masowego podcŻa'

13 41 ol(no lejestracji dołume.tu wywoianeŻ poŻiomu mod!łu ska nowania masowego nusipreŻentować Żarówno

widokz€skanowan€godokumentUjakiformulana metadanych'

BAcKoFFlcE mUsiumożliw]ać wybrani€ więk'€j i]ości rozpoznanych 5ekcj dokumentu poprzez zaznaczen]€

myrzką ob'Żaru uawielającego określore, rozpoznane obszary.

BAc(orrlcE ńusiUmożliwiać przeniesienie wielu ŻaznacŻonych jedńocŻeśnie sełcjidokument! dojednego

NPH
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,,Utworzenie centlum pomiarowo-rozliczeniowego
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LN
ś

pl

pola metadanych na formularŻU

Ap ikacja ocR automatyanie odróŹnk początek i kon ec DokumentóW Wie ostron]cowych (popEeŻ: pustą

łronę' lub kod keskowv)

BAcKoFFlcEmu5l umoż]wiaćskanowaniedWUstronne'

BAckoFlcL 1u5 Lfo' dla.ob'dld!eoo'aŻow(\a.owdlychltro.

13 48 BAcKoFF]cE mUŚl !moż]wiać nteLi8eńtneUs!waniepustych5tron'

13 49 Ap ikacja do ocR ńusjdŻialać po 5tronie5efuera !moz] wiać roŻpoŻnawanie tekstu bez udziaiu Użytkownjka'

13 50 ApIijcja ocR mu5i pÓplawiie rozpoŻnaWać dokuńenty wjęzykach wŚŻystk]ch krajów E!ropy oraŻ ]ęŻyka

13 51 BAcKoFFlcE mu5] posiadać możl]wość skanowanja bezpośIednio Ż poŻlomu wbUdowżńego narŻędŻia

Ur!chamianego io5adŻońego w oknle przeclądark] ŻlńtegroWanego Ż BAcKoFFlcE.

13 52 BAcKoFFlcE ma uńożl]Wiać operecjegrupowe ńa dokumentach/spraWach, co najńn ej W zaklesie

. Zm ana kategoril,

. zm ana ń.ŻWy,

. zm ana atrybltów dodatkowych.

. Przejńowaiieuprawnień

13 53 BAcKoFFlcE ma Umożl]WiaĆ plezeńtŹcję zaęądzanie o8ioszeniam] dLa !żVtkownlków widocznym ńa ekranie

13 54 BAcKoFFlcE ma umożliwiaĆ Wyświetleńie dowo]nego f]rmowe8o symbo]u clafcŻnego oraŻ nUmeru Wetsjj

aplikacjiW glównym w dok!.plikacj '

13 55 BACKoFF|cE mus] u moż] wiać wVśW ete|ie dodatkowych ko !mń na liśc]e dokumentóW ispraw, np':Żńak

dokuńeńtu/sprawy, dodatkÓWy atrVbut'

WYMAGANlA DoTYczĄcE cŻĘścl PRYWATNE.l - BAcKoFFlcE'zARŻ4DzANlE

14.1 BAc(oFFrcE ,*t'ara"t.Wać moz wość przydŻie enń roliadń ńistratora dÓ wlęcejn żjednego użytkown]ka

-vs_enJ pop-rer noodr r. 1u oooowred r.l" uprawr'ea

142 sAcłorrLce 'u' uńoż iwiaćsynchronDację kont użytkowników poprzez LDAP ze szcŻe8ó nvm

uwzg ędńieniem Activ€ Dilectory (AD)'

Nażędzia do synchroiDacji mUsŻą być wbudowane w system ] dostępne Ż poŻiÓmu GUl' syńchroniŻacja mUś

być moż]Wa w dowolnym momeńcie poprzez mań!alńe uruchom enie natędzia prŻeŻ Adńinistrato'a l!b

autońatvcŻnie poprŻeŻ UstawieniecykliczÓości]ej wykonywańia.

W p2ypadku syńchronżacj]AD wymaganeje5t by ńażędz]e synchron]Żowa]o rówńież strukturę AD w'az z

14.3 BAcKoFFlcE muŚiumoż iwjać ińport kont uzytkÓw.ików poprzez LDAP Że szcŻegó ńym uwŻgLędnlen]em A'nv€

NPH
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BAckoFflcE musi posiadać funkcję umożiiwiają.ą utwolŻ€ńie dokunentu/Śprawy ńa podstawie

zdefiniowane3o w*eśniej 9ablo nu'

Twonenie szablonu mu'iumożliwiać pledefiniowanie poszcŻególnych ńeladańych'

74.J

14 10

14.11

z poŻionU łonta administrato.a aAc(oFFlcE lub inńego !prawńio ne8o Użytkownika mUsii5tnieć możliwosć
zalządzanja ścieżka m i workflow

BAcKoFFlcE musiumożliwiaćzorganżowanie 9ablonóww hierarchiczńej stlu ktllze folderów w celu ich
łatwiejszego 8rupowania'

cuas! względem które8o ma ra5tąpić powiadomien]e o u bliżającym się
zdaĘenia (ńp'Ipowjadom ot€lmii e zakończeńia na 5 dn]przed]eBo

adresowej systemu z poziom!

dodawania wlaŚnych metadanych

aAcKoFflcE ńusi umożliwiać !a rŻądzó ń i€ terń'na r.. ńi plzez każdego z użVtkowników' Kaźdyużytkowńik
może pos adać W]ele t€lminaay prywatnych (dostępnych ty ko d a niego)olaŻ dostęp dowi€lu terńlnarzy
publi!znych (wŚpółdzielonych pomiędŻv użytkownikami)' Ża aądŻanie dostępem do terminady musiodbywać
5ię poprzez ]istę uplawnień, dzięki któryn wybrańy !żytkownik moźe mieć dostęp do odczytu, zapisu i

modVfikacji danych t€.minalza oraz odcŻytU samego terminarza.

BAcKoFFlcE !mÓżllwia definlów.nle

termińie Żakończenla/wystąp]eńień

BAc(orFlcE musioferować możliwość rozbudowy i modyfiłacj i bazy

użytkownika będące8o a dministrator€rn Śystemu, wraŻ z możliwością

opisujących podm]otY'

śceżka z.projektowana przy pomocy oprotramowa n ia woBKFLoW mUsizostać osadzona w inteńejŚie (mUŚi

bVć dostępna z poŻiom! interfejs!) BAcKoFFlcE. Mu5i istnieć moźiwość Uruchomieńia obnu8iścieŹk
WoRKFLoW z poziomu inteńejśU BAcKoFFlcE'

BAcKofFlcE musiuńożliwiać Żarządzanie uprawn eniamidostęp! dowvb.anego dokument!/5prawy'
uwŻględniającego dziedzicŻenie !prawni€ń Ż elemeńtu nadrŻędnegooraz przypisani€ UpraWnień
niedziedzkzonych, pżyczYm dopu'cza najest sytuacja kiedyjednocŻeśń e występują uplawń]enia
du iedŻiczone i naedŻiedŻicŻone'

BAcKoFFlcE mu9]być wyposaźo ny w ,aawa nsowańy sYnem uprawnień, działający na za5adŻi€ macielzy
uprawńień' Upl.wńienia muszą z.pewnić możliwość stelowa nia dostępem do poszcrególnych funkcjidl.lól
svstemowvch na Żasadzie: Żezwól, zŹbroń lub brak deflnicj]'

BAc(oFrlcE musiUńożliwiać dodawańie użytkownika do stl! ktury oGan iŻacyj nej z poziom! fomatkiUstawień

14 13

BAcKoFFlcE mu5i umożliwiać a dministlacVj ne wylo8owtĄł/a n i€ oż!łkowników, co najmn iej w za ke5ie:

. Wszyscy zaloBowańi !żytkownicy

. Wvbra ni zaiąowa n i uiytkown cV

. Użytkowni€y za losowa ni W wvbranei grupie

. Użytkown icy Żalocowa ni w wyblanej roli

. Żó lotowa n] w części użytkown ka

. zalogowaniwczęściadmińistlacyjńej

14.16 BAc(oFFlcE musi!możliwiaĆ budowę reg!i {maska) wŹ lida cji poplawności wprowa dŻanYch dany€h takichjakI

\o
ś

r!/
,,UtworzoniecentJumpomiarcWo-rozliczeniowego rl

dla niektórych scktoów inf.a3t]ułlumlnych oraz działalności plosumenckie|" 
l l/

Biulo Ploiek|LJ: Regiona na lzba PE emys]owo'Hardlowa w Gl|wlcźch /- J{ul' zwycięstwa 36' Żl4ł 00 Gliwice' lel' +48 32 33l 37 27. faks] +48 32 238 96 30.
e,mailr klaster@iph com.pt, wWriph.om pt ww ktaste..nph com.ptNPH
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15. wwLacłlrlrł oolvcącr cŻĘścl PRYWATNE,'sAc(oFFlcE -BEzPlEczEŃsTWo

. zapi5 o pelacj i wVko nywa nych prŻeŻ UżytkoWn]ka W Żakres]e]

c Żapk notatk do spr.wy ido dokL]mentu,

o odcŻyt iowego dokumeńtu i nowe] sprawy pęełanej do UżytkÓWn]ka,

Ó zapis i modyfikacF plku dodanego do dokumeńtu

I sprawy,

Ó Żablokowanie dostępu do 5prawy Ub dokumentu,

o Utworzenie sPr.wy,

o \adól le lLb u)-1'ę l" 7ra}u ,p'.wle
Ó DolącŻeń]e oraŻ odlączenie dokuńentu do sprawV,

o Dodan]e oraŻ UŚUn ęcie pLiku doiącŻonego do dokumenlu oIaz spraWV,

o Dodan]e notatkj teknoWej do 5pIawy olaŻ dokumentu,

c Po1ącze nie 5 prawy W wyb rŹ nym kontakteń Ż bazV adre5owej,

o Nadanie !prawnień użytkowńjka dolod term]naża,

Ó Modvf kac]Ź opńu oraz nnvch parametrów spl.wv'
. zapkvwa ne opelacie ńóją postać locu z.Wje€jącego infolmacje o:

o Użytkown]ku, który ją WVkonal

Da.'p o'"- Boo' 
' 
e wylolark ooe ł i

o Rodzaju wykonaiej operacii

c W pavpadku gdy operacja zostala wykonaia pEez użVtkow|ika pelńiącego ŻaŚtępstwo

pojawja się dodatkoWa infolńac]: ra lemat zaśtępującego'

. sŻVfrowan e ]nforńacj] przesyłanych do Użytkown]ka z systemU protokołem ssl,

. Możllwość pracyw sVstemie poprzezVPN zokreś]onej loka DacjLgeog.aficznej.

L52 sAcXoFFlcE *]u.oull'iuĆ jedńÓznaczną identyf kac]ę !ŻVtkownik. (Unikalne lD w bazie danych)'

153 BAcKoFacE.,r' p"'|.danid norod ny system autorvzacj, jedną centlaIną baŻę Użytkown]ków iróldla całego

rozwlązania W5pólprŹcując€ z LDAP.

BAcKoFFrcE.*'t..]"d.|*.hańiŻń Uprawnień służącydo budoWanja ló, grup o.aŻ poziomóW Uprawnied

poŻwalającV na odtwożenle struklury organizŹcy]nej zamaw ającego oraŹŻakresu merytorycznego informa'j'

BAc(oFF cE mus]także !możllw ać pow]ązanie ro bądŹ róldla każdeBo Użytkownika lUbgrupy

15.5 vo;n*e jest p,'yp 
'.ni"jeońego 

UŻVtkownika bądź grupy UŹytkÓwników do Wie u ró]jedńocŻeśnie'

15.6 Moż iwe jest pżyp 5aniejednego UżVtkownik. do w]elu grup jednocześnie

15J BAcKoFFrcE."ś p*'"dan echańizm atrybUtóW dodatkowych umoż]]wiający dodawańie określońVch pólcÓ

najmniej do formatek op 5u dokument!' AtrybUty moŻedef n ować użytkownlk po5]adającysto5owńe

uprawn]eńia zŹ pomocą aplikacj adńinktracyjnei' Dodawać może każdy uprawń ony użytkownjk'

58 BAc(oFFLCE mUŚipos adać ńoż iwość autoryzacjiUżytkowników poprzeŻ LDAP Że szcze8o/nym uw28ęon €nlem

Actlve Directory Użytkownjk po Żalogowaniu 9ię do syst€mu operacyjneco ńie musi ogować5ęporaŻkoejny

do BAcKoFFlcE' UżytkÓWnlkje5t uWierŻVte]n any autońatVczn]e (s5o) po wpi5an!U Źdre5u, pod któryń

do5tepnv]est BAc(oFFlcE UżytkownikŻoŚtŹjeautomatvcŻrie Żaloeowany na 5woje konto.

sAc(oFFlce.,,'(-.ż|l-"ć p';gDdanie hktor]izmi;ń dotycŻącej e]emeitóWŻ okeśien em c2.5u op5u

Żm.n, ii'ormacją Óosobach, któretych zńjan dokonaiy, e|emeńtu, którego dÓtvcŻy zm ańa oraz czyńńolc,

któlej dotvczy zrnian.. KoniecŻnejest urnoż iwlen le sortowania hlstoriizmian wedlug następujących

tt-
ś

L]

- 

]łwoienie centrum pomialowo_rozliczeniowego
dlaniektórychsektorówinfraslrukturalnychorazdziałalnościprosumenckie.i'' l',

B!'oP'o'eklL Reglor.|1a lŻoa PlŻeayŚJowo_Hard'owJ w c,''91l]!' //
L 7wy.Fśfua J6 aa-'ooowl'e'(e' +4a 32n)"J 21 l.\s -4B322'896]0 '!' 
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. użytkowńika, który wykonal ope6€ję (.

operacia byla wykońana w Żastępstwie),

. datv modvf kacji.

BAc(oFFlcE ńusi wVlóżniać zrnianę, która nastąpil'

np': dod.no użytlown]ka, Żm ieniono nazwęsplawy,

uwŻględnieniem osobv

poplzez opisanie e]ementL]' W którymta Żm]ana nastąpiła

itd.

16.1

163

BAcKoFFlcE mus]ŻawieraĆ mechańi.m a UtonEtycznego twoaen]a wersiidla dok!mentóW oraŻ p ikó\ł

kalaczników}. Każda ńodyfikacja zaw3 ńości 8lówń€j dokum€ntU lub załącrnika powoduje a utomatyczn€

utwożenie nowej welsji' Wgystkie rniany Żostają odńotowane w BAcKoFFlcE.

BAcXoFFlcE m!si po9iada ć wb]']doWaną pocŻtową k5iąźkę nadawc!ą, z moż iwością usta enia PtresYlekońz
sposobu sortowania wraz z moźliwością wydruk! tej książk]' Wydruk ma lóż nić 5ię w zależnośc] od statusu

Żatwi€dŻenia książki ńadawczei'

BAc(oFflcE ńuŚi u moźliwiać fizvczne odsepa rowańie udUg:

. lńdeksljącej

. Wyszukuiące]

BAcKofFlcE musiposiadać możliwość ełspońU historiiŻmian do 
'fo.matowanego 

pljkutekstowe8o (TxI)'

,,UtworueniB centrum pomiarowo.rozliczeniowqgo
dla niektórych sektorów inf]a3t.uKuralnych oraz dzialalności pro9umencklel"

Biurc Proj€ktu: R€gionalna lŻba Pzamygowo-H.ndlowa w Gliwic.ch
ul' zwycięstwa 36' 44ł00 Gliwice, iel':+48 32 331 3727 faks:+48 32 23E 96 30,

€-maill klaslel@riph.corn P], wW' liph'com. pl, Www'klEslel r ph'com'pl

BAcKoFFlcE musj za pewniać Wielowątl@we ind€ksow. nie Ż synchrońiŻowańym ŻapiŚen do indeksu cow
znac!nym stopniu poprawia Wyd;jność indeksowania'

BAcKoFflcE musi u moźliwiać zatąmanie uł!8] ińdeksljącej w dowolnym ńomencie oraz jej wznowieni€ b€z

utraty wyńików j!ż zaindeksowanych dokum€ńtów.

BAc(ofFlcE ńUsi!możliwiać roŻbicieindeksu na kilka ńńieFzYch zewz8JędL] na typy indeksowanych

BAc(oFFlcE mlsimieć możliwość zadawania zapytańw polu szybkie8o wy9ukiwónia w postaciwyrażeń w
dedykowanYm do tego celujęzyku pozwalającym m']n' na b!dowę wa.!nkóW lo8icznVch, !wzg ędnienie
wa.tość końkretnvch pól, wykolzyst. n i€ tzw' widcardów ('i?)' Pżyklad zapytania:,,Firrna +kategoria]]

BAcKoFFlcE musi umoŹiiwiać a utomatyczne przerywanie (po zadekla rowa nym w konfi8uracji czasie) Ża Pytań
mało s€lektvwnvch wvńagającvch zbyt dużego czasu na wykonanie' W pżypadkL] takich zapvtań ma zoŚtaa

@
śq

e

rll

BACKoFFlcE musiposiad.ć możliwość 5ońoWaniB historiizmian wŻględem datywykonania oPelacji'

WYMAGANlA DowczĄcE czĘścl PRYWATNE, _ 8Acl(ofFlcE _WYSŻU(IWAN|E lNFoRMAol

BAcKoFFlcE musiumożliwać śl€dz€nie postępu p.ac usiugi indek5!jącej poplŻeŻ monitorowanie rozmiaru

koLejki dokumentów do indeksowania, co pozwoli d ia8nozować postęp np' ponowne8o indekow.nia cal€j b;żV

BAc(oFtlcE mu5iumożllwiać skalowanie w5Żen un!Bi wyszu kuiącei popże. wdrcżeńie w kl.strze NLB'

BAcKoFFlcE musl posiadać moŹ]wość !do5tępnien]a u5iUg: indeksującej, Wyszukuiące] oraz kolejkującej, Ża

Dośrcdnictwem inteń€]sówWcF (wtvmm'in'Webseruice,REST, prctokólTcP)'

NPH
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BAcKoFFlcE musi dornyś]ń e soltować wyńikiz.pytania wedlug trafności, co 5kuteczn e skróc]cŻas oc?ekiwańla

lnawynjkiWyszukWania(brakdodatkowegoobcążenjazwiąŻanegozposo4owaniemlistywyszukanych

BAcKoFFlcE mu5] u możl]WiaĆ .deksowa ń ie Ża da ń WorkFlow oraz rea zować wVVU kiWa n]e po ic h typowVch

meta danych W polu szYbkie8o Wyszukiwańja oraŻ popneŻ wybrane kryter a okleślońe We Wzorcach

BAcKoFFlcE ńL]siposiadaćfUnkc]ę tŻw wyŚŻ! klwa n ia prostego. za je€o pomocą ńu si być moż iwe

przeszukanie wszystkich eeńeńtÓw po wpisańiU ŚŻukanego slowa ub Wyrażenja dÓ okn: wyszuk]wańia' bez

konlecznośc] zaWężan a w]doku do po5zcze€Óińych elementów BAcKoFFlcE jako wVn kiwy'ukiwań]a mają

być ŻWrócone w9Vstkie ele menty .awiecjące wV9! kiwŹ ną frazę' Elementy mu52E być wyśw]etlone w forń'e

76.74

t6 15

W prŻypadku 8dV użVtkowrik nie pos]ada

e eńeńtu BAcl(oFFlcE ma po]nformować
uprawnień uńożliwiaiących mu WyśWiet enie treścl od na eziońe8o

go o tym podcŻas dostępu dotego elementu.

76.27

BAcKoFF cE m!s posladać graficzny mod ui wyszL]kiwa nia ŻaawansowaneBo dostepnego dla każdego

użytkown ka pozwa żjącV na ŻawęŻenle kryteriów Wy5zUkiwa ń]a poprzeŻ określen]e specyficznych kryter ów

. Rodzaj eeńeńt! (dokumenty, sprawy,5Żab]ony, osoby, UżytkownicY 5y5teńU' grupy użytkowń kóW ]

struktura orsanDacyjna)

. Typ eementu (np. !mowa, wniosek)

. Kate8oria elementu (.p' przVchodzący, weWńętrŻńy, wychodŻący)

znak znaiduiącV 5 ę na dokUńencje lub ŚpraWie

Moduł Żaaw. ńsowa nego wyszuk wania mu5]dodatkowo poŻwŹlać na doprecVŻÓwŹn e kryteriów wVsŻukiwan a

. WskaŻ.n e fo]derU, W którym będzie r anępowalo wVszu kiWa n]e,

. atrybutówdodatkowych/pól opisUjących dokument lub 5prawę

Po odńaleŻeniu elementów (spraw, dokumentów lub ińńVch)BAc(oFF cE m!5 miećńoż wość pogr!pÓwańia

wediu€ ich typu olaŻ WyśWietlać kŻbę odna]ezionych'

Modul Żaawansowanego wyszukiwan]a musiuńoź iwŹćgraficzie def]nioWań e WŻorców wyszukiwanja

' 
UtworŻenie centrum pomialowo-tozliczeniowego

dla niektórych sektorów infrastrukturalnych omz działalności plosumonckiej''

Biuro Projekt! Reg]o|aha lzba Pżemysłowo_Handlowa w Gl]wicach
ul zwycięsfua 36.44ł00 G]lwice te : +48 32 331 37 27 faks] +48 32 238 96 30,

e_ńail klaster@r ph .om'p| !!W nph coń p] s/Wklaster lph com'p

o\
ś

rll

zwróconyWynik częśc owyz jnfolm.cją W inteńeisieotym, zezapytanie n]e Żostalo wykonanew całości

BAc]<oFFlcE mUsizapewIiać nolma iŻacre W indeksie s]ów posiadających pohkieŻnakl''

BAc(oFFlcE musilealŻować !9LwanieŻ ndeksu tŻW' stopwords d ajęzyka polŚkiego, czy] najczęstszych s]óW

języka nle mających istotnego znaczen]a w ]nde KoWa nej treści. Dz ęk te mU ]ndeks jest znacz nie mnieiszy, a

wyszukiWan]a5.yb5ze j baldŻlej selektywńe'

oknowvszukiwan a prostego ma byćcaly cŻaswidocŻne podcŻas pracyz BAc(oFFlcE pżynajmn]ej wŻak.F<Lc

prac r€alŻowańych przezUżytkown kóWŻalatwiających5prawy'

Wy5u L]kiwańle proŚte musiumożliwiać pelnotekstowe prŻesŻUkan e elementów BAc(oFFlcE'

] Wv5zukiwańie prÓŚte mUsiumożliwiać wVszukiwanie po dowo|ńej cŻęściŻnaku dokumeńtU/Śprawy

NPTI
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zawielających ziożonezapYtan]a umożliwiające łącu enie w wVnlkach wysŻ!k]wania elementów rożnego rodz3ju
(dokumenty, 5prawY, 

'ablony, 
kalendaEe, oŚoby, użytkownicy, glupy i ied nostki orga nżacyjne)'

Wy'uk wanie Żaawa nsowa ne m!siumożliwiać pelnotekstowe prŻeszukanie elementów BAckoFFlcE'

Wzorc€ wyszu kiwania mu9ą uńożliwiaĆ zawężanie wyników wyszukiwan]a popEeŻ okIeślenie co najmn]ej

n.Śtępujących wlaściwości:

. Rodzaj elementu (dokumenty, sprawy, szablonv, osoby, użytkowr]cy systemu, g.upy użytkowników i

st.uktura orsaniz.cvina)
. Typelementu
. Xate8oria elementu (ńp. przychod!ący, wewnętrŻny, wychodzący)
. 7r.l hajdującyŚę.a dolume.c'€ lUbsplawie

. oołączony kontakt

tr')

E

LI ,,ulworzenle cent]um pomaarowołozllczeniow€go
dla niektórych sekłorów infra3trukturalnych oraz działalności plośumenckiei"

BiLlro Plojeklu: Regionaha lzba PŻ smys1owo.H.ndlowa wGlwicach
ul zwycięśtwa 36. 44ł 00 Gliwic€' lel : +4a 32 331 37 27 ' 

fałs] ł48 32 238 96 30'
e-mail klaster@riph.com pt vMw riph .om.p www ktaster. ph corn.pl

Mecha nizm twolzenia wzolców wyszU kiwa n ia musiumożłiwiać lączenie posŻczeBólnych kmeriówza pomocą

16.Ż6 Mecha niŻm two.Żenja wŻorców wyŚŻukiwańia ńUsi Umożliwiać gr!powa n i€ poszcŻe8ó|nYch 5ekcji wzorca
(analo8iczni€jak nawiasy w zda niach logicznych)'

76.27 MechaniŻm wzolców wysżukiwańia mllsjumoż|iwjać określenie wadościdanego palametlu zgodni€ z regulą

"<", ">" 
lub,,Ś", 

">". 
Np' el€ment,'jesttypu"/,,nie]esttYpu", data,,iest mn]ejsza"/"Wieksza lub równa"

16 2A Mc(oFFlcE musi!możliwiać zapi' Żdefińiowańych wżorców wysŻukiwańia pżez kóżdego Ż uŹytkown]kóww
c€lu ]ch po noWn€8o wyko Ęy5tó n ia.

16.29 wŻorce wysŻUkiwa nja mUsŻą tmoźliwiać pełnotekstow€ plŻe9ukani€ eleńeńtów BAcXoFrlcE.

16'30 lBAcKotFl€EmusiumoźliwiaćŻdefiniowaniefolde.ówwysz']kiwaniakejest.ów),którychodświ€żant€

Izawanoł'mozenałępow.cwmońeńciewejściadotegofold€ruorazcYkl]czniewzależnościodjego
konfi8ulaCji o€finiowanie kme ów wyszU kiwa n ia mu'iUmożliwiać wykoiŻystanie zdefiniowańych wzorców
wys7!kiwanla 7aawań'owanegol.lo p.tdńettow loldelów wy9zuliwani.'

16 31 8Ac(oFflcE musi u możliwiać g€nerowanie zawartości folderu wy'ukiwania w opalciu ozdefiniowane i

rapi5ane wrorce wyszukiwania.

16'3Ż Foldery wysŻUkiwa nja muśzE uńoźliwiać pelnotekstowe p12G3zukanie €lementów BAcKoFFlcE '

16 33 BAcKoFFlcE mUŚiumożliwiać eksportzapisanych wyników wyszukiwBnia oraz zawartości rcjestlów do pliku

xLs.

77, WYMAGAN|A DoTYczAcE czEścl PRYWATNE - BAcl(oFFlcE -oBsłUGA oo(UME Tów

777 BAcKoFFlcE mus pos]adać mechanizm rejestlacj] dokumentów w dowo]nej licŻb]ejednonek zamawiająceco,
roŻPlosŻonych geoglaficzn i€ z lozńżnienjem poszczególnych puńktów rej€'tracjiora' osób lejestrujicych'

17.2 BAcKoFFlcE mUsi umoŹliwiać opisa n ie do kumentu plŻvnajm niej następuiącvmi metadanymi:

NPTI
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PodstaWowa kl.sYf kacja] przychodzący, wychodŻący, wewńętrŻny,

Numerdokumentu nadawanyautomatycznie,

oznaczenie komórki, do któ.ej kwalifikowanyjestdokL]ment,

Typ dokumentu np': badanie, raport, ana iŻa itd'

Adresat (moż iwv dowpsania ręcznego bądŹwvboru z I sty uŹytkowników BAckoFFlcE),

. Numer nadawczy,

. sposób dosiarczenia

. opls dokuńeńt!,

. Lokal]zac]a fżyczna

7J.3

711

'17.8

BAcKoFFlcE m!siudostępniać podgląd lejestrowanego dokumentu popteŻ wyśwet]en ejednocŻeśnie

folm! aPa poŻWalającego na wprow.dŻanie metadanychjak ]grafczną prezentację lejenrowanego

BAc(oFFlcE ńu5iuńożljwiać dodatkową, niezależńą ń!ńerację do kumeitów wVbc nego lodzaj0 ]!b

um]esŻczonych wWybranym fo deęe Numeracja ta może być nadawańa aUtomatyczn e przez 5y5teń lub

ręcznle na życŻen e użytkown]ka

BAcKoFFlcE musiuńożliw.ć pow ąŻanie dowolńych doku mentów Że sobą oraz ze sprawańi zpoŻomu
dokumentu muszą byćWdoczne wszystkie po|ącŻenia Że sprawamioraŻ ]nnym dokumentań '

BAc(oFFlcE mLJsiumoż iwjać lo ka liŻ.cję do k! ńeńtów w postŹcipapierowej oraz moż|]Wość zm ia ny lnformacji

o ]okal]zacj]' lnformację może zmienić każdy uŹytkownikza pońocą Ódpowjedn]ej funkc]iw BAcKoFFlcE W

ce]u zmia|y informacj o ]okalizacjifżyanej użytkownik Wybie r. Ż ljstyÓŚób posiadającvch dostępdo
dok!mentu odpowlednią iWysyłaje] źądańie akceptacjipnekazanego dokumentu' UżVtkownik, do któ.e8o
pżekazano żądŹń e może]e odrŻucić l!bŻaakceptować Akceptacja oŻnacŻ. zńianę infolmacj]o użYtkowń ku

pos.dającym Wer5]ę papierową dokuńeńtu'

Pow]ązani! m!szą umoz wiać odzw]erc]ed enie hier.rchi lelacj na ŻaŚadŻ e

. podrŻędny-nadEędny

. nadrzędny_podnędny

. równorŻędny

np' Źktv 0chv]alace - aktv uchVlane'

r1.9

1710

L7 1r BAcKoFFlcE musi umożljWiaĆ re]e5trac]ę dokumeńt! pźez każdego użytkownika oraŻ moż wość przekazań]a

dokumentu do rejestracj] innemu Użv,tkownikow]' Rejestracja dokumentu polega na wypełńieniu formatki

ophującejter dokument oraz z!tWierdzeniu tego opisu

rl
r.Ó

LI 'Utworzeniecentrumpomjarcwo-rozliczeniowego 1
dla niektórych sektofów infrastrukturalnych oraz działa|ności prosumenckiej'' 1 /

Bulo P'oekl- Reg o1alń.'Żoa PŻefvslowo'H.tlÓw. w o' -'."* i'
Jl lw?c'es'sa 36 4! looGŃć le _4832 1Jl llzl'axs *ąlz>nąa'o y',|

e.na l l.sre @t p'con pl ML\lasrerrp (oap /

BAckoFF cE ńu5 pos]adaĆ ceńtrdlńą numerację dok!ńeńtów, gwarant!jącą unikaIność numeracjiw caiym

5y5tem]e. BAcKoFFlcE mU5inadaWać a!tomatycznie nuńe.w5zystk m rodŻa]oń dokumentów.

BAc(oFFlcE ma umożlwiać prze.o5Żen]ezalączn kóW pom iędzy doku menta m '

BACKoFF cE mus umoż wiaćtwoEenie skótóWŻarówno do sprŹW

idokumentów, iak również do ]ch zalącŻnikóW'

NPI.I
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BAcKórFrcE .,]i' p"'ilać .]ntegroWa ny ńechanDm skano\łania dokumentów i

ocR musibyćzintegrowany zoferowanym BACKoFF]cE wtakisposób by ńje bylo

dodatkowego op.ogramoWańia'

rozpoŻnawania tekst! - ocR'
kÓnie.znÓści uruchańiania

w]elu spIaw jednoc.eśnie' W takiń przypadku

pomiarowo-rozliczeniowego
działalności prosumenckiej"

r .- -llil
Prolekt wsDół|'nansowanv ze s-oolow Furopejs\lego FUnduszJ Ro/wo.u Reqlo1aLnego' 

w ramach Pioq amu operacv.nego nnowacvjna Gospoda '

sAaiórFlcE ńusl umo:l wlaćdolączeńie jedne8o dokuńentu do
L1.r4

11 7S

17.14

1A.2

do kument m L]si dŻ]edzi.Żyć Ż na ki ze w'YŚtk]ch spraw, do którVch n.leży Wszystkle znakim!sŻą byćwidoczne z

BAcKoFFrcE.a ".-'-i"ć.y'.|*'. 
jiń'artości dokumentu wformacie Doc/XL5 beŻpołednio dÓ

a p]ikacji Ms Wo RD/EXCEL' zap]5 Żńian ma odbywać się równ]ei w ap ikacii M5 Wo RD/EXCEL i bVć do raŻu

widoczny w BAcKOFFIcE

cłćxo=+rce .uri'rp:er.e 
"utomatyczńe 

generowani€ kolejnych wersii' Nowa wersja ma bYć generowana

tvlkow prŻVpadku ńodyfjkacj binarnej zawa.tości dokU mentu ' lv]odyf]kacja metadańych dokUmentu n]e może

€€nerować ko]ejnej W€lsji'

BAc(oFFlcń; "możli'*"-ł*n' 
we tsji poprzez edycję Żawa rtości tylko z b]€Źącej wersji

BAcko+lcń"s--",lŃ". lą.,""E d"'.|"ej ilosci5praw lub dokumentów' PołącŻenia ń!szą być Widoane

z poŻiomu wlaściwości wybra ne€o eementu Musiistnieć rnoż iwość dokonan a polącŻenia typu:dok!meńt-

dokument, sprawa-sprawa, sprawa -dokument, dokume nt - sprawa '

BAaoFFlcń,'sip.""da"'."Źr'*ość '*, a 9praw przeŻ kaŹdego Użytkownika iopisania jej co najmniej

według następu]ących palametróWI

n.ŻWa - nadan]e na?WV sprawie,

st.n np':otwańa, zamkn ęta, Żw]eszona'

op;s- nadan]e roz5zerŻonego opisU spraw]e,

termin rozpocŻęcia oraŻ termii zakońcŻenla pracy nad 5prawą'

priolltet - pi]ny, waŹnY, normalny'

Data plaiowanego zakończen]a

Data zakończenla (nie musi być Ż góry określona)

Data wŻnowienia (nie mus]być z góry okeślona)

18.4

N
r.r)

rll
,,Utworzenie centrum

d|a niektórych sektorów inllastlukturalnych oraz

B!ro Proiektu Reg onalna lzba Pzemvslowo_Hand owa wGi
Ul' zwycięshła 36' 44'1 oo GL wice' lel' +Ą8 32 331 37 27 , laks: +48 32 23€

@ tym splawom l jednoczesnym Żachowanleń

;] BaóFFEE -* d"myś n]€ Wyświet ać ostatn io utworzonE we6ję dokumentu'

ffii dokumentówWyystkjm uŹytkownikom (w

Ża eżnośc od !prawn]eń)'

uytkŃ;k BAcKoFFrcE 
"le 

..ż" ..l" 
"i;ć 

treści i metada ńVch dokuńentu wwere]i nnej ń]ż b]eżąca'

WYMAGA'!lA DoTYczĄcE PRYWATNE' ' SACKOFFICE -OBSIUGA SPRAW

ffięzdanymjteleadre5oWymipodmiotu,któregodany
sprawa dotyczy' Użytkownik musiposiadać moź iwośĆ polącŻenia sprawv z Więcej niŹ]ednym podm]otem'

@utratykontloLinad]chleaLnacją'Użytkownik

NPH e-mail: klasler@riph com pl, www riph com pl. M^W klaster rp
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BAcKoFFlcE muslposiadać możl]Wość Ustalania 0praWńień do dodawŹn a ido Wglądu terminarzy do5tępnydla
każdego !żytkowń ka. Upmwń eńia mu'ą dotyczyć ndyw]duain]e każde8o te.ń ńaża

BAcKoFFlcE m!ŚiUdoŚtępn Źć ńaŚtępującew]dokitelń narzy: dzienny, tvgodnlowy, m]esięcŻny,lista 2da.zeń

W k.żdym Ż tych widoków m!9ą Żostać wyświ€t one info.ńacje na tem.t Ustó o.Vch terminów'

BAcKoFF]cE mu5 informoWać użytkowIika oterminach nakladających 5]ę ijedńocześnie proponować

najbliŹ5Żywolnyterm n'

19.3

794

242

20.5

BAcKoFFlcE mu5ipo9iadaćfunkcję cyklkziego pEypominania o zda.zeniach z.p 5ańych W termlnarzach'

Powadam]an e mus]być możl]W€ za pomocą wyska kującego ok]enka, W któryń ŻostanE WVmienione zdalzen a

pochodzące ze WsŻystk]chterm narzy, do którvch dostęp ma użytkownik Musjistń eć możliwość odlożen a
przypońń eńia o ŻdarŻenlach na okreśońV czaŚ dla Wszystkkh telńinóWjed.ocześnie oraz d a każdego z

05obńa lubodrżuceńia powiąŻanego z u5unięc eń pźYpońnieńia o WVbranVń term]nle lub gIupeterń nów'

WYMA6ANIA DoTYczĄcE l PRYWAiNEJ' BAc(oFFlcE -2ASTĘPSTWA

kon eczności przekaŻywania haseido 5y5teńu BAcKoFFlcE

W9ynkie opel.cjewvkonywane przeŻ ŻastępcęwsyŚtem e mosŻą zostać odnotowane' Na ich podstawiejest

two.Żony 5p 5 WykońańVch operacj '

BAcXoFFlcE musipos adać moŹ wość modyfikacji osoby ?anępow.ńej bądź Żastępljące]'

WsŻystkieope.acje.ea]Żowane prŻeŻżastępcę m0sŻą zoŚtać zŹpkane W hŃtor] ŻdaEeń uńożliwiać
idertvf kacie osobv, która ie wykonaia'

W5zystk e e ementv, ń. których Żastepca wykońż|jakiekolwlek operacje mużE Żostać odńotowane w tak]

sposób, by moz wa bvla identyf kacjiosobv, którajĆ wykÓńała

co
rn

npH " "-"""* ":::;:d*;**uńil'ftĘ;;ilp 1

pÓ prŻekazan ! splawY ńusi ńjeć moŹl]wość zachowania dostępu do dane] 5prawy'

18.5 BAcKoFFlcE musiposiadać m oźliwość fi]trowa n a 5plaW o plzekocŻońych te.ńinach'

186 BAcKoFF]cE muslLmoż]wiaćŻałożenie spl.Wy bez końjecŻnośc ńatychmlaśtoWego nadania znaku spraWie'

MUŚiiśtnieć moź iwość nadania Żnaku W k.żdeichw lior.ŻŻńiana ŻńŹk! sprawv'

78.7 BAcKoFFlcE m!siposiadać moźliwość blokowania powtólne€o WykorŻyst.ń. te8o 9Źme8oŻnaku sprawyw
przypadku jego usunlecla.

19. WYMAGANlA DowcŻĄaE czĘścl PRYWATNEJ _ BAc(oFFlcE -TERM lNARŻE

1c 1 BAcKoFFlcE mus]posiadać wb UdoWa ńy ńecha ńiŻm terminażY Umoź iw]ający def niowanietermina.zy

i ndyw]duaińycholaz8rupowychumoż iw]ającyusta]anjei kont.olę ńad1erń ńań'

BAc(oFFlcE mUŚipos Źdać mechańizm uńożljWia]ący prŻełożońemU Wg ąd do terminarzy 5Woich

Każdy Użytkownlksystemu mus posjadać możliwość wskazania początku oraz końc. okresu, w którym będŻie
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2Ó J Musi istnieć moźliwość wyln.creńia więcej niż jedńej oŚobv ŻanępuiEcej d l. ośoby ,a(ępowa ne]

WYMAGANlA DowczĄcE czĘścl PRYWATNU _ aAcKofFlcE -PERsoNALlzAc]A USTAW|EŃ

u awa rtości foldelów poprzez ń€chańiŻm peuona]iŻacjiu9tawień widoku do5tępńy w inteńeFie uż}'tkowńika'

ż1.

2Ll BAcKoFFlcE mu5i umoźl]wiać dynamjczną konfi8urację szerokości ko]umn wyśWietlających infolmacje o

elementach 5ystemU poprzez prŻ€ciąBńięcie mV5zą lub zdefiniowa n ie odpowiednie] wartości'

21.2 BACKofFlcE mLlsiuńożliWi3ć Wybór(Żaznaczenie checkboxem)olaz zmianę koleiności Wyświetla nych ko umn

2t1

21,.4

215

216

2L7

21.8

21,9

L
)1',10

22.7

22.2

BAcKoFFlcE mu5i u noźljwiać wybór kaz na.z€n ie checkboxem) wyświ€tlania wybt. nych sekcji poszcze8ólny€h

e ementów (dokumentL], sprawy)

B^cKotFlcE musiumożliwiać zmiańę5ońowania dokumentów isplawwz8lędem okleślonych kolL]ńń po

k]iknięciu |. nadówek wybra nej kolu m nV'

B^cKoFFlcE mUŚiumożliwiać pelsona]żację inteńejsU użytkownika co n.jmniej popEez umożliwienie

. m]ejŚca startowego po Ża otowan !, np' wybrany fold€l pubiczny z dokumentańi, folder
wyszUkiwania kejestr), fold€r dokumentów użytkownika, folder zadań workflow, 5k.Żyn ka odbiolcza'

BAcXoFFlcE musi umożliWiać ŻmlanejęzVka apllkacjico najmniej dla i' polsk]ego i]'.ngi€lskiego

W9ystkie ustawienia peBona Dacj muną bVĆ z;pisywane w plofilu dane8o UżVtkownika.

WYMAGAN|A DoryczĄcE PRYWATNE.I. BAC(OFFICE -WOR(FLOW

WoRKfLoW jest zintegrowa ny ]ntegrację z sAc(oFFlcE w celu realiŻacjiploceŚów or.Ż z3dań Żwiązanych Ż

. liczba el€ńen!óW wyśwetlanvch na strońie

. ięŻyka nterfejsu

. schematukololystyczńe8ointeńejsu
D€finiowan]e m]ejsca ł'ńowe8o ma bYć moŹlwe do okleśenia W Ustawien ach osobśtvch profilu każdego

BAcKoFFlcE musi umożliwiać wybór sposobu rejest..cj] dokument! (k'eator lUb folmu]aE)' xreatorma bvc

podzielony na lo8iczne krokl Umo'liWiając€ opis podstawowych danych, konta któw czy zalączen ia pliku'

Formulaż m!sibyćf!nkcjońaln e identycznyz kreatorem' jedńak wsŻy5tkie dane mu5Żą być widocznew
jednymoklenku, a szybka r€jestlacja ma być wspierana popPez rńożliwość pnechodŻenia pomiędzy poiańiza

Pomocątab! ato.a' Dodatkowow form! arz! wVświetlanV ma być pod8ląd rejestrowane8o dokumentu.

Definiowanie sposobu lejenlacji musi być ńożliwedo ołleślenia wust.wieniach o5obistych plofil! kŹżdego

BAcKoFFlcE muŚi umoż liwjać wyból dodatkowych koluńn w widoku Żaw. rtości folderu, prezentujących

dodatkowe informacje Żapi5a ne w metadanYch elementu.

BAcKoFFlcE musiumożliWiać WVbó r GaznEcŻen]e c heckboxem) Wyświet ania wyblanych modułów w glównyrn

WoRXFLoW musi być aplik.cją !możliwiającą odwzorowańie i r€alżację plocesów prlep|ywu placy za pomocą

8raficŻneto nażędŻia, któla u moż liWi odwzorowa n e procedUr po9tępowania w kontekście zalatwiania spraW

obsłUgiwanych przez za mawiającego w systemie BAcKoFFlcE'

pl ,'Utworzenie ceńt]uń pomiarowo.rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz dzialalności prosumenckiei"

Biurc Prcjektu] Regionalna lzba Pżemysłowo-Handlowa w Gliwicach.j-
ul zwyc]ęslwa 36' 44l0o GlŃice' lel : +4E 32 331 37 27 ' laks] +4E 32 236 96 30.

e_mail: k astel@riph.com p]. w\łw.l]ph com pl. Wwwklaslel rph'com.p|
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,,L,,tworzenie centrum pomiarowo_rczliczeniowego
dla niektórych sektorów infraskukluralnych oEż działalności prosumenckiej'

Biuro Pro]eklu: Re9ionaha ]zb. PrŻemyslowo_Handlowa w GliWcach
! zwyc ęstwa 36,44łoo GLwice.lel +483233] 3727.faks +48322389630

e-ma L klasler@riph com pl, u/W riph .om pl www klasler'riph com.pl
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prowad.onvmi W BAcKoFF cE sprawańi'

221 WoRKFLoW musiumoż iwiać pracęzarównoze 5prawamijak idokumentam pEechowywanymiW

BACI(OFFICE.

224 WolkfloW musibyćaplikacją uńożliWiającą definicję p.oceŚóW W powązańi! z użytkoWn]kaml, grupami

użwkownikóW oraŻ roIamj, które uczennkząw rea nacjiproc€sóW po stronie BAcKoFFlcE.

WoRKFLoW mus] posiadać mechanDmy pozwa.jące na iitegrację ? ińnymi ŚVstemami co najmniej poprzez

mechaniŻmy Webserv]ce iwymianę danych XML'

226 WoRKFLoW ńu5 !moż]lwiać pubi]kację infolńac]i zawartych w BAc(oFF cE do systeńów ŻewnęirzńVch Ża

pomocą wlasnych mechan Żmów ]ntegruc]i.

227 WoiKFLoW mu5]umoż]Wiać gEficzne def]niowan]e procesów na poziońie b]zne5owyń oraz ich grafcŻną

]mp ementacje na poŻ ońie wykonawcŻym Tym 9amyń WoRKFLoW nra sta.owić zaróWno łodowisko do

p'!8olowal a' .e\towa ]ia olo7 
' 
'L'lom o' L o'o(e9ów

224 WoRKFLoW musi byĆ aplikacją autonomicŻną umożljWiającą irsta ację kÓńfig!rac]ę na ń]eŻa eŻnym serwerze.

2Ż9 czę;ć ap] kacji WoR(FLoW uńoż iwiająca rea]zację placv wed|ug zańodelowanych proceŚów mu5 być

dostępna catkow]cie W]ęŻVku po skim

22 rA RealDacja (obnuga) Ża prcjektowa nej śc]eżk] (proceŚ!) mus być moż iwa poprzez prze€ ądŹrkę ]nt€lńetową'

22 11 część ap kacj WoRkFLoW odpow]edzia|na za mode owanle

iŻarŻądŻanie procesańinie muslmieć i.t€ eF! wręzyku po skim.

22 !2 WoRKFLoW mu5ibVć WVposa żone We w budoWa ną pomoc kontekŚtoWą dotycŹącą pojedynczej tormatk,

wvkorzvstywanego końponent! oraz pożcze8ó]ńVch pó komponeńtU Po wybBniu pomocy nó poŻlom]e

kompońento mus poiawić se opjs prŻypofŻądkowarydo tego komponentu

Ż2 73 WoRkFLoWm!si umoŹljwiaćlea Żac]ę następujących plocesóW:

. lncjowane przeŻ użVtkownlka _ procesv zaeżne od ]n]cjacj UżVtkownika, umoż iW ające rea]zację

fUnkcjlokreśonych w śc]eżce (np:utwórz kopię Żapasową)

. lnterakcyjńe z użytkownikami_ Uńożliwiające .ea żacje plocesów ńterakcyjnyĆh Ż użytkowńikami

np': poprŻeŻ wypeln anie formu arzy'

. zautomatyŻowane - Wykonvwane W pelni po stronie oferowanego roŻw ąŻania popżez wbudowane

w njego opcie np': wygenerowańie raportu dui€nńego l pfzes{ańie go pocztą elektron]cŻną do

wVbrane] erupv użyikowników'

22 I4 łojetto*a.ni" i.i"zt mu5i od bVwŹć slę po ptez za 5tosowanie metody prŻeciągn]j upUść (ang' Dla8 & Drop)

Do ścieŹkińożna pnenos]ć obiekty Żdarzenia um]e5zcŻaiącjew dowo]nyń mieiscu obsŹar! robocŻe8o'

22 15 WoR(FLoW ńlsiumożliwiaĆ def ń]cle ponktów w śc eżce oraz polącŻeń pomiędu y tyńi p u nkta ńj

22.16 wonrrrow ruiumoull.iać Óp]Śan e czynności, które muszą uo5tać Wykonanew wybranVm puńkcle śc]eżki'

Ż2'77 WoRkFLoW m!si nforńować poprzez odpowiednie oznacz€nie 8raficzne w tryb e wykrywania blędow (debug

mode)', W którvm punkcie rca Dacj zna]duje 5 ę Użytkown]k.

WoRKFLoW ń!5i Umożliwiać w Iańach zŹdóń obstugę ńecban zmu przypońnień o Żadańiu do rea izacji

NPH
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2Ż'Ż3
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232

23.6

w - _-onrrrow 
u.oł'n 

'vłoov'unre 
*v*zeń a,ult".lnych oR, xoR, AND w zakrese reallŻacji Walunków

W --oRkFLo'rV ^*vs''etb. -*t-ę rc]eŻk lanB thumbnail) podczas projektoWan]a ścieżki. Mjn]aturaiest

WoRKFLoW .*'",..d*"ć *yk""\,,t"".. lnodu e plojektowania śc]eżek kompońentów pozw'lających na

PlÓlekl wsoońraĄsowanv .'e 'lodłow ELlope sk'ego FurdUŚzL Ro/wol- Regioral'ego
' 

w ramach oiosranJ Opera.yJrego lnnowacytna Gosooda'\a

wVkrywani. przekroczenia cŻasu ważńÓśc Żadańia'

okleślonych W po'cŻegó nych punktach ścieŹki'

Śwoje polożenie W tak]sposób, że nie ńŹktadają 9ię na posŻcŻególne pUnkty'

WóR(FLoń"'l pos"d"ć ko.p .tydo budowanla ŻaaWansowanycb reguł decVŻyjnych

wonrl ow "*+o" "ó* 
*t. - ''..\"l ż .\ 'ow lo'e8'e8o wvl

P.d;s ń.y pońil pńkó WoRKFLoW polącŻen]a musŻą altomatycznie Żm enLac

. Xata ocu ś.ieŹki(na dysku zosta]e utwożony katalog),

. Dostawv ścieżk] na Wybrane serwery (popEez wbudowańe mechaniŻmy istńieje możllwÓść

powieeńie Żdefin]owanej śc eżkina w ele serwelów),

Przygotowana paczka mus]ŻaWleraćwsŻVstk]e eLeńenty ścieżkl wVmaga ńe do ]ejpopEwnego dŻlaiania

WoRcLoń"''po,"d"a ę .'"jąrc zaprojektoWanle ] preŻentację zaprojektowańej ścieżk]

wó r.row nu'llnozl.iar o'4eolÓw.n e wvoń.ej9('"7} s pos_a(

WoRKFLoW W ujęciu bDie5owym w post.cischenr.tu blokowego' Ujęcje bnnesowe oŻnacza przed5tawie'ie

koncepcji dziaiania okleś]onej ścieżkia i ejej modelu wYkonŹwczego' Modelbnńesowy udostępnia informa'le

na temat cŻVn ności rea jlŻowa Óych w okreś onej ścieżce oraŻ umoż]Wla ptypi5an]etych cŻVinościokreś onyń

pomocna w przypadku gdy projektowana ścieżka nie mieśc] s]ę w całoścjw ob'aż€ robocŻYm'

Wywoływanie istniejących ekranóW użytkownlka BAcKoFElcE' Projektant śc]eżkjmusimieĆ możllWość

Wykorzystańia w śc]eżce, okna ap ikacji BAcKoFFlcE (komponentu GUlap]lkacji BAcKoFFlcE)' Niedopu7'7a ne

jestwyńuyanle pży ploiektowań ! ścjeŹek końiecznościpoWie ania funkcjona]ności dostępnych Ż poŻ]om!

nt€ ejŚu użytkÓwnika istnle]ących W ap ]kacjiBAcKoFtlcE' Powjek n ie funkcjona lności rozu m ia ne jest w tVm

miejscu jako modeowanjeformu aEy (ekranóW użytkolvnika) łtżących do rea Żacji tych samych f0ńkcji W

procesach W odm]enny sposóbjakjest to rea iŻowane w BAcKoFFlcE' DŻiękiteńU uŻVtkownik real zujący

, Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej

Biurc Projektu] Regionalna lzba PŹemyslowo'Handiowa wGliwcach
u zwycięstwa 36' a4_1oo Gliwacg te : +48 32 331 37 27 faks]+4832 23€ 96 30,' e_mai klaster@rlph com pl VMriphcompL www k asier' riph com pl

\o
rn

pl

ffiżądkowaie]ch dÓ po'cz€€ólnych punktow

WoR'FLoW 
^,slp*'"dać.oż 

iwość wydruku modelu ścleżk] WoRKFLoW'

@LoW -PRotEKroWAŃlE śc!EżEk

@nktóWo.azzdażeńwpojedynczejścleŻcejako
Ósobno zdef niowanvch poŻycji pźedstawiońych w postaclgrafu z polążenjam '

ńd"1Wo,k{l.^r5''.p"*n'ćfi ość jm p]ementa.ji procesóW lealżujących Żadania na 2ea inńych

syste mów za rn awlającego Wyko2ynojąc udostępnione prŻeŻ te systemy 5ieciowe interfejsV końuiikacyjne

(np. Webservi.e'' Moż]wośćta ma poLe8.ć na udostępnieniu funkcjonalnośc pro]ektowa n]a fo rmularŻV oraz

budowy Log klbiŻnesowejplocesówfUnkc]onujących W or8ŹniŻacji(wtym róWnieżtakich, które nle są

beŻ pośrednio ŻwiąŻa ne Ż fUn kc] onoWa n]em BAc(o FFlcE )

NPH
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Żadania z8odnie Ż definicją ścieżkibędzie mógt kozystaćŻ tych sanrych ekranóW użVtkownika, któle dostarcza
BAcKoFFlcE W ce]u rea iza cj i tej samej. Wymaga na fu nkcjonŹ lność m us być spe]n iona przynaj m n ej d la

następujących dzia]ań WykonywanYch Ż pozom! śc]eżek:

237 WoR(FLoW mUsiumożliwjać przypisywan]e eleńentoń ńodelu b]znesowego e]ementów określoiych W
mode u wykoi.wczym (np': pozycja mode]u blŻńeŚoweco o nazwe,,Kerown k dzial! sklada zapotrzebowan e
na rowy komputef'je5t mapowana na fÓrńU]arz5kładania zapotrzebowan]a na sprzet końplterowv)'

WoR(FLoW musipos]adać nażędŻie umożliwia]ące zaprojektoWańie prezen1acje mod€ u wykonawczego

Mod€]wykonawczy UńÓżliwia zaprojektowan e śceżkiWoRKFLoW rea iŻującej okreś ony przeŻ nią proces

Model wykonawczy jest ścieżką WoRKFLoW 8otową do uruchom]enia'

PolącŻen]a pom ędŻV pUnktamim!sŻą bVćtWorzońe poprzeŻ wskaŻanie myszą p!nktU WyjścioWego,
pżec]E8nięce kursora nad punkt doce]owy Żwoln ie nie przyclsku myszy. Po ta kiej Ópe racji pÓłączen e m0Ś być

tworzonewsposób un emoż iw ający.ak]adan e go na poszcŻe8ó ńe puńkty scieżkikĘyżujące 5ię mu5Żą być

oznacŻone mostklem uńÓż]w]ającym identyf kac]ę kżżder Że ścieżek

WoRKFLoW mus pośiadać ńoŹliwość przypiŚywŹn Ź dla każdej śc]eżkig1óWnej ]ub podnędnej ko ejnych

WoRKFLoW musi pos]adać ńechaniŻmV umoż wlalace:

Re]estrowan]e obektów w BAcKoFFJc€ (dokumentóW, spraw, ŻalqcŻnikóW) ana]o8icŻńie jćk
funkc]onu]e rejestracjŹ dokurn€ntów w BAcKoFFlcE z lwzgędn]eńiem opcj filt.ow.ńia metadanych,
pże8lądu o bIazów zeska noWa Óych dokumentóW, reglona iŻóc] i loŻ poz.awa ń ia tekstów,

Wyszu k]wanie o blektów BAcKoFFlcE {dokumentóW,5pl.w, użytkoWn]kóW, komórek olgan zacyjnych,
kÓniaktóW, schematów znakowan a, łown ków) z opciami f]trow.ń. sońowania adekwatnvm] do
Wykorzystania z poŻ]om i ]nteń€jsu użytkownika BAcKoFF cE,

upload plików o duŻVch lÓŻńiarach (bezograiiczeń ia we]kość pliku)Ż m oż] wośc ą filtrowa n]a typu
format! p] kUańa]ogiczniedo możl]Wośc svstemu BAcKoFFlcE

odwotywane sę do uslugi siecowej (Websefuice) w weĄj WsDL 11i 1'2 W celu odczytu
określońych pa.amełów iwykońan Ź na ch podstaw e okeś]onych operacji (np.: umożliwk pobranie

danvch Ż p iku XMLdo tabljcy svstemie WoR(FLoW ipóŹn ejsŻe pżetważan e),

WVkonywaniep] kówWsadowych (batch),

wykoryw.nie procesóW exe {dla systemów WindÓWs ńożliwÓść kontrÓ i plioryteto wvkonywania

odwoiywaniesię do ŻewńętżńeibaŻy daiych (np':olace ub M jc rosoft sQL server 2005 lub MysQL
l'rb postgresal) w ce u orlĆzytu określonych palametróW wykonan]a na ich podstaWie okreśonych
operacj] (np': poec€nie sELEcT umoŹl]wia pobranie danych do tab cy śystem]e WoRKFLoW i

późniejsŻe pżetważanie),
odwoływańie 5]ę do serwera FTP w ceiu odczytu okr€śonvch p.rametrów ]Wykońańia ńa ich
podstawje okreś o.ych operacj

I
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PodczŹs plojektowaÓ. ścieŹk WoRKFLoW mUs identyfikować niepoprawńie zdefiniowańe puńkty (ńp': dlŹ
pUńktu tYpu ,,Wysla nie w a do mok] eńa i]" informureo braku odb orcy W adomości]ub ]nnego wymaganeEo

' 
utwożenie centrum pomiałowo-IozlicŻeniowego

dla niektórych sektorów infrastruktulalnych oraz działalności prosumenckiej''

l.\
rn

Biulo Plo]eklu: Reqiona na lŻba PŹemvsłowo HandlÓwa w Gliw]rach
ul zwyĆięstwa 36.44ł00 G lwice te ' +48 32 331 37 27' f.ks +48 32 238 96 30.

e-mall: klaste/@rph com.pl s@.iph com p M.klasler rph com.p

WoBKFLoW m!siUmożllWiaĆ WYwolywańie ścieżek podrŻędÓych pEyp 5anych do okreśonego punktu ścieżki
gtównej wyn]k dziŹlań ż ścieżkipodIzęd.ej moźe ńieć beŻpośredn i Wplyw na da]5zV pnebieg ściezki glówn e] '
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Projekt wspóffinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu operacyjnego lnnowacyjna Gospodafła

WoRKFlow mUŚi posiadać wbudowa ńe narzędŻie umożliwiające uluchómianie zdefirioWanych ścL€żek w

trybi€ wYkvwania biędów (debug mode) Tryb ten uńoż iwla przetestowan e dŻialan a śc]eżkiw celu wYkrycla

blędnie zdef in]owanych punktów'

Iryb wykrvwanie blędów musi U możliwiać wykona n ie ścieżkiKrok po kroku z oznacŻeniem każde8o z

wykonanych pUnktów'

WoRrcLoW mu5ipoŚiad'ć możliwość Wplowadzania Wla5nych typówdanych oraztworzenia zńienńych tych

typów' Iypydanych ńu9ą byćtwoPone za pomocą grafkzne8o narzęd?ia wbldow. neto w of€.owańe

roŻwiąŻanie Podczas tworzen ia ścieźk]WoR(FLoW mU5iistn]eć możl]wość wykożystańia ta k zd€finiowa nego

typu do utworŻenia zmiennych te8otyp!.

WoRKFLoW mU9i!moźliwiać kop]owanie wybra ńego końponent(] lUb 8r!Py komponentów lącrnie l
przvpisanymido nich ustawieniam]' Kopiowanie ńusibyć moź]iwe w oblębiejednej lub wielu ścieżek

WoRKlLow musiumożllwiać def nioWan]e dla każdej ścieżkj 8loba1nych parametrów opisujących ścieżkęoraz

pańmetróW uruchomien]owych' Panmetry muszą bvć zapisywanew plikach xML p.ojektu ścieżki'

WoR(FLow mUŚiposiadać wbudowane komponenty umożliwitsjąc€ kolekc]ędanych ze śc]eżki. Kompoieity
kolekcjidanych mu5zą8lońadrić ńfolńa cje Że śc]eż ki w Żależnościod umiejscowienla (np'Ikompo'rent

koL€kcjidanych umie9cz.nViest]ako trzecia pozycja w ścieżce (po dwóch poplzednich komponentach) i

umożllwia gromadzen]e danych poŻVskanych we wcŻeśni€jsŻych krokach ścieżki)'

. Pnypisywanie waltości do zmienń€j,

. Kopiowan]e w.rtoścido innej zmiennej,

. Defin iowa nie tlobalnej, unikalnej Wa i(ości Żmien nej (guid),

. Przypisanie do Żm]eniej Wygenerowanego nlmeru losowego lub wy8eńerowań€8o losowo ciągu

. Us!nię.ie zdefin]owanej zmienńej z€ ścieżki,

woRKFlow m!si posiadać wbudowóne komponenty umożliwiające zaps infolmacjido p]ikLr w formacie xML,

WoRKFLoW musi posiadać wb!dowane końpoń€ńty Llmożliwiające pżeŚlanie infolńacjiŻe ścieźkina

wskazanvadlesemail lubw1eleadresów€mail'

Ż3'1o

21)1

23.22 WoRKFlow m usi pos]adać wbudowa ne komponentV umożliwiające wyko nywa nje opelacji z użycień dat

Dostępne musŻą być następujące rodŻaje operacj:
. operacje arytmetyczńe ń. daiach: dod.wa n ie i odejmowa nie sekuńd, mińu! godŻin, dni, miesięcy,lat

dowskazanej datyz uwzględn ienien jedynie właściwego czasu placy {bu5ine55 hour5),

Regu|y oparte na datachwar!ńk(]jące zmianę pżebie8u ści€żki:

Data więkgza niż określona data,

W zóleżnościod okeśonego dnla tygodnia,

. W zależnościod loku pruestępne8o'

. W zaL€żnościod określonej codziny,

WoR(FLoW m!siUmożliwiać def n iowa nie zmien nych (ńa każdym et.pie ścieżki)oraz w.ykonywanie ńa tych

zmiennYch następl]jących operacji:

23 24
kompon€ntów (jeden końponent wyzwalany może być przypisany do wielu końponentów w ścieź!e) ścieżki'

Komponeńty wyzwa]ane m!'Żą pnechwVtywać sytuacj€ wyjątkowe (np':b|ędy) ]umoźi]w]ać Żdef]n owan]e

l obsłu8llvch ŻdalŻen (np wy5lań e wladomośc]emal, wyświet en ie od poWiednie8o komunik.tu). obsłu8a

WoRKFLoW mU5iumożliwiać użycie komponentów WyŻwalanych (t 88€ls) paypisańych do okreś]ońych

r.n

LI ,,utwożenie cenlrum pomiatowo-tozliczeniowe9o
dla niekiórych sek{orów infraśtrukturalnych omz działalności plosumenckiei''

B Llo P'olekL R€9 onaln. lzoa Pz€fysloŃo_Hano'owa w G'wrcach' ,lł
Jl zwyc'eslwa 36 łt_I00G'Nl@ lel +483233l3727'falG'+4832238963d Ą

e.ńail hl.slel@' ph'com pl wW 'loh coT pL ww kl5$e''l0l. con e 
/

NPH
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formularŻa l odcŻVt wa.tości ŻWlócońych p2ez formu at'

WoR(FLoW musiumoż 
'w]ać 

wVko nywań ie następUjących opelacji .rytmetycŻnych na zmiennVch:

. Wyliczanie wa rtości śred n]ej'

. Pobraniewańośc]minjmanejpołóddostępiych,

. Pobranie wa rtości ma ksy ma]nei poś ród dostępnYch,

. F ltrowanie dŹnVch ljcŻboWVch z łańcucha znakow,

WoRkFLoW ńu5 posiadać moŻljwość definiowa n ń modelu dla Logowego d a zada nia będącego jed ńym Ż

komponentów śceżki Mode]dia]ogoWy tojedeń lub sella forń!lażV tmo' w]ających kolekcjonowanie dańych

na pod5taw e ]nformacjl prŻekaŻańych prŻez !żytkÓWńika

ĄKlaster

B!ro Projekiu Regionalna lzba PŻemysłowo_Hardlowa wGiwicach
ul zwycięslwa 36 44 'l00 Gliwice. tel +483233] 37 27, iaks: +48 32 238 96 30

e'mail klaster@riph com'pl lVW rph'com pl. Ww'klaster.]ph coń'pj

23.25

23.26

Prqekl współfinansowany ze środkóW Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjneqo lnnowacyjna Gospodarka

WoRKFLoW m u5i umoż liw]ać wyod rębnia nie fra8ńentów plojektu do o5obńych podńodel, model]

osadzonych oraz mode ilącŻonych dynamkznie wszystke one musŻą obslu8iwać p2ekazywanie paBmetróW

wejścioWVch i WYrśc]oWych'

WoRKFLoW mlsiumożliw Źć rŻutÓW.n e (deser]a nacja) Żawartości p| ku XML na Żm enńe okrcślonego typu

zdef inioWane w ścieżce.

woRKFLoW muslUmożiWiać rzutowanie (seralizacja) zawa.tośc] zmiennyc h okreś]onego typu zdefińiowanych
w ścieżce do p ku xML.

WoRKFLoW musizapewniać moz wośćoperac]iia svstemie p ików Ż poŻiońU procesóW'

WonKFLoW mus]zapewn ać mechanlŻmy loka negÓ pżechoWYwańia dańVch (ń. kÓmpUteęe kllenta) np' w

'olderd.h lenp lub w opa L r o r. w o ared ito'ag"

WoRKFLoW musiposladać moż]Wość |ogow.ńia opel.cji na każdym etap]e śc €żki (w dŻjeńnlkU syŚtemu
operacyjnego np': Event Log albo We Wl.sńVń dzienńiku).

WoRKFLoW m!slUmożllwiać odwol.ń e 5ję do nronyWWW popr.ez metodę PosT np.: forńUiaż, Wykonan e

23.28

23.35

WoRKFLoW mUŚipos]adać możlWość pżełącŻeńia ńetody Wykońywa n]a ścieżk]w trVbŹsynchronicŻnyw
każdym momencie jej wykonywan]a

Tryb asynchronicznV zwa nia użytkownikŹ od ocŻeklWańia ńa Wykona nie okreś onej operac]inp': uŹy1kowńik

wvpetnia iWyŚyła folmU aż, otrŻymuje komunikat o prŻeslan u danych a przetwarŻanień danvch Żajmuje 'ę
serwerWoRKFLoW, który na podstawieżądania użytkownika eeneruje ip': 

'ożone 
Żestawien e pnez 10

WoR(FLoW ńL]s L] ńoż iwiać włąc?en e ja ko element śc]eżki mo n]toruiącego 5ta ń Ókleślonych zda żeń (n p':

wy€e ńerowanie 
'ożone8o 

raportu) wykonanieokreś onych dz]aiań po zai5tn]eriu tychŻdażeń (np :wyslanie
poczty elektronicznej powiadamiające] o wykonaniu r3portu Żdefiniowanejako śc eżka podtędńd

rn

tll

WoRKFLoW mus]!moż]wiać Óbslugę log kjprojektowani. dzialania procesóww Óparci! o maszynę stanów.

.,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektolów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej"

wyjątkóW ma byćŻapewnjÓna na poziomie modelu, komponentu itvp! wviątk!'

NPTT



INNOWACYJNA
OOSPODARKA

Projekl wŚpć'linansowany ze środłów Europejskiego Funduszu RoŻwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

WoR(lLoW musi posiadać wbudowane komponenty ! moŹl]wiające wykońyW. ń ie opencj z uŹyciem dat'

ĄKlaster

23.37

23.3a WoRkFLoW mUsiposiadać możliwość definicji pneskoków do kolejnych końponentóww ścieżce

23.40

23 42

. Dekodowdn€' kodow.rledó.yLh do forńatu Base&,

23 4L WoR(FLoW m!siz3p€wniać mechaniŻm w€wnętrŻn€Eo prz€twarŻania 5kryptów, w5zczegóinościw c$'

identylikowanych pEeŻ:

. ldentyfikator komponent! W ścieżce,

WoR(FLoW musipos'dać komponent umożllw]ający wstrzyman e pnebie8LJ ścieŹkina okleślony aas ia

WoRkFLoW mu5i umożl]wiać WykożVstanie naŚtępUiącYch metod kodowania ] dekodoWania
. T.blica zńakówńa ciąc zńaków odseparowa nych np': p.Żecińkiem, średńikiem itd,

. cią8 Żnaków odŚepa lowańych np': przecinkiem, średnik]em itd,

. Na tablicęŻnakóW'

woRKFLow mUsiumożliwiać 8€nerowanie plików xML w op.rci! o przetwarŻańie 5kryptów WL (ve]ocjty

WoRKFlow ńusiumożliwiać opelację n. dokument.ch Msoffice, w szcŻ€8ólńości generowa nie plików ooc
oraz modyfikację p ików XLs'

L
23 43

WYMAGANIA DoTYcŻĄcE czĘścl PRYWATNU - |NTEGMoA WoR(FLoW z BAc(orFlcE

241 Wo*flow rnUsiUmożliwiać plojektowanie plocesów bizne9owych opelujących na danych, obiektach ]

metadańychopisUjącvch obi€ktv BAcKoFFlcE'

WoRl(FLoW ńusi!możl]wiać stogowańie wyrażeń re8ularnVch w Żakresie operaciińa ciągach zmków'

woRKFLow mUsiposiadać komponentV umoźliwiające Żam]a nę ciągów Żnaków na wielk]e lUPPERcAsE)
male {LOWERCASE) literv

systeń wolkfloW mUsi udostępniać Że5taw komponentów pozwa]ajicvch operować na danV€h, obiektach l

meta danVch obiektów BAcKoFFlcE, które projektant procesów będŻl€ ńó8l wyko rzystać w trakcie budowv

243 system Wolkflow m!5iUdostępn]ać co najmniej następujący zest.w f! nkcji operujących n. BAcl(oFFlcE:

. ze5taw typóWdanych odwzolowuiących dane imeta dańeoblektóww BAcXoFFlcE.

. Deklarowanie iope.owanie na zmienńych typów danych zwinŻanvch Ż BAc(oFFlcE'

. 'rwożenie, modyfikowanie danych i meta danych ora. us(]wańie spraw'

. Weryfikacja statusu sprawy.

. zaWieŚŻen]e lwznowienie zawie5zonej splawY

. Żamknlęcie ipońowne otwalc ejuż z.mkniętej spfawy

. Tworz€nie' modyf kowaniedanych imetŹ danych oraz usuwanie dokumentów.

. TworŻeni€ kopii doku mentóW'

. 5plawdzenie olaz potw erdzenie cŻy doku ment posiada zawadość'

. Komplesja zawa ńości do k! meńtu do archiWum zlP'

. KonWelsja dokumen!u na załączn]k]nnego obiektu bi.nesow€€o.

. Dodanie zawa rtości dokumeńtu w folmacie XMLjako nowej welsjidokUm€ńtu'

. Poblanie śc]eŹki do p]ik! z zawarlością dok!ment! w repoŻyto.ium p]ików'

\o

LI ''utwoŻenie cantrum pomia]owo-aozlicŻenlowogo
dla niektórych sektorów infragtrukturalnych oraz działalności prosum€nckiej"

BiUrc P.oj€ktu Regionah. lzba Pżernysłowo_Hand]owa W Gliwicach
ul ztycĘslwa 36. 44'100 Gliwic6. tel ] +48 32 331 37 27' fakśl +48 32 230 96 30'

e.ma l:krasier@riph com.p wW rph.com pt, ww.kt.sterrph com ptNPH
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Poeki Współfinansowany ze środkóW Europejskiego Fundusz! Rozwoju Reg onalnego
w ramach Prograrnu Operacyjnego tnnowacyina Gospodarka

Zapis nowej Żawa ńości do k! mentu pobrane] pżez HTTP z zewnęvznego adresu UBl Wygenerowanie
adresu URldo pobran a Żawartość dokumentu po http'
TWoĘenie, modyfikowan e, usuwarie izatączani€ do nnych ob]ektów notatek'
TwoEen]e zadań procesu workfow dostępnych do rea D.cjj da dedykowanych !ŻVtkowńikóW LJb

Tworzen e, iden1yfkowańie usuwa n e powiąŻań międŻy do ku mentam], Śpra Wa m iŻadań ami
Defińiow.ń€ iobsiugŹ koków procesu workflow {grupowanie zŹdań w etapy rea]zacyjne) w
BAC(OFFICE.

Definiowanietypówi kategori]d]a dokumentówispraw'
odllvr \pL slo'rl\owe8o o. oo'er.L b Ż l.'oweso
odcŻyt kategor]l slowń]kowych przypiŚanV.h do obektu biznesowe8Ó'
Modyfikacja kŹtegor isiownikowych pżyp5anych do ob]ekt! b Żnesowego.
odczyt e ementów wybra nego łÓWńika'
odczyt.tryb!tówdynamicŻnVch pr?ypisanychdoobekt! bDńe5owego
ModVfikacja at.ybutów dynań]cŻńych przyp]5anych do Óbiektu b zIe5owego'
UsunięcieżtrvbLtu dynam cŻnego przypi5aIego do ob]ektu b Żnesoweeo.
Pob6nie ob ektóW biznesoWych pow]ązanych okreśońyń 1ypem poiącŻen a' znakowanie
odcŻVtywanieznakówspraw dokumentów
operowanie na za]ącŻn kach do5praw ldokumentów'

zap]sywŹn e dańych zberanych w trakcie .ea zacji procesu do BAcKoFF]cE W tym hktoril Żm an w

. wvslLIw"rieobie(lowsBAcroEF'cEwed1cŻadarv!1wątlos!''etąoo'vclobleLLu

l . lrL.p'Ll"(l" 'e\hF_.l ooe'oc| lte8.ocv'.}'r W po'eoy'.Ż} D|o" l roŻ lwo'-iq s!\o.d nd

k!taiogowej BACXOFFTcE.

Nadawanie ] odb eranie Uprawn €ń do obektów W BAcKoFF cE w oparciu o !Żytkowników grupy

Twolzen]e kalendarŻy definiowanle wydalzeńjednorazowVch cVk]cŻiych WraŻ opcja pżypomn eń'
Dodaw.nie eleńentóWdo baŻy końtaktów ijch zalączanie do sprŹw idokuńeńtów'
WervfikaĆ]a zioże. a podp su ĆVfrowego na danej we6j obiekt!'
Wprowadzanie p ików Użytkownika poprzezforń!larŹ webowy proce5u workflow do BAc(oFF]cE
zapisvwanje loka]n]e ! !żytkown ka pllkóW pob.ańych Ż BAcKoFFlcE poprzez formu arz webowy

Konwersj. dokunren1ów w BAc(oFFicE do fo.matu PDF Ż poziom! proceŚU workflow'
identy'fikowanie użytkown ków wykońljących zadania procesów workfIow, odcŻVtywŹńie ich danvch
pefionalnych, teleadre5owych i pfŻVnależności do komórek organizacyjnych W BAc(oFFlcE'
ldentyf kowón e Żastępstw na poŻiom e BAcKoFFlcE Wwykonywan]u zadań wolkfiow'
sprawdzanle ktnjenia okreśonvch grup f0nkcyjńych, pob€ran]e ich danych, pobie€nie ich sk]adu

05obowego, sprŹwdżóń e przynależnośc !żVtkoWńika do okreś]onej gr!pVW BAcKoFF]cE
Pobra1'e lo nó'"l ol8d1'Ża'v rylr o poodl ! 1 typle
Pobranie komórekorganiŻacyjnych podnędnych Wzgędeń ńńej komórki

Pobranie komórek Ór€ań zacyjnych o podanvch Śymbolach.

Pobran e końórek organ]zacVjnych, których podany uŹytkownikjeŚ menedŻereń'

WYsylanie powiadomień wewnętrŻnych do Użytkown]kóww ramach BAcKoFFlcE'
Dod.wanie usuwa nie folde rów w ŚtruktUrze katalocoWej BAcKoFFlcE'
Kop]owańie p.zenosŻene bizńesowych dokuńentów' 5praW, notatek w obręb]e strukt!rv

Pobrańie użytkown ków należących do podaIych komórekorgónDacVjnych

odcŻyt danych adresowVch komórki orga n Dacvj nej'

Pobjelanie danych o komórkach W struktu.z€ organ Żacvjnej' r']moŻ iweńie por!'an]a s ę w obrębie
struktury orBan]zacyjnei i wykorŻyŚtańie tych danych w plocesach Workfow.

,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej'

BLulo Projektu Reg onalna lzba Premysłowo-Handlowa wGlwicach
uI zwyclęŚIwa 36.44_1oo Giiwi.e. te): +4a 32 331 37 27' faks:+48 32 238 96 30

e'mai klas1er@riph com p !!W r ph com pl. Ww klasler ńph coń pl

rl
\o
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BAc(oFFlcE musiUmożliwiać filtlowan'e pn€8lądanych zadańco najmniejwedtug ńastępujących kMeliow:

. Ż.dani. o.Żekulace nó wvkonanie

. zadania ŻakońcŻon€

. zadanióp.zetelminowane

system musiumożliwiać dele8owanje zadań lealizujących ploces na użytkownika, grupę użytkow.ików lub listę

użytkownikóW 
' 

grup' W prŻyp.dku zadań delegowanych do więcei ni'jednego Uźytkownik., BAcKoFFlcE ńUsi
Umozliwi.a przypFanle spo!lód n(h wykonlwry ŻadanB
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Projekt wspÓłfinansowany ze środków Europejskiąo FUnduŚzu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

BAcKoFFlcE musiUmożliwiać definiowanie up6wnień dla użYtkowniłów lu b g.Up Użytkownikówdo

uruchańiania procesów.

. odnotow'nie danych na temat użytkownjka wykoi ującego zadan]e

. statusuzadania na poszczególnych €tapach

. Datywykonaniau.dania

. Data zmianystatus!

Klester

dreni€ plzebie8u plocesów ńa być donęPne b€Żpołednloz inteńejsu BAc(oFFlcE'

2511 BAcKotFlcE mUsizapisvwać dane hi'toryczńe zw,ązanez pr!ebie€iem da nego ploLesL poplleŻ:

BAcKoFFlcE ńa umożljwiać zalządzanie dostępem do modulu śledŻen]a pnebiegU plocesU poprzez nadanie

o\leślony(t upraw1'ei d'd wybranych JŻ!.1kow1'tów'

LI ''Utwoazenie centrum pomialowołozliczeniowego
dla niektórych sektorów infragtrukturalnych oraz działalnoścl prosumenckie.|''

Biu.o Prcj€łlu: Regionalna lzba Pr'emyslowo-Handlowa w Gliwicach
ul zwycięsMa 36 44ł00 Gliwico iel:+4832331 3727, fakŚ:+48 32 238 96 30,

e.mail: kla3lel@iph.com'pl. *1łw riPh com pl. www.łlaster'riph comPl

transakcyjnego oraz p.zechwyc€nia wyjątku'
. Potwierdzenie z|ożenia pż€Ż!żytkownika podpi'! cyfrowe8o na obiekcie biznesowym.

svst€ń wo.kflow muli!do5tępniać ińteń€F pro8ramistyczny umoźliwiajlcy ptojektowanie wl€ 
'nych

kompo.entów i flnkcji poŻwalając tyn samym na przyszłe rozsze[eni€ integracjiz BAcKoFFlcE.

WYMAGAN|A DoTYczAcE czĘscl PBYWATNE' - oB9luGA PRoc€soW WoRlGLoW z PozloMU BAc(oFflcE

BAcKoFflcE musi umożliw]ać definiowańie prŻeu .dmin istratora doŚtępńVch do ur!chomieńia ploce9ów W

formie listv l! b strukt! ry drzewiastei,

syslem mLśi JmoŻl'wldc u'Lc1dńld1ie lad.. lealŻująCvcl^ pro(es oezpośtedr o 7 interlejsu BAcKoFrlcE

5y9t€m musiumożliwiać powiąŻan]e deL€gowanego zadania z dokumentem/Śplawą w BAcl(oFFlcE

BAcKoFFlcE musi unoż]iwiać śledŻen ie pżebiec! plocesów, co iajmnie] W podanyn.aklesie:

. Wyświetlenie listy wystą pień wyblane8o prccesu

. Wyświetlenie listy zadań wybl.nego Ploces!

2s'9 |Funkcjaumożliwiającąśledzeni€przebie8uproc€śówmadawaćnoźliwośćodpowiednie8ofiltlowańiawyników

. WYświetlanvch insta ncji procesów: moje |!bwnyŚtkie

. RodŻaj! wyświet|Enych inforftrcji: instancje lubzadania

. statusu instancjiploce5u: tMające, zakończone, Żatrzymane oraz wszystkie'

. statuśU 
'adaó: 

wszynkie, pnypisane, w trak(ie wykonywańia, zakońcŻone, p.Żeterńinowane,

ńieprzypi9.ne tMające, Żakończone

. z.kr€'! d.t utworzeni. iństancli proce'u !bzadania

. zakl€su datzakońcŻeni. instancjiproce5u lub zadan]a

BAcKoFFlcE m!siumoźLiwiać konfitumcję iwybór danych historycŻnYch WYświetlanych w mmach pod8lądu

N

NIPH



ń4 INNOWACYJNA
COSPODARKA

ĄKlcster
Projekt Współfinansowany ze środkóW Europejskiego FunCluszu Rozwoju Reg]onalnego

w rarnach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

1.10 Modul archiwizacji danych (MAD)

W skład MAD będą wchodŻić.o naimniej następu.iące funkc'ionalności

1) Definiowanie harmono8ramów archiwiŻacji danych

2) Monitorowanie stanu procesu archiWiŻacji

3) Weryfikacja stanu archiwum

4)Odtwarzanie danvch

5) Monitor procesu archiwizacji

szcze8ółowe wyma8ania dla MAD w ramach Modulu Komunikacyjne8o (MK)

1' MAD powinien posiadać Żaimpiementowane mechanizmy huńowni danych Żapewniający

optymalne dŻjałanie modulu W per5pektywie Wielo1etniej ek5ploatacji:

. partycjonowanie zapisu danych W bazie danych, umożliwiającego ŻarŻądŻanie i ością i

wydajnością modułu W definiowanym okresie czasu (np' tydzień, miesiąc) z moźliwością

odpięc|a iarchiwi2acji okreśionych okresóW cŻasowych 2 poŻiornu narzędzi

baŻodanoWych

. profile obiektów {sŻab ony tabel bazodanowych), możliwe do ręcznego dostosowywania

w specyficznych przypadkach

. moż]iwość przechowywania w tabelach obiektu dodatkowych Wartości

nieŻdefiniowanych W szab onie (zastosowanie mechani2mów dynamiczne8o rozszerzania

szablonu).

1.L1 Podsystem kontroli uprawnień

W skład podsystemu kontroli uprawnień bedą Wchodzić co na.imniej nestepu.iące funkajonalnośai

1) Konfjgurowanie kont użVtkowników

2) Monitorowanie aktywności użytkown]ków

3) Zarządzanie kontami (blokowan]e, aktywowanie)

4) Raportowanie aktywności użytkowników

,,LJtworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraż działalności prosumenckiej'

i

l.l

B uro ProFki! RegjÓnana l2ba Przemyslowo HandLowawG WLcach
u| zwyĆlestwa 36. 44 1 o0 Giiw)ce' |e) : +4B 32 331 37 27 ' faks: +48 32 238 96 30

e_ńa ]: kLaŚer@ nph Ćoń p. vvw rjph com pl WW kasler riph com pl

prŻebie8! procesu na etapie mode oWania'

NPH
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szczegółowe wymagania

zamawiaiącY lwmaga dodatkowo na potrŻeby szeroko pojętej kontroli uprawnień dostawy systemu

do Żarządzania infrastrukturą 5erWe.owni'

oplo8ramowanie umoŹlw]a ob5lu8ę w]elu sefuerown] w jed nej lub wielu lokaliza€jach i umoŹliwi. 5amodzielne

dodawanie/modyf ikację lokaitracji ŚeM€lowni'

L.2

13

Możliwyjest zrzut inforńacjiz Śysteńu do pliku w znanym fomacie (np. csv, XML)o.aŻ import z pliku'

o plogra mowa n]e ma możllWość op sywa n ia z. sobów se.werown i dowolnVm i cecha m] repreze ntowanym l plzez

op.ogramowanie ma rcje5trować, prze.how.ywać iprezeńtować Wsuelkie zńiańy,jakje zostaly wykonańe w
trakcie modlikacji danych o zasobach

Klcster

1.9

1.1

oploglamowanie musipo5i.dać ńożliwość definiowańia 5pelsonali.owańych daŚhboladów pleŻ€ńtujących

użńkownikowi za8re€owa ne informac]€ w ranach jego uprawnień' Dashboa.dV mają mieć moż iwość
preŻentacji d h dowo ln]e wybl. nyc h serW€lowni l! b obi€któw 5erweloWń i informacji u rÓźnVch dŻledzin

(pojeńńość, enelgetyla' Jec' ltd') w po!tJo glJIi.rrej

Biblioteka umożliwidodawan e Wlasnych 0żądzeń pżez administratora

Możliwejest interaktvvne twoEenie planu serwerowniw widoku,,z górV"

. Umiegczanie miejsc niedostępnych (np. ścjany, lampy, sto]Y)

. oŻnaczanie Umiejscow]enia okien ] d2w

. oŻnaczan e korytadV (w tym c]eple/Żimne), podtoti technkziei

oplog.ańowanie obduguje wa6lwy-np' podio8a technicu na ponad st'opem' sufit podwieszany, itp' oraz

uńie52cŻanie sprŻęt! lTlenergetycŻnego z uwzględ.ien]em wautw: ęaf,0nądŻeń wolnoŚtojących, kańalów

opro8ramowańie !dostępnia wido ki WykoPystania j dostępnośc] serweroWnimjn pod kątem poniższych

1.10

I

ś
\o

Iea
l//i

g ,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów lnfrastrukturalnych oraz dŻiałalności prosumenckiei''

Biuro Proieklu: Regiona na Lzba Pżemysłowo_Handlowa wGliwicach
ul ŻwycięŚtwa 36',l4-10o GlŃi.e'tel +4a323313727' fikŚ]+4832 ła 96 30.

€_mail: klaster@riph.com pl, M^N riph'com pl, MŃw'klastel liph'com.pl

WYMAGANIA FUNI(CJONALNE - PODSTAWOWE

lstn eje możliwość modelowan a i wykorzystywa n ia dowolne8otypu obiektu/zasobu bez końiecŻńości

modńka.ji kodu aplikacji'

oprogramowanie posiada bibliotekę Użądz€ń Wiodących produceńtów'

B]b ioteka W ramach wdrożen]a Żo9tanie roŻbudowana o URądzenia będEcew po5iadaniu zamawiaiąceco, a

niewystępujące w bibliot€ce

Biblioteka zawiera graficzną repr€zent.cję urlądzeń minimalnie przód ityl urządŻenia'

WYMAGAN|A FUN(CJoNALNE _zARzĄDzANlE sERwERowNlĄ l zAsoBAMl

R]]PH
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oprogramow.nie posada rozbudowane naw]gacje dl ll down rozmie9czen]a iwyg]ąd" 
'asobóW 

aWty.
wiŻUal]z.cje 3D)'

op.o€ramoWŹnie po5 ada rozbudoWanV zestaW walidacj lo€icŻńych techn cŻnych urnożliwiający Weryf kac]ę
popraWnośc WykonVwańych operac]i (iń5ta]acja, podłącŻenia tp'). WŹlidacje umoz wiają uźVtkownikowi
wykrycie n epoprawnych lub n]epożądanych operacj ' Reguly wykonywa nych wa]dac]ima]ą byćW pel.i
konfi8urowalne d a adm n ńtratÓ rÓW za maw]ające8o' Ma być róWnież zapewniona możliwość swobodnego
tWorŻen]a nowVch wa] dacji.

oplo8Emowan e po5jada możiwość definioWańia ,,maBaŻV.ów',, 8dŻie może bVć pżeclowywa ny sprzęt, łtły
ń e zośatjeżcŻe za]nstalowany a]bo nie możńa Wskazać ]ego dokładnej okallŻacj '

opro8.anowanle posjada modut Ż.Eądzania zŹdan]am, gdzie moż]Wejest definiowanle zadan. zwiąuaneso r
Ża50bam] i opisyWan]a go dowo]nYm Żestawem atrybutów'

2.9

28

Do5tępna jest wyy!kjWarka, !możliwająca wyŚŻLkwanie zasobóww ŚV5temie wed]ug Ws ka Ża ńVch krytel ow.

2.10 Moż]wejest wyŚŻ!kjwan e m' n poinazw]e, prodlcencie, modelU oraŻwla5nych kryteriach' MUsŻą być
dostępne operatory wiąŻące WVbrane atrybUtyw kryte.iach WVs2!kwania usŻczególaw aiacewV5zuk wanie'

2.71 oprogramowanie !dostępnia ŻeŚtaW raportóW predel n owanVch końieczIych do zarzadzaria Śerwelowńlą'
M n mŹ ńV Żakres raportów:

. Ewidenc]a 5zaf podlącZonych do obWodóW,

. Raport 5tatusóW pońów (wolńe/zajęte) 5eciowvch urządzeń,

. Ra port statusów cnia zd zas lających na ]stwach Żas lających,

. wolre m ejscewszafach (U),

27) Dostępńe 5ą co najmnjei widok d]a:sefuerown]Ż góry oraŻ 3D,9afy reck (pżódltv])oraz 3D, uEądŻenia
ńodulowego 1plŻódltyi) ora z 3D, ulządzenia (plzód/ryl|

oprogE mowanie obnuguje użądŻen]a modutowe, np. serwery b ade

oprogramowan e udostępnia infolmacje o Żajętośc pońóW Iogicznych iener€etycznych (poŹądane równieŻ

oprogramowan e umoż iwla twożenie planów zmiań (p anowanie iństalaĆ]i, prŻesun ęć, deinstalacji,
optyma Żacia ) na poŻ]o mle ĆÓ najm n ej: całej sefue.own i o r.Ż pojedyncŹej 

'afy 
rac k' Wymaga na jest

możllwośĆ tworzenia wie U.lternatvwnych p.nów dlajedne] serwelowniiub szafy rack'

13.
l1

WYMA6ANlA FUNKcjoNALNE - zARzĄDzANlE ENERGETYKĄ

3)

oprogramowa. e umoż iw a eWidencję obwodów elektrycznych'

,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiój'

B!ro Projektu Regioralna lŻba PEemysłowo Handlowa w Glwicach
ul Żwycięstwa 36.44_10o Gliwrce' lel'+48 3233137 27. faks' +48 32 238 96 30

e-mal: kaster@nph.com pi. vvw riph com pl. MM kasrer riph com pl

!t

(.

Wraz zWyśWietlen]em skal]wyko2ystan a idostępności (np' od kololu zieonego do cŻerwonego)'

opro8.amowanle uńoż] w]a powięk5zan]e p]anU Śerwerown]'

sy5tem ma udÓstępn]aćdedykowańywjdok podiączońych urządzeń w Iamach poszczególnych obwodów
e ektrvcznych od zabeŻpieczenia W loŻdŻjelni począwsŻy, aź do uaądzeń odb]orczych'

NPN
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w ramach Prcgramu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

5ystem ma umoŹliwiać obłueę wlęcej niźjednego wejścia energetycznego w urŻądzeni! odbiorczym i

w5kazYWaćczV podlączone do różnych obwodów.

opro8r.ńoWanie ńa byćwVkonane w tech nolog]i kl]ent - seMer orar udostępniać pelną funkcjonalność
poprzez przeElądarkę ińterńetową (thLn client)'

oprogramowanle serwerowe fiU5i bvć .ain5talowane na 64'b]towVch sy9ternach oper.cyjnych

oprograńowańi€ ma być modulowe - musi mieć możliwość rozbudowyo ko]ejne modulY fu nkcjo nahe, aby

byla no7liwo'c doslosowd. d do wyńaga 1 la nawid' ą(e8o
4.5

opro8ramowańie muŚilołóżnlać użr.tkowników pod względem posiadanych up.aw.ień

M usi istnieć możliWość zdefinioWa n]a co najń niej nałępującyc h lól użl/.tkowników: adm inistrator (umoŹliwi.

konfi8urację, €dycię), operator (umoż]lwia edycję), czvtelnik (tylko odcŻVt)'

Musiistnieć ńoż]iwość nadawania !p.awńień do€dyciin. poziomie se.Welowńi{z Żawó ością)/szafy (z

Żawartością)/konketn€go ulządzenia.

oprogramowa nie serwerowe muŚimieć możliwość Ża instólowania na serwerach wirtua]nych VMWare lub

lówńoważnejiwpelniwpieraneńatej p/atforńie'

UwieaWeInienie ma odbywać5ię ż wykorŻystaniem 5ystemU uslu8 katalo8owańych M]crosoft Active Dir€ctory'

oproeramowanie ma Umożliw]ać nadaWanie uźytkownikom odlębńych ról o ra z od powiednich uplawnień'

4.70 M!siistnieć możliwość nadaWaiia uprawnleń do odczrłU (do'tępu) na poŻiomie seM€rownik
ŻaWa rtością)/szafy G zawa ńością)/konkretn€8o u nądzeńia '

v
poŻjon ie serwerowni, al€ ty]ko atrybutów eneGetyc.nych aibo zwĘzanych Ż atrybuta m i polącu eń 5ieciowych'

4.!2 opro8ramowanie ma WspólpBcować co najmiiej ze stacją loboczą W standa.dŻie MicrosoftWindows 7,lE1o'

] o* opro8rańowańie W /a ńach wdrożenia Żostańie Żintegrowańe z b.zą cMDB. BaŻa cMDB będzie baŻą

lefelencyjną dla syst€mu zanądzania serwerownią.

4.74 opro8.anowanje umoż]iw integra ną pr€zentac]ę palametróW placY, a armów irapońówz syst€ńów

zarządŻa]ących zb!dowanVch na bazie oproglamowania MicrcsoltsccM iMicrosoft scoM'

415 oprogramowanie mlsi posia d.ć otwa rty inteńejs do integracjińa potrzeby przysŻ|ych inte€t€cji2 innym]

svstemami zamawi.jącego.

4.t6 op106ramowanie m!9iposlódać możliWoki ko nfigu racji ta k' abyadm ńl5tratorŻy mo8litwolzyć wlasne re8uły

zachowaniasystemu bezkonieczności kolzystaniaŻewsParcia Dostaw.y'

5. WYMAGANlA DoTYcącE llcENool!oWANlA

51 opro8r.ńow.n]e ma pochodzić od prod!centa lub Ż of]cjalnego kanalu dy5trybucvjnego producenta,

zapewn]ające8o w 9cze8ólńośc lealDację Ljprawn]eń 8warancyjnych.

19
,,Utworzenie centrum pomiaaowo-rozliczeniowego

dla nlektórych sektorów inflastluktu.alnych ońz działalności plosumenckiej''

Biuo Plojeklu: Regionalna lzba Pżemysłowo_Handlowa w GlMićach
ul Żwycięstw3 36' Ż14ł00 Gliwice. |el +48 32 331 37 27. 

'aks: 
+48 32 238 96 30,

e-mail klaster@rpn com pl www.nph com pl wwwklastor riph com.pl
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. ob9'uca 200 000 klientow mies'ęcznie'

. Wysrawia'rie 200 000 faL t_- n esięcz1 e'

lV' Dokumentacja dostarczana przez Wykonawcę

Wymaga się opracowania i prŻekaŻania następującej dokumentacji:

. dokumentacja użYtkowa obejmującą WsŻystkie komponenty systemu w podziale na:

o dokumentacjęuźytkownika

o dokumentacjęadministratora

. dokumentacja kodóW prŻekazywanych prze2 WykonaWcę.

. dokumentacja techniczna opisująca moduły

. dokumentacjapowykonawcŻa

V. lnstruktaż z obsługi systemu

ZamaWiający wymaga przeprowadzenia instruktaźu z obsługi i adm]nistracji posŻcŻegó nymi

modulami.

PomiesŻcŻenia i sprzęt na potrzeby przeprowadzenia instruktażu ŻapeWnia WykonaWca'

czas trwania instruktażu, to nje mniej niź sumarycznie 10 dniw 2akresie obslugi systemu.

oraz n]e mniej niż 2 dniw Żakresie administracjisystemem.

Vl' Harmonogram Wdrożenia

ZamaWiający Wymaga reaLi2acji prŻedmiotu zamówienia z uwzględnieniem następujących punktów

milowvch:

. 26'03'2015 - instalacja i dokonanie odbloru cŻęściowego obejmującego następujące

komponenty:

o Moduł komunikacyjny

. 29'05'2015 - instalacja poŻostalych komponentów systemu i odbiór końcowy'

Zamawiający Wyma8a zakończenia instruktażu z obsługi systemu na 3 dni robocŻe prŻed terminem

odbioru końcowego' 99\IJ
zamawiający wymaga przygotowania i dostarczenia prŻez Wykonawcę scenariuszY tesiów zgodnie E
z którymi prowadzone będŻie sprawdŻenie systemu na potrŻeby dokonania odbioru. h
g ''Utworzenie centrum pomialowo-loŻliczeniowego

dla niektórych sektorów infrastrukturalnych ofaz działalności prosumenckiaj' ,;|
B]uro Pro]ekiu: Regiona na lŻba Przemysłowo-Handlowa w Gliw]cach yl

U] Żwyc esbła 36.44']oo Glwoe'lel +48323313727 faks: +48 32 238 96 30. /
e-ńai kbsrer@rjph com pl Wwlphconjpl vvwkIaslerrphcomplNPH
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w ra'1ac' P'ogrr"ru Operacylnego'nnowac na Gosoodr'\a

Wvką*- ,"pe'"i60 ."sĘcznV mainteńance l]cencj] na opro8ramowanie do Żarządzania sefuerownlam

pozwŹ ający na uaktua n enia We6ji o plogra ńowa n a olaz uaktua n enia bib oteki u.ządŻeń

LliT.j.*a"i" "p.g,.-owan 
a może być zw]ązane ? licŻbE serwerown],*af rck !b iczbą spżętu, a e mus

uapewniaĆ możljwość eastvcznej roŻbudowy, W 9ąegó nościw 60 clo mies ęĆŻÓvń okre9e gwalancvjnym

WYMAGANIA NIEFUNKC'ONALNE

ll. oprogramowanie narzędziowe

W zakresie silników baz danych uŹytych w ramach systemu RoŻ]icŻania MedióW co najmniej w

Żakresiel

. PodsYstemu sprzedaży b]lin8owej (PsB),

. Modułu kornunikacyjnego (MK]

. Modułu Wizualizacji i kontroli poboru energii online (MWiKPEo)

. Modułu a armowania przekroczeń (MAP)

. Moduł eksportu, importu idvstrybucji danych (MEliDD),

Zamawiający Wymaga użYc]a oprogramowania typu commercia] of the shef software, czyli

powszechnie dostępne8o oprogramowania standardowego, WytwarŻanego 5eryjnie, dostarcŻanego

W formie gotowego Żamkniętego produktu, dostępnego w systemie sprzedażY hurtowej oraz

detalicŻnej'

Koszty zakL.rpu licencji oraz gwarancii pokrywa Wykonawca.

lll. Warunki iakościowe

ZamaWiający Wymaga 5pelnienia następujących WarunkóW jakościowych:

n"^ol op.g*.o"u" . ." być dostępny z Użyc em ogólnodonępnych darmowych na nędzi dewelopeEk]ch

!b z użVciem narzędŻlMicro5oft Visualstudio.

wspaćietechniczneoprocr.ńowania]e5tzapeWnioneprzezprodUcentaopro8ramowan]alubfilńęmającą
aUtoryzację producenta do śW.dcŻeńia wsparc a techn]cznego na terytor um RŻeczypo9politej Po sk '

l i]l linia WsDarcia technlczIego będŻie do5tępna wjęŻyku po]sk]m

svstem m. bvć wyska owańydo dzialań Ź W następU]ących warunkach

,,utwożenie centr!m pomiarowo_rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastruktumlnych oraz działalności prosumenckiej

Biuro Ploiektu: Regionalna zba PŹemyslowo_Hand]owa w Gliw cach
u zwycięslwa 36,44 1oo Glwce'lel +4a 32 331 37 27 

' 
laks +48322389630

e-ma ]klaslel@riph.coń p. Wwriph coń pL lvw kast€r riph com pl
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r\aieżyWycenić W9elk€ cenc]e koniecŻńe do uruchońjeń a roŻW ąŻania
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Projekt Współfinansowany ze środkóW Europejskiego Funduszu Rozwoju Reg onalnego
w.amach Programu Operacyjnego lnnowacylna Gospodarka

Zakres scenariuszy i termin prŻedstawi€nia ich Zamawiającemu do Weryfikacji leży w 8estii
Wykonawcy, jednakźe nie może to być później niż 7 dni roboczych przed terminami poszczególnych

odbioróW. Zamawjający oczekuje prŻedstawienia odrebnie scenariusŻV testów dla zakresu
funkcjonalności odbieranych W ramach odbioru cŻęściowego, oraŻ odrębnie scenarjuszy testóW dla
2akresu funkcjona nościodbieranych W ramach odbioru końcowego'

ZamaWiający Wymaga opracowania i przedstawienia przez Wykonawcę sŻcŻegółowego
harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy'

Vll. obsługa gwarancyjna

PrŻedmiotem Wymagań jest udzielenie gwarancji na systemu RozlicŻania MedióW od chwii
dokonania odbioru końcowego prŻeŻ okres pieciu lat'

W ramach us]ugi gwarancyjnej realjzowane będą następujące czynnościI

1. Usuwanie awarij, realizowane w trybie z8odnym z Wybranym poziomem świadcenia usług
€Warancyjnych'

2' Konsultacje, W sŻcŻe8ólności Wspoma8anie przedstaWicieli Zamawjającego w konfigurowaniu
systemu iWykonywaniu bieźących Żadań zWiąŻanych z obsłu8ą systernu'

W ramach obsługi 8Warancyjnej Zamawiający dopuszcza Żadeklarowanie przeŻ WykonaWcę
spełnienia na5tępujących poziomóW śwjadczenia usług gwaranĆyjnych:

l. Zlob-

L Srebmy

]' Blązo\ły

Ad1Poziom Żłoty

Parametry obsługi:

INNOWACY]NA
COSPODARKA ĄKloster

Usterka

ś 3 dni- --aro 
,rr... -

,,utworŻenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych 5ektorów inlrastrukturalnych oraŻ dŻiałalności prosumenckiej"

Biuro Pro]eklu Reg onalna ]Żba Pżeńysłowo_Handlow. w Glwicach
Ul Żwyclęsiwa 36 44_]00G]ŃĆe ie:+48323313727 faks: +48 32 238 96 30.

€'mail:k aster@rph com p| Mlw lph Ćoń p M/WklaŚter lph com p

cŻas gotowości serwisowel czas w llybiel/24/365 (całą dobę przeŻ caly tydŻień w ciągu całe8o

roku). o\
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cŻa5 reakcji

W godŻinach
cŻas skutec2nej

ś 4 godzinv
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GOSPODARKA
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Ad2 Poziom srebrny

Parametry obsługi:

Czas reakcji

w godŻinach

Czas skutecznej

czas gotowości serwisowej: czas w tfyb]e 7 /24/365 (całą dobę przez cały tydŻień w ciągu catego

roku).

Ad3 Poziom brązowy

Param€try ob5ługil

Typ awarii
czas reakcji

w god2inach

cŻas skutecŻnej

< 24 god2iny

cza5 gotowości serwisowej: cŻa5 w trybie 8/5/365 (przeŻ 8 godzin robocŻych, przez 5 dni roboczYch,

w ciągu całego roku).

Definicje zaklesu uslug w ramach wsŻYstkich poziomów

a) czas reakcji oznacza cŻasl w któ'y-n Wv<onawca o'zyltępuje do o'acv nad
rozwiązan'em problemu prŻe7 potWield7enle plŻYjęcla ŻglosŻenia
serwisowe8o Ż8odnie Ż formularzem 28los2enia gwarancyjne8o
ustalonym na etapie wdrożenia systemu. W ramach cŻasu reakcji
Wykonawca dokona zbadania kompletności Ż8tosŻenia, u2upełnienia
informacji, weryfikacji klasyfikacji problemu oraŻ potwierdŻi przyjęcie
roblemu do roŻwiazania'

robocze oŻnacŻa każdy dzień od poniedŻialku do piątku, z

od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowjąŻuiacymi przepisami prawa'

wyjątkiem dniwolnych

zgodnie z powsŹechnie

Awaria krytyczna Z

czas skutecŻnej naprawy )oznacza czas, w którym Wykonawca zobowiąŻany jest do usunięcia
awarii i prŻywrócenia petnej sprawności systemu'

F.r

.1)
/tv
Ą

19
,'utworŻenie centflrm pomiarowo_rozliczeniowego

dla nlektórych sektofów inflastruktuJalnych o]az działaln(ści plosumonckiei"

Biulo Projeklu: Regonaha lzba Przemyslowo-Handlowa w Gliwrcach
Ul zwycięstwa 36 44ł00 G|]wice' lel +48 32 331 37 27.laks: +4E 32 23a 96 30'
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' ł cosPoDARKA

d) awaria krytyczna

e) awaria

ZamaWiający zapewnia infrastrukturę zgodną z wyspecyfikowaną w ŻałącŻniku nr 13 - opis
nf ra5truktL]rV sprŻetoWej zamaWiającego'

',utworzenie centrum pomiarowo-loŹliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych olaz działalności plosumenckiej"

Awaria krytyczna - oznacza Wadę lub usterkę, w której sYsTEM lub
jakiko]Wiek jego Moduł nie pracuje, tj' W Wyniku której sYsTEM lub
Moduł przestał dŻiatać lub Zarnawjający nie może korzystać Ż wszystkich
funkcjonalności SY5TEMU ub Modułu'
Awaria oŻnacza sytuację, W której usterce uległa część SYSTEMU ]ub

jakikolwiek jego Moduł lub obniżyla 5ię w sposób istotny Wydajność
sYsTEML] lub uiawniono wade cŻeścisYsTEMt] ubjakiejko|wiek Modułu.

ĄKlcster
Projekl współfinansowany ze środkóW EUropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacytnego nnowacyjna Gospodarka

ljakako Wiek inna Wada ub usterka, której nie można zaliczyć do kategorii
Awarii Krytycznej lub Awar i

Usterka - oŻnacŻa sytuację, W której Występują utrudnienia W

funkcjonowaniu SYSTEMU,
ale głóWna funkcjonalność ] wydajność jest Żachowana ub Wystąpiła

B]Uro Plo]eklu: Regiona na lzba P.ŻemyŚ]owo Hand owa w G]iWcach
ul ŻWycięslwa 36 44_]00GliwĆe te ': +483233137 27 faks:+48 32 238 96 30

e-mai kbsrer@riph com p Mrphcompl ww k asler riph com pl

Vlll. lnfrastruktura zapewniona przez Zamawiającego
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