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Ptojekl współJinansowany z€ ślodków Eufopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

zalącznik nr 12 do zapytania ofertowego
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AJAX (ang. Asynchronous Javascript and xML, asynchronicŻny Javascfipt i XML) -
technologia tworŻenia aplikacji internetowych, w której interakcja
uźytkownika z serwerem odbywa się beŻ prŻeładowywanla całe8o dokumentu,
w sposób asynchronicznY' UmożliWia to bardziej dynamiczną lnterakcję z

użytkownikiem niź w tradycyjnym modelu, W którym każde żądanie nowych
danych wiąźe się z przesłaniem całejstrony HTML

Ap]ikacja Aplikacja słuźąca do wytworzenia określonego rodzaju informacji, Żapisująca tę
macierzYsta informac]'ę w charakteryswcŻnym dla siebie formacie np.: Microsoft Word

Żapisuje i odczytuje Wytworzoną informację W między innymi w formacie 0oc,
a Adobe Acrobat zapisuje oraz odcz\,tuje informacje w formacie pDF.

Architektura An8. threełier architecture ub three' ayer architecture) - architektura typu
trójwarstwowa klient-serwer, w której interfejs użytkownjka, przetwarzanie danych i

składowanie danych są rozwijane W postaciosobnych modułóW, ŻWykle na

oddŻielnych platformach; koncepcja architektury trójwarstwowej wyWod2i 5ię

z RationalSoftware.

Arch]tektura te8o tYpu pozwala aktualizować lub zastępować poszczególne

częścisystemów informatycŻnych niezaleźnie od siebie, w miarę jak zmi€niają
się warunkitechnicŻne np'| Żmiana systemu operacyjnego na komputerze
użytkownika (np' ż Windows na Linux lub odwrotnie), wpływa jedynje na

warstwę inteńejsu uźytkownika, ale nie na przetwarŻanie iskładowanie
danych.

BIP Biuletyn lnformacji Publicznej

DMz Demilitarized zone, strefa zdemilitaryŻowana bądź o8ranicŻone8o zaufania -
jest to WydŻielany na Żaporze sieciowej {ang. fjrewall) obszar sieci

komputerowej nie należący ani do sieciwewnętrznej (tj' tej chronionej prŻez

zaporę), anido siecizewnętrŻnej (tej przed Żaporą; na o8óijest to lnternet)' W
strefie zdemi itaryzowanej !mieszczane są serwery ''zwięksŻonego ryŻyka Ę
włamania'', prŻede Wszystkim serwery świadczące usiugi użytkownikom sieci E
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ŻeWnętrznej, którym ze wz8lędów bezpiecŻeństwa nie umożliwia się dostępu

do sieciwewnętrznej (najcŻęściej są to serwery WWW i FTP)' W strefie

Żdemilitaryzowanej umieszcŻane są także te serwery uslug śWiadcŻonych

Llżytkownikom sieci WewnętrŻnej, które muszą kontaktować się 2 obszarem

sieciŻewnętrŻnej (serwery DNs, proxy, pocŻty iinne)'

Przez dokument na]eży rozumieć e]ement, dla którego został odnotowany W

d7'en1 lu J.7ędowyT momenI we-9(ia ub wy-scia.

stanoWiący odrębną całość znacŻenioWą Żbiór danYch uporŻądkoWanych

W określonej strukturze wewnętrznej izapisany na informatycznym nośn]ku

danych

Dziennik korespondencji, W którym odnotowuje 5ię informac]'e na temat

korespondencji prŻychodŻącej i Wychodzącej. Rolę dziennika może pełnić

BACKOFF CE-

Zestaw aplikacji umoż]iwiający dWukierunkową komunikację pomiędŻY

Podmiotem a jego klientami, udostępniający katalog oferowanych usług oraŻ

narŻędŻia służące Wytwarzaniu i publikacjitych usług'

ang' 'What You see s What You Get co ŻnacŻy doslownie To co WidzisŻ Jest

Tym co otrzvmasz)to akronim stosowanV w informatyce dla określenia

metod, które pozwalają uzyskać Wynik W publikacji identycznY Iub bardzo

2bliżony do obrazu na ekranie.

Programy spełniające zatożenia WYslWYG preŻentują na monitorŻe komputera

dane (tekstowe, graficŻne) w sposób jak najbardziej Żb]iżony do LrŻyskanego po

ich wydrukowaniu ub innym przeniesieniu do postacifizycŻnej'

(atalog zaWierający W usystematyzowanej postac] (podŻie onej na kategorie)

treści ŻWiązane z zakresem Żadań realizowanYch prŻez Wybrany Podmiot'

Kata o8 zawiera Karty Usług Elektronicznych'

Formularz utworŻonY poprzeŻ Kreator Formularzv Elektronicznych zawarty

W eBoK, za pomocą którego moź iwa jest wymiana informacji pomiędzy

Klientem Podmiotu a Podrniotem.

,,lJtworzenie centrum pomiarowo_rozliczeniowego
dla niektórych 6ektorów infrastluktulalnych oraz dzialalności prosumenckiej'
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Lo8icznyŻbiór użytkownjków posiadający prŻyporządkowanewła5ności i

uprawnienia' Grupa może zostać przypisana do obiektów, do których dostęp
jest weryfikowany na podstawie uprawnień przypisanych do Grupy (dalej

występuje jako Grupa).

Źgodnie z metodyką PRlNcE2: osoby/podmioty/or8anizacje zaintere5owane
projektem ijego produktami np. klienci, użytkownicy, dostawcy, poddostawcY,

jednostki objęte wdrożeniem

Wykaz hasel wyraźający rŻecŻoWą klasyfikację dokumentacji tWórcy 2espołu

niezależnie od jego struktury or8aniŻacyjnej, oparty o dŻiesiętny sposób

sygnowania haseł klasyfikacyjnych oraz ŻawjerającY kwaijfikację archiWalną

akt.

Jednostka administracyjna lub or8anizacyjne np'I Wydział, dział komórka lub

2ależna np': przedszkole, szkoła, MoPs, UrŻąd Miasta, Urząd Mórszalkowski.

Karta zawierająca opis Wybranej usłu8i elektronicznej oraz towarzyszący jej

folmularz. opis może rawierać instrukc]'ę dla Wybranej uslugi, definicję

wyńa8ań dla jej realizacji, W5kazanie na miejsce jej realizacji (jednostkę) W

Podmlocie. Karta jest WytwarŻana 2a pomocą Kreatora Formularzy

Elektronicznych.

lntelesant korzystający Ż usług oferujących prŻez eBo( nie będący
pracownikiem Podmiotu.

Paczka grupująca metadane olaz plikj Wprowadzone poprzeŻ Formularz.

NarŻędzie wbudowane w eBoK umoźliwjające wytwarzanie Kart Usług

,'Utwożenie centum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektolów infragtrukluralnych oraz działalności prosumenckiej''

Buro P.ojektu Regionaha lzba Przemyslowo-Handlowa wGNicach
ul Żwycięstwa 30 44ł00 Gliwice. tel : +48 32 331 37 27 f.ks] +48 32 238 96 30.
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cześć formLllarzy moźe stanowić natywną (Żdefiniowaną na stałe i

niemodyfikowalną) funkcjonalność aplikacji (nie Wytwarzaną przez KFE), ale

nje mogą one dotycŻyć spraw załatwianych, a jedynie wspoma8ać pracę

Pracownika Podmiotu l!b K ienta.

Funkc]'a lstniejąca w aplikacjicŻęść, odpowjadająca za wykonywanie automatycŻnie lub
półautomatycznie (z udziałem cŻłowieka) określonych czynności' Najczęściej jej

Funkc]'onalność dŻiatanie Wiąże się z w wylvołaniem jej z poziomu inteńejsu użytkownika'
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ElektronicŻnych (KUE). Kreator umożliWia konstrukcję Żaawansowanych
formularzY elektronicznych 2a pomocą 8raficŻne8o intełejsu posiadającego

cechy RlA umożliwiającego ich formatowanie za pomocą Edytora WYslWYG-

lnaczej dane opisujące inne dane' Przy pomocy metadanych opisYWane są

dokumenty elektronicŻne (również skanowane dokumenty papierowe), w

szczególności dokumenty dostępne poprzeŻ sieci komputerowe, np. strony
World Wide Web, a także dokumenty tworŻące nowocŻesne biblioteki

cyfrowe. Jednym Że standardów metadanych jest DubIin core Metadata

Element Set (DCMES).

Wydzie ona funkcjonalność systemu, której uruchomienie odnosi efekt w
postaci pojawienia się nowych funkcji i elementów w eBoK, poprŻeŻ zmianę
parametróW konfiguracyjnych działania aplika.ji' Uruchomienie modułu nie

może zależeć od dokonywania modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i musi

być moźliwe do Wykonania prŻe2 uźytkownika nie posjadającego WiedŻy

technicznej.

Litera N (n)opisuje nieokreś]oną liczbę Wystąpień elementu i może

przyjmować różne Wartości w zaieżności od konf]8uracji dokonywanej przez

Pracownika (posiadającego st05oWne uprawnienia)'

Funkcja, Żestaw funkcji, mechanizm lub wynik dŻiatania funkcji mający swoje

odniesienie w aplikacji cŻęsto opisany metadanymi, który moźe udostępniać

Grafjczny lnterfejs LJżytkownika' obiektem może być K ient, Konto

Uźytkownika, KFE itd'

Technologia, której pełna 5pecyfikacja zostaia upublicŻniona np': W ]nternecie,

przeŻ organiŻację która zajmuje się opracowywaniem tego standardu' cechuje

się ŻagwarantoWaną moźiiWością jej nieodplatnego Wykorzystania.

Pracownik Podmiotu posiadający konto W części ap]ikacji niedostępnej d a

Klienta, umoźliwiającej zarŻądŻanie L]słLrgamj oferowa nym i przez eBoK i

rea]izację zadań Wynikających 2 c ha ra kterystykj Wy ko nywa nej pracy oraz

2akresu oboWiąŻkóW.

zestaw zdef iniowanych uprawnień, umoż|iWiający pr2yporŻądkowanie tego
profilu do konta Użytkownika' Wszystkie uprawnienja Żdefiniowane w profi]u

,,lJtworŹenie centrum pomiarowo-loŻliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej

ĄKlcster
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upraWnień są automatycznie prŻypisywane uźytkownikowi. UpraWnienia mogą

dotvc2vć np.: Wytwarzan]a ko ejnych usług (formularzy elektronicŻnYch),

publikowania wytwor2onYch usług, zar2ąd2ania prof]lami KIientóW'

Konto użytkownjka, którego Wiarygodność Żostata potwierdŻona poprzeŻ

Wervfikacje danych osobowych podcŻas osobistego stawiennictwa w uTŻędŻie

7 doWodem tożsamości.

ang' Rich lnternet Application _ dosłownie: bogata aplikacja ]nternetowa, RlA

pobiera WięksŻość potrŻebnYch dany€h z serwera na początku sesji

użytkown]ka, a następn]e przetwarŻa iWyśWietla dane wykorzystując zasoby i

moc obliczeniową ur2ądzenia'klienta'

Ap ikacje stworzone w oparciu o Żałożenia modelu R]A różnią się od

dotychczas spotYkanych rozWiązań internetoWych główn]eI

. jednoekranoWą preŻentacją danych (wsŻystkie e ementy aplikacji5ą

Widoczne, 2mianie podiegają ty ko WyśWletlane informacje)

. brakiem odśWieżania zawańości ekranu (wYniki działania użytkownika

widoczne 5ą natychmiast beŻ charakterystvcznego dla technoiogii

HTML prŻeładowywania stronY)'

sYstemu Rozliczania Mediów

Moduł komunikacyjny

Pod5ystem zar2ądŻania zespołami obsługi technicznej

Podsystem sprŻedaży bi]ingowej

Podsystem elektronicznej obsługi klienta

Moduł archiWizacji danych

Moduł Żarządzania odbiorcami energii i zasobów

,,utworzenie centrum pomiarowo_rozliczeniowego
dla niekłórych sektorów infrastruktulalnych oraz działalności prosumenckiei''
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. MWiKPEO Moduł wizualizacji i kontroli poboru ener8iionline

Moduł alarmowania przekrocŻeń

Moduł raportowania

MtliDD Moduł ekspońu, impońu i dystrybucji danYch

BAcKoFFlcE cŻęść prywatna eBok
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dla niektórych sektorow inf;asEukluralnych oraŻ ilziałalności p]osumencklei''
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