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[pieczęć oferenta]
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Informatycznego i Politechnicznego
ul. Głogowska 27
45-315 Opole

OFERTA
W odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym na realizacje
projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, składamy niniejsza ofertę:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena brutto wynosi ogółem: ........................................................................... 13 771 305,97zł
Słownie: trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięć zł
dziewięćdziesiąt siedem gr
Cena netto wynosi ogółem: ............................................................................ 11 287 955,71zł
Słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt
pięć zł siedemdziesiąt jeden gr
Podatek VAT 22 % wynosi ogółem: .................................................................... 2 483 350,26zł
Słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt zł dwadzieścia
sześć gr
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 30 czerwca 2006 roku.
Oświadczamy, że na dostarczony sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie udzielimy
gwarancji, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w istotnych postanowieniach
umowy zawartych w SIWZ.
Oświadczamy, że istotne warunki umowy zawarte w SIWZ, zostały przez nas zaakceptowane i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że do dnia podpisania umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, w formie gwarancji bankowej.
Oświadczamy, że dostarczony w ramach oferty sprzęt będzie:
⎯ spełniał wymogi określone w SIWZ
⎯ fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej w innych projektach
⎯ posiada świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez
producenta sprzętu
⎯ zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Co oznacza, że będzie on sprzętem
nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników
z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej
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Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty na wykonanie przedmiotu
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
Informujemy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na okres 60 dni od terminu złożenia
oferty.
Oferta została złożona w 1 egzemplarzu na 356 kolejno ponumerowanych stronach oraz w
formie płyty CD.
Podpis uprawnionego
przedstawiciela Oferenta

Warszawa, dnia 18 listopada 2005 roku
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III FORMULARZ CENOWY
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[pieczęć oferenta]
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Informatycznego i Politechnicznego
ul. Głogowska 27
45-315 Opole

FORMULARZ CENOWY1
Lp.

Wyszczególnienie elementów
składowych oferty

Liczba Cena
jednostkowa
netto

Wartość

Wartość VAT Wartość

netto

w PLN

brutto

w PLN

w PLN
1.

Sprzęt komputerowy

1.1.

Komputery PC

2 041

2 471,56

1.2.

Monitory

2 041

1.3.

Serwery www - typ 1

1.4.

w PLN

5 044 453,96 1 109 779,87

6 154 233,83

878,45

1 792 916,45

394 441,62

2 187 358,07

53

8 863,64

469 772,92

103 350,04

573 122,96

Serwery www - typ 2

4

9 777,78

39 111,12

8 604,45

47 715,57

1.5.

Serwery aplikacyjne - typ 1

53

9 777,78

518 222,34

114 008,91

632 231,25

1.6.

Serwery aplikacyjne - typ 2

5

13 155,26

65 776,30

14 470,79

80 247,09

1.7.

Skanery

57

1 415,83

80 702,31

17 754,51

98 456,82

1.8.

Zestawy do znakowania
dokumentów

57

2 103,68

119 909,76

26 380,15

146 289,91

1.9.

Kioski internetowe

60

10 204,55

612 273,00

134 700,06

746 973,06

2.

Oprogramowanie2

2.1.

System E-Urząd (klient)

2554

169,61

433 183,94

95 300,47

528 484,41

2.2.

System E-Urząd (serwer)

0

-----

Nie występują licencje serwerowe

2.3.

Pakiet Office

2041

-----

Licencja OEM w cenie komputera PC

2.4.

Motor bazy danych: E-Obieg

57

0,00

Licencje OpenSource

2.5.

Motor bazy danych: E-Baza

57

0,00

Licencje OpenSource

Jeżeli występują inne (nieuwzględnione w tabeli) elementy kosztowe, Oferent ma obowiązek uzupełnić
tabelę, tak aby zawierała ona WSZYSTKIE koszty oferty.
1

Należy zaproponować taką liczbę i typy licencji, która umożliwi działanie oprogramowania na 2554
stanowiskach w 57 jednostkach samorządu terytorialnego. Koszt musi uwzględniać bieżącą aktualizację
oprogramowania do obowiązujących przepisów prawa w okresie: do 30.12.2007 roku.
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2.6.

Motor bazy danych: E-Usługi

57

2.7.

Pakiet antywirusowy

2041

3.

Infrastruktura sieciowa

3.1.

Elementy pasywne i instalacja
sieci lokalnych

łącznie

899 775,28

899 775,28

197 950,56

1 097 725,84

3.2.

Elementy aktywne sieci
lokalnych

łącznie

496 852,75

496 852,75

109 307,61

606 160,36

3.3.

Punkty dostępu do Internetu –
typ 1

53

101,76

5 393,28

1 186,52

6 579,80

3.4.

Punkty dostępu do Internetu –
typ 2

4

337,08

1 348,32

296,63

1 644,95

3.5.

Łączność pomiędzy budynkami
poszczególnych JST

łącznie

60 674,16

60 674,16

13 348,32

74 022,48

4.

Podpis cyfrowy

4.1.

Certyfikat kwalifikowany

147

215,19

31 632,93

6 959,24

38 592,17

4.2.

Czytniki kart

147

48,81

7 175,07

1 578,52

8 753,59

4.3.

Karty procesorowe

147

48,81

7 175,07

1 578,52

8 753,59

5.

Usługi

5.1.

Wdrożenie systemu

łącznie

590 370,79

590 370,79

129 881,57

720 252,36

5.2.

Promocja

łącznie

11 235,96

11 235,96

2 471,91

13 707,87

11 287 955,71 2 483 350,26

13 771 305,97

Razem:

0,00

Licencje OpenSource

-----

Licencja OEM w cenie komputera PC

Podpis uprawnionego
przedstawiciela Oferenta

Warszawa, dnia 18 listopada 2005
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IV DOWÓD WNIESIENIA WADIUM
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V OPIS OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA
1

Prezentacja rozwiązania

1.1

Założenia

Dla potrzeb spełnienia wymagań SIWZ firma Siemens oferuje autorski system o nazwie MunSol.
MunSol ma za zadanie obsłużyć kompleksowo zagadnienie obsługi klienta zewnętrznego urzędu
administracji samorządowej (urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego oraz urzędu
marszałkowskiego). Pod pojęciem klienta zewnętrznego rozumie się każdego interesanta
(indywidualnego oraz instytucjonalnego) w tym również jednostki miasta. Wartością dodaną
MunSol jest usprawnienie również wewnętrznego obiegu informacji.
Podstawowe cele MunSol to:
⎯ Skrócenie czasu potrzebnego na obsłużenie klienta zewnętrznego
⎯ Zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie
⎯ Wprowadzenie transparentności w funkcjonowaniu urzędu
⎯ Łatwiejszy dostęp do usług publicznych
⎯ Obniżenie kosztów administracji
⎯ Uporządkowanie procedur urzędowych.
Do osiągnięcia tak zdefiniowanych celów posłużą rozwiązania informatyczne wspomagające
zarządzanie obiegiem informacji w urzędzie (komponenty systemu MunSol), a mianowicie:
⎯ Komponent CC – System klasy Contact Center (Biuro Obsługi Klienta)
⎯ Komponent CM – System klasy Internet Content Management (Portal zdalnych usług)
⎯ Komponent WF – System klasy Workflow (Zarządzanie obiegiem dokumentów i
zarządzania sprawami)
⎯ Komponent Administrator – Administracja systemem MunSol w zakresie technicznym i
merytorycznym
⎯ Komponent Main – Konsola zarządzająca dla systemu MunSol.
Poszczególne komponenty stanowią funkcjonalną całość, lecz jednocześnie każdy z nich jest tak
skonstruowany, że można go wdrażać niezależnie od pozostałych. Wdrożenie pojedynczego
komponentu również usprawnia obsługę klienta.

1.2
1.2.1

Funkcjonalność
Ujęcie całościowe

Rozwiązanie bazuje na centralnej bazie danych, do której odwołują się wszystkie komponenty, z
tym, że CC i WF odwołują się bezpośrednio do bazy, a CM wykonuje udostępnianą w Internecie
replikę potrzebnej mu części bazy.
Komponenty CC i CM służą do bezpośredniej komunikacji z klientem. Przy użyciu CC klient może
skomunikować się z urzędem osobiście, natomiast używając CM komunikacja następuje za
pośrednictwem portalu internetowego. W obu przypadkach mamy do czynienia z komunikacją
dwukierunkową. Klient może uzyskać informację oraz zainicjować rozpoczęcie sprawy. Każde
zainicjowanie sprawy oraz kontakt dotyczący sprawy już istniejącej zostaje przekazany do
komponentu WF.
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Komponent WF odpowiada za obieg informacji wewnątrz urzędu. Zgłoszenia rejestrowane przez
CC oraz przekazane za pośrednictwem CM stanowią dla niego dane wejściowe. Danymi
wejściowymi są też dokumenty generowane przez urzędników. Skracając czas obsługi klienta
komponent ten usprawnia jednocześnie pracę urzędników, wprowadzając tym samym wartość
dodaną rozwiązania. Funkcjonalność oferowana przez WF odpowiada funkcjonalności potrzebnej
do zarządzania pismami wewnętrznymi. W komponencie WF powstaje ostateczna decyzja
administracyjna dotycząca zainicjowanej wcześniej sprawy, bądź odpowiedź na złożone pismo,
nie stanowiąca decyzji administracyjnej. Stanowią one źródło informacji dla CC i CM,
umożliwiające informowanie klientów urzędu o stanie załatwienia sprawy.

Informacje udostępniane przez opisywane rozwiązanie niejednokrotnie będą chronione przez
Ustawę o ochronie danych osobowych, a także wiele usług (np. e-Voting) wymaga 100%
wiarygodności w identyfikacji nadawcy. Z tego powodu w rozwiązaniu została zastosowana
metoda identyfikacji wykorzystująca podpis cyfrowy, bazująca np. na wydawanej przez Urząd
karcie miejskiej.
1.2.2

Contact Center (CC)

Komponent CC służy do przyjmowania wszelkich kontaktów, jakie napływają do urzędu. Będą to
zarówno kontakty mające charakter podania, jak i nieskutkujące wydaniem decyzji
administracyjnej. Nie ma przy tym znaczenia forma nadejścia pisma (ograniczeniem są przepisy
KPA). Przyjmowane podania mogą nadchodzić w formie papierowej (za pośrednictwem poczty,
telefaxu oraz przynoszone osobiście) oraz w formie elektronicznej (nadsyłane za pośrednictwem
poczty elektronicznej bezpośrednio przez klientów, bądź za pośrednictwem komponentu CM).
Jeżeli pojawi się nowe medium komunikacyjne, komponent CC jest tak skonstruowany, że będzie
w stanie je obsłużyć.
Funkcjonalność umożliwia krótkie opisanie pisma oraz dołączenie załącznika do opisu (skanu
bądź pliku poczty elektronicznej), a następnie zadekretowanie go do właściwej komórki
organizacyjnej. Dekretacja powoduje przekazanie elektronicznej wersji dokumentu do
komponentu WF.
CC jest jedynym miejscem, w którym występuje bezpośredni kontakt urzędu z jego klientem. Ma
to znaczenie z następujących powodów:
⎯ Transparentność funkcjonowania urzędu – Komponent CC eliminuje bezpośredni
kontakt klienta urzędu z osobami odpowiedzialnymi za rozpatrywanie konkretnych
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spraw. Ponadto dokonuje rejestracji wszystkich zgłoszeń jakie są kierowane do urzędu. W
efekcie uzyskujemy rozwiązanie organizacyjne, które usuwa podejrzenia co do braku
obiektywizmu urzędników. Eliminowana jest również możliwość oddziaływania na
urzędnika.
⎯ Obniżenie kosztów – Integracja Polski z UE podwyższa wymagania stawiane urzędnikom
oraz zwiększa ilość zadań, które urząd jest zobowiązany realizować. Dlatego należy
spodziewać się zwiększenia zatrudnienia urzędników, szczególnie osób o wysokich
kwalifikacjach. Dlatego rozwiązanie, które odciąży wysokiej klasy fachowców i przerzuci
ciężar przyjmowania zgłoszeń oraz udzielania większości wyjaśnień na kadrę niżej
wykwalifikowaną, a przez to tańszą przekłada się na obniżenie kosztów ponoszonych na
wynagrodzenia.
Każdy kontakt z CC jest najpierw kwalifikowany jako:
⎯ Pytanie
⎯ Pytanie w sprawie
⎯ Zgłoszenie.
Pytanie to kontakt, polegający na uzyskaniu przez klienta wyłącznie informacji ogólnie
dostępnych – nie objętych żadną dodatkową ochroną, tzw. informacji publicznej. Pytanie może
zostać zadane za pośrednictwem dowolnego medium, w praktyce można się spodziewać pytań
zadawanych e-mailem, osobiście oraz telefonicznie. Pytanie zostaje odnotowane w bazie wraz z
krótkim opisem udzielonej odpowiedzi. Odpowiedzi pobierane są z Bazy wiedzy znajdującej się w
komponencie CM. Jeżeli w Bazie wiedzy brak odpowiedzi na pytanie lub gdy istniejąca
odpowiedź nie wyczerpuje zagadnienia informacja o tym jest przekazywana do komponentu WF
i dekretowana do administratora informacji (osoby odpowiedzialnej za BIP). Pytania, na które
udzielono odpowiedzi są rejestrowane w systemie dla celów informacyjnych, lecz (poza
opisanym przypadkiem) nie są przekazywane do komponentu WF.
Pytanie w sprawie, w odróżnieniu od pytania, dotyczy konkretnej sprawy. Informacja, jakiej
dostarcza CC pochodzi z centralnej bazy danych. Wcześniej została tam przekazana z
komponentu WF. Obejmuje ona stan załatwienia danej sprawy. Ze względu na ograniczenia
nakładane przez Ustawę o ochronie danych osobowych niezbędna jest, przy udzielaniu takiej
informacji, bardzo dokładna identyfikacja rozmówcy. Temat ten jest rozwinięty w rozdziale:
Architektura. Klient może w CC uzyskać kompletną informację o stanie załatwienia sprawy, tzn. o
procedurze załatwienia sprawy, etapie na jakim jest sprawa oraz wszystkich dokumentach
związanych ze sprawą (w tym również o brakujących dokumentach).
Zgłoszenie może zarówno wszczynać nową sprawę, jak i odnosić się do sprawy, która już się
toczy. Zgłoszenie jest odnotowywane w systemie i wraz z załącznikiem (skanem pisma lub
plikiem poczty elektronicznej) dekretowane do właściwej komórki urzędu, czyli przekazywane do
komponentu WF. Sposób dekretacji oraz zasada postępowania w sytuacjach wątpliwych są
zależne od wewnętrznej organizacji Urzędu i będą każdorazowo definiowane na etapie
wdrożenia. Takie definiowanie na etapie wdrożenia nie powoduje konieczności zmiany kodu
źródłowego.
1.2.3

Internet Content Management (CM)

Komponent CM służy do udostępniania informacji w Internecie oraz przyjmowania zgłoszeń za
pośrednictwem Internetu. Moduł CM przejmuje funkcję BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).
Ponieważ jest na nim zlokalizowana baza wiedzy wraz z bazą dokumentów służy on za źródło
informacji klientowi zewnętrznemu oraz pracownikom CC. W komponencie jest
zaimplementowany obszar dostępny jedynie dla pracowników CC. Znajdują się w nim
informacje, które nie mogą być ogólnodostępne. W szczególności dotyczy to zdalnego dostępu
do spraw i pobieranie informacji o sprawach w toku.
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Komponent CM zawiera moduł aktywnych formularzy, który umożliwia inicjowanie spraw oraz
dokonywanie płatności Wypełnione formularze są przesyłane do komponentu CC, gdzie
następuje ich wstępna weryfikacja. Formularze zakwalifikowane przez CC trafiają do
komponentu WF.
Model zdalnych płatności bazuje na założeniu, że użytkownik systemu MunSol posiada
jednocześnie konto bankowe z dostępem internetowym. Brak takiego konta nie uniemożliwia
korzystania z systemu MunSol lecz znacznie ułatwia proces wniesienia opłaty.
Po zainicjowaniu sprawy MunSol generuje kod sprawy. Kod sprawy jest przypisywany w systemie
zainicjowanej sprawie oraz wyświetlany na monitorze komputera, wraz z informacją o wysokości
wymaganej wpłaty oraz numerem konta. Użytkownik dokonuje przelewu na konto Urzędu
podając jako tytuł przelewu uzyskany kod sprawy. Po zaksięgowaniu wpłaty, za pośrednictwem
komponentu WF, dokonana wpłata zostaje powiązana z zainicjowaną sprawą.
Komponent CM składa się z następujących modułów:
⎯ Baza wiedzy – Moduł wspomagający udzielanie informacji telefonicznych klientom
urzędu oraz udostępniony w Internecie – jawny dla klientów urzędu. Baza wiedzy jest
wypełniana procedurami załatwiania spraw, zadaniami poszczególnych jednostek oraz
wszelkimi informacjami publicznymi3. Baza taka zawiera również informacje o sprawach
załatwianych przez inne urzędy wraz z ich danymi teleadresowymi.
⎯ Baza dokumentów – Moduł ten zawiera bank dokumentów, które klient może pobrać z
CM i samodzielnie wypełnić, aby następnie przekazać je do urzędu pocztą lub osobiście.
Nie wszystkie dokumenty mogą być drukowane na dowolnym papierze. W takich
przypadkach będą one udostępniane w celach informacyjnych (jako wzorzec) z
wyjaśnieniem dlaczego niezależnie należy pobrać oryginalny druk w siedzibie urzędu.
⎯ Aktywne formularze – Moduł ten zawiera zestaw aktywnych formularzy służących do
zainicjowania spraw.
⎯ Stan spraw – Upoważnieni użytkownicy mogą śledzić postęp załatwienia swoich spraw.
KPA upoważnia obywatela do wglądu we wszelkie dokumenty związane z dotyczącą go
sprawą. Ustawa o dostępie do informacji publicznej zobowiązuje wszystkie podmioty
publiczne do umieszczania takiej informacji w Internecie. Klient logując się do modułu
musi uzyskiwać dostęp do opisu swojej sprawy oraz wszystkich, związanych z nią
dokumentów.
1.2.4

Work Flow (WF)

Komponent WF odpowiada za elektroniczny obieg dokumentów oraz zarządzanie sprawami.
Komponent CC stanowi biuro podawcze, zasilające pismami WF wchodzącymi. Pismo wchodzące
jest dekretowane do konkretnej (tylko jednej) komórki organizacyjnej. Możliwe jest przesłanie
pisma do większej ilości komórek lecz (poza jednostką prowadzącą) będą to kopie. Kopia w
systemie różni się od oryginału zablokowanymi wszystkimi funkcjami związanymi z obsługa
sprawy. Kopię można jedynie przeczytać lub przesłać dalej – ma ona charakter informacyjny.

3

Informacja publiczna – informacja będąca w gestii jednostki sektora publicznego i niechroniona na podstawie odrębnych przepisów
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W komórce organizacyjnej pismo jest przypisywane sprawie (inicjuje nową sprawę lub jest
przypisywane do istniejącej). Sprawy są tworzone i numerowane zgodnie z Instrukcją
Kancelaryjną oraz Rzeczowym Wykazem Akt.
Sprawy, z punktu widzenia systemu, dzielą się ma dwie kategorie:
1. Sprawy z opisaną procedurą załatwienia
2. Sprawy bez opisanej procedury załatwienia
Należy dążyć do sytuacji, w której spraw drugiego typu będzie jak najmniej. Sprawy z opisaną
procedurą wchodzą w tzw. obieg wymuszony, tzn. można podjąć w nich jedynie ściśle
określone, przewidziane procedurą, działania w określonej kolejności. Pozostałe sprawy
podlegają obiegowi dowolnemu, tzn. operatorzy mają pełną swobodę w podejmowanych
akcjach. Efektem końcowym załatwienia sprawy jest wydana decyzja administracyjna. Istnieje
pewna grupa spraw, które nie skutkują wydaniem decyzji administracyjnej. O ich zakończeniu
decyduje operator prowadzący sprawę.

Z organizacyjnego punktu widzenia obieg dokumentów wygląda następująco: Operator
obsługujący komponent CC dekretuje pismo do komórki organizacyjnej. W komórce jest
wyznaczona osoba, np. Naczelnik, upoważniona do zlecania zadań. Wpływające pismo
przekazuje on osobie odpowiedzialnej za sprawę (istniejąca sprawa) lub zleca zajęcie się sprawą
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(nowa sprawa). Osoba ta (operator sprawy) prowadzi dalej wszelkie działania z nią związane,
takie jak gromadzenie dokumentów z instytucji zewnętrznych, tworzenie pism w sprawie,
rejestracja nadchodzącej korespondencji w sprawie itp.
W przypadku nieobecności pracownika funkcjonuje moduł „zastępstwa” odpowiedzialny za
przekazywanie spraw w toku do prowadzenia innej osobie.
Komponent WF służy za źródło danych dla CM, który uzyskuje z niego informacje o stanie
załatwienia spraw.
Technologicznie komponent WF jest oparty o technologię portalową, identyczną z użytą do
budowy CM. Na centralnym serwerze będzie zgromadzona baza danych z dokumentami, którym
akcje użytkowników przyznają określone statusy. Dostęp do bazy odbywa się poprzez wszystkie
najpopularniejsze przeglądarki internetowe.

1.3

Architektura

1.3.1

Platforma sprzętowa i systemowa

Całe rozwiązanie MunSol jest oparte na dwóch serwerach:
⎯ Serwer CM – Serwer internetowy dostępny dla klientów urzędu poprzez sieć Internet, a
dla operatorów poprzez sieć lokalną. Jest na nim zainstalowany komponent CM.
Operatorzy komponentu CM (administratorzy informacji) używają dowolnych stacji
wyposażonych w przeglądarki internetowe.
⎯ Serwer CC/WF – Serwer aplikacji dostępny wyłącznie dla pracowników urzędu. Serwer ten
obsługuje komponenty CC i WF. Zarówno operatorzy CC jak i użytkownicy WF używają
dowolnych stacji wyposażonych w przeglądarki internetowe.

Preferowanymi systemami operacyjnymi wykorzystywanymi przez aplikacje zainstalowane na
obu serwerach jest Linux lub Solaris. Gwarantują one stabilność działania naszych rozwiązań. Ze
względu na specyfikę stosowanych przez nas technologii możliwe jest także umieszczenie
aplikacji serwerowych na systemie innych producentów.
Silnikiem baz danych wykorzystywanym przez system MunSol może być Oracle lub PostgreSQL.
Zapewniają one optymalną elastyczność oraz szybkość przetwarzania przechowywanych w nich
informacji.
Technologią zastosowaną w tym rozwiązaniu jest Java Enterprise Edition. Daje ona duże
możliwości ze względu na:
⎯ przenośność – nie jest zależna od platformy systemowej,
⎯ skalowalność – umożliwia balansowanie obciążenia,
⎯ elastyczność – łatwe możliwości rozbudowy,
⎯ małe koszty konserwacji i uaktualnienia – aplikacje działają na serwerze,
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⎯ wydajność,
⎯ jest standardem budowy aplikacji biznesowych.
Do przechowywania informacji zawartych w formularzach wykorzystywany jest format XML,
stanowiący swoistą normę zapisu. Umożliwia on łatwą wymianę dokumentów z innymi
systemami, które implementują jego obsługę. Dodatkowo umożliwia on podpisywanie
zawartych w nich danych przy pomocy standardu: XMLSignature.

1.4

Znakowanie dokumentów za pomocą etykiet

1.4.1

Założenia

W systemie Munsol zastosowano znakowanie dokumentów etykietami. Dokumenty zostają
opatrzone kodem kreskowym, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować dany dokument w
systemie. Zastosowanie dodatkowo czytnika kodów kreskowych znacząca przyspiesza i ułatwia
wyszukanie tych dokumentów w systemie.
1.4.2

Ogólny opis stosowanych kodów kreskowych

Kody kreskowe to jedna z najpopularniejszych technik automatycznej identyfikacji. Niezwykła
łatwość wydruku, dobrze opracowane standardy i duża pewność odczytu przesądzają o dużej
popularności kodów. Ogromne ilości przetwarzanych dokumentów powodują coraz częstsze
korzystanie z systemów automatycznej identyfikacji.
Zastosowanie kodów kreskowym przyczynia się do zwiększenia wydajności i usunięcia ludzkich
błędów przez zautomatyzowanie procesu zbierania danych.
Zalety stosowania kodów kreskowych:
⎯ zwiększona dokładność danych – kody kreskowe zapewniają lepszą dokładność niż dane
wprowadzane ręcznie
⎯ zdecydowanie szybsze wprowadzanie danych i ich przetwarzanie – dane przekazywane
są w sposób bezpośredni i natychmiastowy do komputera lub innego urządzenia
przetwarzającego i przechowującego dane
⎯ korzyści kosztowe – lepsza obsługa klienta, zarządzanie kapitałem i zapasami, krótszy
czas reakcji, niższy stan zapasów i koszty pracy
Kod kreskowy jest kombinacją następujących po sobie jasnych i ciemnych kresek
odzwierciedlających ciąg znaków (w zależności od standardu - cyfr, liter lub wszystkich znaków
ASCII). Kreski te zwane są elementami kodu. Różne kombinacje następujących po sobie różnej
grubości kresek i przerw reprezentują różne znaki.
1.4.3

Zasada działania

Kod kreskowy (podobnie wiele innych technik automatycznej identyfikacji) rzadko sam w sobie
zawiera istotną dla użytkownika informacje. Jest tylko rodzajem identyfikatora, pozwalającym na
szybkie otrzymanie z bazy danych informacje z nim związanych. Dane zawarte w samym kodzie
kreskowym są tylko ciągiem znaków, któremu w odpowiedniej bazie danych przyporządkowane
są pewne informacje.
Istnieje jednak możliwość zapisania pewnych danych bezpośrednio w treści kodu kreskowego.
Stosuje się ją jednak raczej rzadko i jedynie w przypadku danych o małej ilości znaków (np.
oznaczenie tylko daty produkcji towaru), gdyż zapisanie w ten sposób większej ilości informacji
powodowałoby powstanie zbyt dużych rozmiarów kodów kreskowych, których odczytanie
byłoby bardzo trudne. Jeśli zachodzi konieczność zapisu nieco obszerniejszych informacji bez
odwoływania się do zewnętrznych baz danych, stosuje się specjalne standardy kodów
kreskowych - kody piętrowe zwane również kodami dwuwymiarowymi.
Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

26/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
1.4.4

Kod jednowymiarowy (linearny)

Najczęściej stosowane standardy kodów kreskowych to:
⎯ EAN-8,
⎯ EAN-13 (UPC)
⎯ EAN-128
⎯ Code 39
⎯ Code 128
⎯ Przeplatany 2 z 5
Niektóre z nich mogą przedstawiać tylko cyfry (Przeplatany 2 z 5, EAN-8, EAN-13, UPC), inne
cyfry i litery (Code 39, Code 128). Niektóre kody mają ściśle określoną liczbę znaków (np.: EAN-8
jest ośmio-, EAN-13 - trzynasto-, znakowy). Kody o zmiennej długości to m.in. Code 128 i Code
39. Aby zwiększyć pewność odczytu kodu stosuje się sumy kontrolne. Sumy kontrolne występują
najczęściej w formie jednego znaku na końcu kodu. Tak jest np. w przypadku EAN-8 i EAN-13 - z
tego właśnie względu mimo, że potencjalnie da się w nich zapisać odpowiednio: 13 i 8 cyfr
wykorzystać tak naprawdę można tylko 12 i 7. Cyfra kontrolna liczona jest wg specjalnego
algorytmu skonstruowanego tak by łatwo można było wychwycić wszelkie przekłamania
odczytu. W niektórych kodach cyfra kontrolna jest widoczna (np. EAN-13) w niektórych jest
ukryta (np. Code 128). W kodzie Code 39 cyfra kontrolna może, ale nie musi występować.
Kod Code 128 został stworzony w celu zakodowania 128 znaków ASCII. Kod cechuje się bardzo
dużą gęstością.
Cechy charakterystyczne kodu Code 128:
⎯ kodowanie 128 znaków ASCII w 3 zbiorach A, B i C
⎯ zbiór
C
zawiera
liczby
dwucyfrowe,
liczb z parzystą ilością cyfr z kompresją 1:2

dlatego

umożliwia

kodowanie

⎯ kod zawiera obligatoryjną cyfrę kontrolną - nie jest ona widoczna pod kodem kreskowym,
nie jest również przesyłana przez czytniki do komputera (aczkolwiek jest oczywiście
sprawdzana)
⎯ Code 128 nie ma ograniczenia na ilość znaków
⎯ każdy kod rozpoczyna się jednym z 3 znaków START (definiującym początek danego
zbioru) oraz znakiem STOP
Możliwość kodowania 128 znaków ASCII oraz duża gęstość znacząco zwiększa popularność tego
kodu.
1.4.5

Kod dwuwymiarowy

Rozwój technik odczytu kodów kreskowych oraz dążenie do zawarcia w kodzie maksymalnie
dużej ilości informacji (zwiększenia jego gęstości) zaowocowało powstaniem nowego ich rodzaju
- kodów dwuwymiarowych. Przykładem może być opracowany w 1990 roku kod PDF 417
składający się z 3-90 rzędów znaków i mogący zakodować do 925 słów.
W chwili obecnej najbardziej znane kody dwuwymiarowe to:
⎯ Code 49 - piętrowy kod kreskowy - zbliżony bardziej to kodów jednowymiarowych niż
dwuwymiarowych
⎯ Code 16K
⎯ Code PDF 417
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Kody dwuwymiarowe próbuje obejść najpoważniejsze ograniczenie zwykłych kodów kreskowych
- małą gęstość. W typowym kodzie kreskowym pionowe paski zajmują miejsce w dużej mierze
bezużytecznie.
Kod PDF 417 – Dane przedstawione są w postaci tzw. słów kodowych, każde ze słów zawiera 4
ciemne kreski wśród 17 modułów, z których jest zbudowane. Można utworzyć 10480 różnych
słów.
Dzięki PDF 417 uzyskujemy dużą gęstość zapisu danych - większą niż w kodach liniowych i
piętrowych.
Podstawowe cechy:
⎯ w kodzie można zawrzeć 256 znaków ASCII II występujących w trzech podstawowych
zbiorach, każdy zbiór zawiera 929 znaków (słów kodowych)
⎯ doskonała korekcja błędów - nawet do 50 % uszkodzonego kodu (przy wykorzystaniu 9
stopni zabezpieczeń)
⎯ trzy tryby upakowania danych
⎯ zawiera znak start, lewy wskaźnik rzędu, słowa kodujące dane, prawy wskaźnik rzędu i
znak stop
⎯ symbol może zawierać od 3 do 90 rzędów znaków, w każdym można umieścić od 1 do 30
słów kodowych
⎯ PDF 417 może mieścić ponad 1100 bajtów informacji, 1800 znaków ASCII lub 2700 cyfr
⎯ kod ciągły, modularny
W systemie Munsol jako podstawowe zostały zastosowane, w zależności od wymagań JST
odnośnie ilości danych przechowywanych na etykiecie:
⎯ Jednowymiarowy kod: Code 128
⎯ Dwuwymiarowy kod: PDF 417.
1.4.6
1.4.6.1

Sprzęt używany do znakowania dokumentów
Drukarki

Drukarki termotransferowe i termiczne to specjalizowanie urządzenia do druku etykiet.
Charakterystyczną cechą dla obu typów drukarek jest taśmowy wydruk etykiet.
Drukarki termotransferowe i termiczne często określane są mianem drukarek kodów
kreskowych, jednak urządzenia te potrafią drukować dowolne etykiety, w tym zawierające m.in.
kody kreskowe, tekst, czy grafikę.
Do wydruku w technice termotransferowej niezbędna jest specjalna taśma (kalka) barwiąca,
która pod wpływem wysokiej temperatury z głowicy zostaje przeniesiona na etykietę. Dzięki
takiemu rozwiązaniu nie jest potrzebny papier termiczny. Wydruk taki jest niezwykle trwały.
Dostępna jest cała gama różnorodnych podłoży: odpornych na czynniki zewnętrzne,
wodoodpornych, o zwiększonej odporności na ścieranie, posiadające hologramy lub znaki
wodne. Etykiety na takich podłożach dostępne są praktycznie w każdym wymiarze. Drukarka
termotransferowa charakteryzuje się dużą prędkością wydruku.
Drukarki termotransferowe są wyposażone w sprzętową możliwość nadruku kodów kreskowych.
Dzięki takiemu rozwiązaniu kody kreskowe drukowane są szybciej - bo sprzętowo. Drukarki
często wyposażone są również w zestaw czcionek w tym czcionki OCR.
1.4.6.2

Czytniki kodów kreskowych

W trakcie czytania kodu, światło pochodzące z czytnika jest odbijane przez jasne elementy kodu
(przerwy) a pochłaniane przez jego ciemne elementy (kreski). Światło odbite od przerw
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powoduje powstanie w czytniku słabszych sygnałów elektrycznych, natomiast w wyniku braku
odbicia (kreski) powstają sygnały silniejsze. W zależności od grubości kresek różna jest też
długość trwania poszczególnych sygnałów. W wyniku tego powstaje ciąg sygnałów
elektrycznych o różnym natężeniu i różnej długości. Jest to tylko nieco bardziej skomplikowane
od zasady działania alfabetu Morse'a. Otrzymane w ten sposób impulsy elektryczne są
tłumaczone przez dekoder czytnika na język cyfr, liter i innych znaków ASCII, a następnie
przesyłane do komputera.
1.4.7
1.4.7.1

Etykiety
Ogólny opis stosowanych etykiet

Właściwa identyfikacja istotnie wpływa na wzrost wydajności. Jedną z najczęściej
wykorzystywanych metod jest oznaczanie przy pomocy etykiet samoprzylepnych, które mogą
być przygotowane różnymi metodami. Najpopularniejszą grupę stanowią etykiety wykonane za
pomocą specjalizowanych drukarek termotransferowych lub termicznych. Tego rodzaju
urządzenia umożliwiają wygodny i szybki wydruk etykiet samoprzylepnych różnego kształtu,
koloru i wielkości.
1.4.7.2

Wykorzystanie etykiet w systemie MunSol

W systemie Munsol wszystkie pisma składane przez interesanta w Urzędzie zostają opatrzone
samoprzylepną etykietą. Na etykiecie jest umieszczony numer i jego odpowiednik zakodowany
kodem kreskowym. Numer na etykiecie odpowiada numerowi kontaktu, przechowywanemu w
bazie systemu Munsol. Pozwala to na szybką i jednoznaczną identyfikacje dokumentu. Jest
również potwierdzeniem, że dane pismo zostało wprowadzone do systemu. Opatrzenie systemu
etykietą ułatwia również wyszukanie danego dokumentu i prześledzenie jego obiegu w JST.
1.4.7.3

Etykieta w systemie Munsol

Forma etykiety, jak również informacje znajdujące się na etykiecie dostosowane są do wymagań
JST.
Podstawowe informacje znajdujące się na etykiecie to:
⎯ Nazwa JST, np. Gmina Munsol
⎯ Imię i nazwisko osoby, która przyjęła pismo
⎯ Data i godzina przyjęcia pisma
⎯ Liczba stron i liczba załączników do pisma
⎯ Numer pisma / kontaktu
Dodatkowo na etykiecie może znajdować się herb JST.
Poniżej przedstawiona jest przykładowa etykieta.

W systemie Munsol są zaimplementowane oba rodzaje kodów: jednowymiarowy i
dwuwymiarowy. Jednowymiarowy kod kreskowy pozwala on za zapisanie całego numeru pisma
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/ kontaktu. W przypadku większych wymagań JST odnośnie ilości danych przechowywanych na
etykiecie stosowany jest kod dwuwymiarowy.
1.4.7.4

Potwierdzenie przyjęcia pisma przez pracownika urzędu

Interesant składając pismo, dostaje potwierdzenie złożenia pisma w Urzędzie. Na potwierdzeniu
również znajduje się numer pisma / kontaktu, w formie jawnej i zakodowanej kodem
kreskowym. Dzięki temu numerowi Interesant będzie mógł na bieżąco poprzez sieć Internet
śledzić postępy w załatwianiu jego sprawy.
Forma potwierdzenia, jak również informacje znajdujące się na nim dostosowane są do
wymagań JST.
Podstawowe informacje znajdujące się na potwierdzeniu to:
1. Nazwa JST, np. Gmina Munsol
2. Imię i nazwisko osoby, która przyjęła pismo
3. Data i godzina przyjęcia pisma
4. Liczba stron i liczba załączników do pisma
5. Numer pisma / kontaktu
6. Informacja, czego dotyczyło pismo / kontakt
7. Wysokość opłat skarbowych
Potwierdzenie jest również dokumentem potwierdzającym dokonania należnych opłat
skarbowych.
Poniżej przedstawione jest przykładowe potwierdzenie.

Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

30/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
Jako kod identyfikujący może zostać zastosowany dowolnie: kod dwuwymiarowy lub
jednowymiarowy kod kreskowy. Kod dwuwymiarowy stosuje się, gdy istnieje potrzeba
przechowywania w kodzie większej ilości informacji.
Potwierdzenia są drukowane na biurowej drukarce laserowej. Można zastosować potwierdzenia
od dowolnym rozmiarze, oraz dowolnym rodzaju papieru. Ograniczenia wynika z rodzaju
zastosowanej drukarki. W celu zwiększenia bezpieczeństwa można zastosować potwierdzenia
opatrzone hologramem.

1.5

Kontrola dostępu do informacji i jej podpisywanie

Z punktu widzenia kontroli dostępu do informacji rozróżniamy 3 typy użytkowników:
⎯ urzędnik w JST mający dostęp do informacji, za którą jest on merytorycznie
odpowiedzialny
⎯ klient lub pełnomocnik klienta mający dostęp do wszystkich spraw dotyczących klienta
⎯ firma reprezentowana przez osoby upoważnione do załatwiania danej sprawy lub
kategorii spraw
Każdy z tych 3 typów użytkowników otrzyma elektroniczny identyfikator. Służyć on będzie
następującym celom:
⎯ uwierzytelnieniu użytkownika
⎯ autoryzacji użytkownika
⎯ złożenie przez użytkownika podpisu elektronicznego
Regulacje prawne stosowania elektronicznego identyfikatora ujęte będą w umowie cywilnoprawnej podpisanej pomiędzy JST a użytkownikiem. System MunSol jest zaprojektowany w
sposób, który go w pełni integruje z infrastrukturą klucza publicznego, czyli wykorzystuje on
podpis cyfrowy do identyfikacji klienta urzędu.
Urzędnicy mogą posiadać dwa certyfikaty. Pierwszy wydany im jako pracownikom urzędu,
umożliwiający im dostęp do załatwianych spraw. Drugi, który ewentualnie otrzymują jako klienci
urzędu. Drugi certyfikat umożliwia im dostęp do spraw, które dotyczą ich, jako mieszkańca.

Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

31/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

1.5.1

Wydawanie certyfikatu

Podstawowym elektronicznym identyfikatorem jest certyfikat. Certyfikat wydawany jest w
gminie w wydzielonym punkcie rejestracji. Urzędnik osobiście sprawdza tożsamość osoby na
podstawie przedstawionych dokumentów. Użytkownik podpisuje umowę cywilno-prawną
regulującą zasady korzystania z karty. Otrzymuje kartę elektroniczną oraz zapieczętowaną
kopertę z numerem PIN. Każda karta posiada własny numer seryjny.
W następnym kroku następuje proces personalizacji karty. Do systemu wprowadzane są
konieczne dane do wystawienia certyfikatu. Na żądanie użytkownik wprowadza kartę do czytnika
i własnoręcznie wprowadza przekazany mu PIN.
System generuje certyfikat, który jest zapisywany na karcie, natomiast klucz prywatny
użytkownika jest generowany tylko w karcie i nigdy nie opuszcza karty.
Wyróżniamy 2 rodzaje certyfikatów:
⎯ certyfikaty prywatne
⎯ certyfikaty biznesowe.
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Obydwa typy certyfikatów są certyfikatami osobistymi wydawanymi dla konkretnej osoby
fizycznej. Wszystkie certyfikaty wystawiane są na określony czas, po którym tracą ważność. W
praktyce okres ten wynosi 2 lata.
Ponadto istnieje możliwość stosowania certyfikatów wydanych przez niezależne centra
certyfikacji.
Zagubione lub skompromitowane
unieważnionych (CRL).

certyfikaty

wprowadzane

są

na

listę

certyfikatów

Certyfikaty prywatne przeznaczone są dla indywidualnych klientów Urzędu oraz jego
pełnomocników. Klient przy tym nie musi być mieszkańcem gminy.
Certyfikat zawiera następujące dane identyfikacyjne o użytkowniku:
⎯ Imię i Nazwisko,
⎯ Pesel jako jednoznaczny identyfikator osoby.
Certyfikaty biznesowe wydawane są dla osób fizycznych mających upoważnienie do
reprezentowania podmiotów prawnych przed Urzędem.
Certyfikat biznesowy zawiera następujące dane identyfikacyjne:
⎯ Nazwa firmy,
⎯ REGON jako jednoznaczny identyfikator podmiotu prawnego,
⎯ Imię i nazwisko osoby fizycznej,
⎯ Jednoznaczny identyfikator osoby wewnątrz reprezentowanej organizacji.
Jednoznaczny identyfikator osoby jest nadawany przez firmę i służy do identyfikowania
użytkownika w ramach jego działań w systemie.
Certyfikat biznesowy służy tylko do załatwiania spraw danego podmiotu prawnego i nie może
być wykorzystywany do celów prywatnych danej osoby.
Wszystkie sprawy dotyczące danej firmy mogą być załatwiane tylko poprzez certyfikat biznesowy
danej firmy.
Przy występowaniu podmiotu prawnego o certyfikat dla upoważnionych osób dana organizacja
musi wyznaczyć jedną lub więcej osób mających rozszerzone prawa na systemie w obrębie
spraw danej organizacji (np. prawo do przydzielania i odwołania upoważnień do prowadzenia
danej sprawy lub kategorii spraw przez wyznaczoną osobę).
Informacja o rozszerzonych uprawnieniach nie jest przechowywana w certyfikacie ale w zbiorze
danych na serwerze i w każdej chwili może być zmieniona bez wpływu na wydane certyfikaty.
Dopuszcza się możliwość upoważnienia osoby posiadającej tylko certyfikat prywatny do
reprezentowania firmy w danej sprawie lub kategorii spraw. Uprawnienie to może być nadane
tylko bezpośrednio przez Urząd na pisemny wniosek osoby prawnej.
1.5.2

Pełnomocnicy i upoważnieni

Każda osoba fizyczna mająca certyfikat może udzielić pełnomocnictwa innej osobie fizycznej
mającej certyfikat Urzędu. Pełnomocnictwa można udzielić (lub odwołać) na daną sprawę lub
kategorię spraw podpisując odpowiedni wniosek na stronie internetowej.
Pełnomocnik traktowany jest na równi z klientem i ma prawo wglądu do wszystkich
prowadzonych spraw w ramach swojego pełnomocnictwa.
Osoba fizyczna posiadająca certyfikat biznesowy i mająca rozszerzone uprawnienia może
upoważnić inne osoby posiadające certyfikat biznesowy danej firmy do prowadzenia w imieniu
firmy danej sprawy lub kategorii spraw.
Osoba o rozszerzonych uprawnieniach posiada wgląd do wszystkich prowadzony dla firmy
spraw.
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1.5.3

Zakładanie nowej sprawy

Klient wypełniający wniosek na portalu Urzędu podpisuje go przy pomocy otrzymanego
certyfikatu. Podpis ten jest weryfikowany czy jest ważny. Po uznaniu go za prawomocny, system
identyfikuje jednoznacznie osobę podpisującą. Sprawdzane jest czy podpisująca osoba składa
wniosek we własnej sprawie, czy też na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub
upoważnienia firmy. Po pozytywnym sprawdzeniu uprawnień dany dokument kierowany do
wstępnej kontroli przez CC i dalej jest przydzielany jest odpowiedniemu wydziałowi lub
odrzucany umieszczając go w folderze użytkownika z odpowiednią adnotacją. Jeśli jest to
pierwszy wniosek klienta złożony poprzez portal w systemie zakładana jest jego teczka
elektroniczna w przypadku sprawy prywatnej lub teczka danej firmy.
1.5.4

Podpisywanie dokumentów i weryfikacja podpisu

Przed podpisaniem dokumentu weryfikowana jest ważność certyfikatu użytkownika oraz
sprawdzane są uprawnienia użytkownika do składania podpisu w danej sprawie. Jednocześnie
każdorazowo dołączany jest do dokumentu certyfikat podpisującego jako wzór do weryfikacji
podpisu.
Przy weryfikacji podpisu zakłada się, że przechowywany w systemie podpis złożony był
prawomocnie. Weryfikacja podpisu polega na sprawdzeniu czy podpisany dokument nie uległ
zmianie i czy podpis jest zgodny z załączonym certyfikatem.
1.5.5

Sprawdzenie stanu spraw

Każda osoba ma wgląd do danej teczki prywatnej lub biznesowej w ramach przyznanych mu
uprawnień. Nie ma przy tym znaczenia kto pierwotnie założył daną sprawę.
Pewne dane ogólne dotyczące danej teczki mogą być samodzielnie redagowane w ramach
uprawnień np. adres poczty internetowej, na którą wysyłane będą potwierdzenia wszystkich
działań klienta w ramach e-Urzędu.
W teczce widoczna jest też lista spraw założonych elektronicznie w Urzędzie, do których
użytkownik ma uprawnienia. Wybierając odpowiednią sprawę użytkownik ma dostęp do teczki
sprawy w trybie odczytu oraz do historii, kto miał dostęp do danej teczki. Jednocześnie może
uzupełniać odpowiednie dokumenty.
W każdej chwili klient może zweryfikować podpis pod dokumentem.
1.5.6

Kontrola dostępu dla urzędników

Każdy urzędnik, który ma mieć dostęp do informacji zawartych w WF i CM otrzymuje certyfikat.
Certyfikat ten jest typu biznesowego wystawiony dla danego Urzędu i osoby fizycznej według
takich samych reguł jak dla innych klientów biznesowych. Zamiast umowy cywilno-prawnej
podpisywany jest protokół przekazania karty i PINu.
Wykorzystując nadany mu certyfikat urzędnik uwierzytelnia się w systemie CM i WF oraz
podpisuje elektronicznie stosowne dokumenty.
Wszystkie certyfikaty urzędników przechowywane są w centralnym repozytorium.
Umieszczenie danych o użytkownikach w centralnym katalogu (np. LDAP) pozwala dowolnie
kształtować opisujący użytkownika zestaw atrybutów, np. jego przynależność organizacyjna,
uprawnienia w ramach CM i WF.
Na podstawie infrastruktury PKI można będzie w przyszłości zapewnić jednolity (z punktu
widzenia użytkownika) sposób uwierzytelnienia użytkownika w ramach systemu
informatycznego. Uwierzytelnienie użytkownika i przyznanie dostęp do wszelkich zasobów
systemu i sieci będzie odbywało się na podstawie powiązanego z kontem użytkownika
certyfikatu, lub też danych uwierzytelniających przechowywanych na karcie elektronicznej).
Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

34/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
Oprócz udogodnienia w procesie logowania, rozwiązanie takie zwiększa poziom bezpieczeństwa
sieci poprzez zdjęcie z użytkownika sieci obowiązku przeprowadzenia procesu logowania,
umożliwiając tym samym wprowadzenie bardziej rygorystycznej polityki haseł i dostępu do
zasobów sieciowych, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w sieci
Urzędu. Niezależnie możliwe jest logowanie się w systemie w sposób tradycyjny (przy pomocy
nazwy użytkownika i hasła) dla użytkowników nieposiadających podpisu elektronicznego.
Użytkownik poczty elektronicznej na podstawie wydanego mu certyfikatu uzyska możliwość
szyfrowania poczty elektronicznej przesyłanej w sieci Urzędu oraz uwierzytelniania jej poprzez
podpisanie listu z wykorzystaniem osobistego certyfikatu. Szyfrowanie poczty pozwoli na
zachowanie poufności korespondencji, zaś jej podpisywanie pozwala na jednoznaczne
potwierdzenie tożsamości wysyłającego korespondencje.
W oparciu o infrastrukturę PKI możliwe jest stworzenie i wdrożenie mechanizmów audytu i
inspekcji zdarzeń w systemie informatycznym, obejmujących zdarzenia związane z działaniem
samych mechanizmów PKI, jak i zdarzeń zachodzących w systemie informatycznym i
wykorzystywanych przez użytkowników aplikacjach.
1.5.7

Centrum Certyfikacji

Na podstawie zlecenia wydanego przez punkt rejestracji Centrum Certyfikacji wydaje stosowne
certyfikaty przesyłane do punktu rejestracji. Centrum przechowuje wydane certyfikaty w celu
późniejszego odnowienia certyfikatu lub wpisania na listę CRL. Na zlecenie punktu rejestracji
wydane certyfikaty są unieważniane i generowana lista CRL przesyłana jest do systemu.
Centrum Certyfikacji składa się z serwera certyfikującego pracującego w wydzielonej sieci w
obrębie danego Urzędu, może to być też usługa Zaufanej Trzeciej Strony.
1.5.8

Przyczyny stosowania certyfikatów biznesowych

⎯ Rodzaj identyfikatora. Generalnie każdy, kto ma dostęp do certyfikatu (np. załączonego
do podpisanego pisma) może zobaczyć jego identyfikator; jest on wyświetlany także przy
weryfikacji podpisu. Certyfikat biznesowy nie stosuje jako identyfikatora PESEL, który
stanowi dane osobowe, tylko nic niemówiący numer nadany przez organizację. W
przypadku Urzędu jest to szczególnie ważne, ponieważ podpisane decyzje z załączonym
certyfikatem urzędnika mogą być dostępne dla szerokiego kręgu ludzi.
⎯ Rozdzielenie
funkcji
certyfikatu
osobistego
od
certyfikatu
biznesowego.
Skompromitowanie certyfikatu prywatnego poprzez nieprawidłowe użycie lub
udostępnianie osobom trzecim nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo danych
osoby prawnej i nie wiąże się to z żadnym działaniem ze strony osoby prawnej. Certyfikat
biznesowy jest własnością organizacji, która może narzucić własne procedury jego
ochrony, w szczególności zobowiązać pracownika do dochowania szczególnej
staranności wobec tego certyfikatu.
⎯ Zmniejszenie ryzyka nadużyć. Stosowanie certyfikatów biznesowych daje możliwość
ograniczenia kręgu osób reprezentujących firmę do tych, dla których firma explicite
wystąpiła o wydanie certyfikatów biznesowych. Zmniejsza to ryzyko nadużyć przez osobę
o rozszerzonych uprawnieniach przy udzieleniu uprawnień do reprezentowania firmy
(wyklucza się przydzielenie uprawnień dowolnej osobie).

1.6

Certyfikaty kwalifikowane

Jako certyfikaty prywatne akceptowane są przez system dowolne wybrane przez JST obce
certyfikaty, w tym certyfikaty kwalifikowane.
Certyfikaty te muszą spełniać określone warunki:
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⎯ format certyfikatu musi być identyczny z certyfikatem wydawanym przez Urząd i
zawierać imię, nazwisko osoby oraz PESEL jako identyfikator,
⎯ w bazie danych systemu musi być przechowywany aktualny certyfikat centrum
certyfikacji, który wystawił dany certyfikat użytkownika oraz lista unieważnionych
certyfikatów wydana przez to centrum. Aktualizacja tych danych powoduje dodatkowe
koszty.

2

Odniesienie do opisu przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis oferowanego systemu MunSol został zawarty w rozdziale powyżej. W
poniższej tabeli zostały umieszczone odniesienia pomiędzy wymaganiami opisanymi w SIWZ w
zakresie systemu E-Urząd (Część III, rozdziały 1 – 6), a ich spełnieniem przez oferowane
rozwiązanie.
Lp.

Rozdział SIWZ (Część III)

Spełnienie wymagania

Wymaganie
1.

1. Całościowy ogląd
rozwiązania
Wymagania w zakresie
zgodności z przepisami
polskiego prawa

2.

1. Całościowy ogląd
rozwiązania
Podział rozwiązania na moduły

System MunSol został w całości zaprojektowany w Polsce i z
założenia jest przeznaczony dla polskiej administracji
samorządowej (nazwa pochodzi od skrótu od Municipal Solution –
Rozwiązanie Samorządowe). System MunSol jest dostosowany do
wszystkich (dotyczących tego obszaru zastosowań) wymogów
polskiego prawa, w tym również wymienionych w SIWZ 16 aktów
prawnych.
System MunSol dzieli się na trzy podstawowe moduły CC (Contact
Center), CM (Content Manager) oraz WF (Workfow), które
całkowicie odpowiadają wymaganej funkcjonalności modułów EBaza, E-Usługi i E-Obieg. Ponadto w skład systemu MunSol chodzą
jeszcze dwa moduły: Main (Konsola zarządzająca) oraz
Administrator. Moduły systemu MunSol stanowią funkcjonalną
całość.
System MunSol jest rozwiązaniem informatycznym
wspomagającym zarządzanie obiegiem informacji w urzędzie oraz
ułatwiającym dostęp zasobów informacyjnych urzędu.
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Lp.

Rozdział SIWZ (Część III)

Spełnienie wymagania

Wymaganie
3.

1. Całościowy ogląd
rozwiązania
Ogólne cele i funkcjonalność
rozwiązania

Wdrożenie systemu MunSol wspomaga osiągnięcie wszystkich
celów opisanych w SIWZ dla rozwiązania E-Urząd. MunSol jest w
pełni zintegrowany z podpisem cyfrowym. Oznacza to możliwość
autoryzowania podpisu przez wszystkich użytkowników systemu,
jakimi są pracownicy urzędu, mieszkańcy, firmy i instytucje oraz
inne osoby fizyczne.
Oferowany MunSol jest systemem zapewniającym kompleksową
obsługę klienta zewnętrznego urzędu administracji samorządowej
(urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego oraz urzędu
marszałkowskiego). W systemie MunSol klient zewnętrzny to
każdy interesant (indywidualnego oraz instytucjonalnego) w tym
również jednostki miasta. System MunSol usprawnia również
wewnętrzny obieg informacji, dokumentów i spraw.
Podstawowe cele MunSol to:
⎯ Skrócenie czasu potrzebnego na obsłużenie klienta
zewnętrznego
⎯ Zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie
⎯ Wprowadzenie
urzędu

transparentności

w

funkcjonowaniu

⎯ Łatwiejszy dostęp do usług publicznych
⎯ Obniżenie kosztów administracji
⎯ Uporządkowanie procedur urzędowych.
Do osiągnięcia powyższych celów służą rozwiązania informatyczne
wspomagające zarządzanie obiegiem informacji w urzędzie
(komponenty systemu MunSol), a mianowicie:
⎯ Komponent CC – System klasy Contact Center (Biuro
Obsługi Klienta)
⎯ Komponent CM – System klasy
Management (Portal zdalnych usług)

Internet

Content

⎯ Komponent WF – System klasy Workflow (Zarządzanie
obiegiem dokumentów i zarządzania sprawami)
Poszczególne komponenty stanowią funkcjonalną całość, która
odpowiada w całości wymaganej w SIWZ funkcjonalności
modułów E-Obieg, E-Baza oraz E-Usługi.
4.

2. E-Obieg – System
wewnętrznego obiegu
dokumentów oraz
zarządzania sprawami
Funkcjonalność modułu EObieg

Funkcjonalność modułu E-Obieg jest rozłożona w systemie
MunSol na komponenty CC i WF, przy czym komponent CC
odpowiada funkcjonalności Biura Obsługi Klienta, a komponent
WF całości zagadnień związanych z obiegiem dokumentów i
zarządzaniem sprawami.
Te dwa komponenty systemu MunSol zapewniają funkcjonalność
związaną z biurem obsługi klienta urzędu, zarządzaniem
elektronicznym obiegiem dokumentów, zarządzaniem procesami
załatwiania spraw oraz obsługują podpis cyfrowy pracownika
urzędu.
Technologicznie komponenty CC i WF, podobnie jak cały system
MunSol, są oparte o technologię portalową, a dostęp do zasobów
odbywa się przez dowolną przeglądarkę internetową.
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Lp.

Rozdział SIWZ (Część III)

Spełnienie wymagania

Wymaganie
5.

2. E-Obieg – System
wewnętrznego obiegu
dokumentów oraz
zarządzania sprawami
Biuro obsługi klienta urzędu

Funkcjonalność BOK zaimplementowana w systemie MunSol
pozwala na wyodrębnienie BOK w samodzielną komórkę
organizacyjną oraz na zorganizowanie BOK jak rozproszonego
systemu sekretariatów. BOK jest zaimplementowane w systemie
MunSol w komponencie CC. Są tam rejestrowane wszystkie
rodzaje kontaktów, jakie napływają do urzędu. Kontakty są
klasyfikowane wg rodzaju kontaktu (pytanie, pytanie w sprawie,
zgłoszenie) oraz formie kontaktu (pismo, telefaks, telefon, poczta
elektroniczna, wizyta osobista itp.)
W BOK kontakt jest wstępnie opisywany oraz istnieje możliwość
dodania do niego załącznika. Następnie jest on dekretowany do
właściwej komórki organizacyjnej. Dekretacja uruchamia proces
elektronicznego obiegu dokumentu.
W zależności od rodzaju zgłoszenia uruchamiana jest procedura
wszczynająca nową sprawę lub dołączająca zgłoszenie do sprawy
już istniejącej.

6.

2. E-Obieg – System
wewnętrznego obiegu
dokumentów oraz
zarządzania sprawami
Zarządzanie elektronicznym
obiegiem dokumentów

W proponowanym rozwiązaniu kontakty zadekretowane w
komponencie CC (BOK) trafiają poprzez dekretację do
komponentu WF. Zawsze istnieje jedna komórka organizacyjna
odpowiedzialna za sprawę. Pozostałe komórki organizacyjne mogą
otrzymać dostęp do kontaktu na zasadzie podglądu, bez prawa
podejmowania jakichkolwiek akcji związanych z załatwieniem
sprawy. Komórka prowadząca może natomiast zlecać innym
komórkom podjęcie takich akcji, jeżeli załatwienie sprawy tego
wymaga. Odrębnie w systemie MunSol jest rozwiązany problem
zawarcia w jednym kontakcie spraw całkowicie rozłącznych.
Wówczas istnieje możliwość ustanowienia większej ilości
jednostek odpowiedzialnych (każda odpowiada za swoją sprawę).
W przypadku spraw rozłącznych system MunSol tworzy
wielokrotności pisma (każde na prawie oryginału).
Osoba otrzymująca kontakt może zwrócić pismo do nadawcy,
przekazać pismo do podległej sobie jednostki organizacyjnej lub
zlecić konkretnej osobie zajęcie się sprawą. Może zlecić takie
zadanie również sobie. Po zadekretowaniu pisma na konkretną
osobę w systemie MunSol uruchamiana zostaje funkcjonalność
zarządzania sprawą.

7.

2. E-Obieg – System
wewnętrznego obiegu
dokumentów oraz
zarządzania sprawami
Zarządzanie procesami
załatwiania spraw

W systemie MunSol istnieją dwa sposoby zarządzania procesami
załatwiania spraw. Pierwszy to proces ze zdefiniowaną procedurą.
Jest to tzw. obieg wymuszony, gdzie wszystkie podejmowane
akcje są zapisane w zdefiniowanym procesie. Drugi rodzaj, to tzw.
obieg dowolny, gdzie pracownik urzędu samodzielnie podejmuje
decyzję, co do dalszych akcji. W systemie MunSol definicja
procesów (a także ich modyfikacja) odbywa się za pomocą
wbudowanego edytora graficznego.
Nieobecność pracownika nie zatrzymuje procesu, gdyż zgodnie ze
zdefiniowaną procedurą zastępstw, zostaje wyznaczony na jego
miejsce inny pracownik.
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8.

2. E-Obieg – System
wewnętrznego obiegu
dokumentów oraz
zarządzania sprawami

Spełnienie wymagań w zakresie podpisu cyfrowego zostało
opisane w wierszach 14-21 niniejszej tabeli.

Podpis cyfrowy pracownika
urzędu
9.

3. E-Baza
Funkcjonalność modułu E-Baza

10.

4. E-Usługi
Funkcjonalność modułu EUsługi

Wymagana funkcjonalność jest zaimplementowana w
komponencie CC systemu MunSol.
Dane (o stanie załatwienia spraw, pismach wchodzących,
wychodzących i wewnętrznych, procedurach załatwiania spraw,
zakresie odpowiedzialności komórek organizacyjnych, oraz inne
zdefiniowane informacje) są przechowywane w bazie danych
MunSol i są dostępne, po autoryzacji i uwierzytelnieniu
użytkownikom posiadającym określone uprawnienia (w tym
pracownikom poszczególnych urzędów oraz klientom
poszczególnych urzędów). Dostęp jest możliwy do uzyskania także
za pośrednictwem Internetu, w tym przy użyciu PIAP.
Wymagana funkcjonalność jest zaimplementowana w
komponencie CM systemu MunSol.
Moduł CM zawiera aktywne formularze, za pomocą których
możliwe jest zainicjowanie spraw oraz dokonywanie płatności.
Ponadto dostarcza możliwość przeglądania spraw i dołączania
dokumentów. Wypełnione formularze są przesyłane do
komponentu CC (czyli wg funkcjonalności systemu E-Urząd do
BOK w module E-Obieg), gdzie następuje ich wstępna weryfikacja.
Formularze zakwalifikowane przez CC trafiają do komponentu WF.
Model zdalnych płatności bazuje na założeniu, że użytkownik
systemu MunSol posiada jednocześnie konto bankowe z dostępem
internetowym. Brak takiego konta nie uniemożliwia korzystania z
systemu MunSol lecz znacznie utrudnia proces wniesienia opłaty.

11.

5. Architektura fizyczna
Założenia dotyczące
architektury

System MunSol został zaprojektowany w architekturze
trójwarstwowej. Zastosowano w tym projekcie podejście
„cienkiego klienta” – dostęp do aplikacji następuje za
pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej.
System MunSol jest rozwiązaniem heterogenicznym. Dzięki
dostępowi przeglądarkowemu istnieje możliwość wykorzystania
dotychczasowej infrastruktury sprzętowej.
Przyjęta architektura zapewnia zarówno ciągłość systemową
rozwiązań, jak i spójność w zakresie metod integracji.
Działa on pod kontrolą kilku różnych (pochodzących od różnych
producentów) systemów operacyjnych – zarówno po stronie stacji
klienckich, jak i po stronie serwerów.
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12.

5. Architektura fizyczna
Bezpieczeństwo

Zaproponowane rozwiązanie funkcjonuje w oparciu o relacyjną
bazę danych PostgreSQL (RDBMS), której zastosowanie zapewnia
bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa danych.
Rozwiązanie funkcjonuje w oparciu o 2 niezależne serwery (serwer
wewnętrzny dla komponentów CC i WF) oraz serwer zdalnych
usług (dla komponentu CM), którego zasoby są udostępniane w
Internecie. Takie rozwiązanie zapewnia wysokie bezpieczeństwo
danych przetwarzanych wewnątrz urzędów.
W proponowanym rozwiązaniu zostaną zastosowane urządzenia
archiwizujące w postaci nagrywarek DVD z oprogramowaniem
umożliwiającym automatyczną archiwizację.
Dla potrzeb systemu bezpieczeństwa oferujemy zastosowanie
mechanizmów zaimplementowanych przez producentów w
sieciowym systemie operacyjnym oraz sieciowych urządzeniach
aktywnych.

13.

5. Architektura fizyczna
Fizyczna koncepcja obiegu
dokumentów

14.

6. Podpis cyfrowy
Funkcjonalność podpisu
cyfrowego – zastosowanie
certyfikatów

Koncepcja obiegu dokumentów w systemie MunSol została oparta
o język XML. Jest to w pełni zgodne z wymaganiami SIWZ. Do
przechowywania informacji zawartych w formularzach
wykorzystywany jest format XML, stanowiący swoistą normę
zapisu. Umożliwia on łatwą wymianę dokumentów z innymi
systemami, które implementują jego obsługę. Dodatkowo
umożliwia on podpisywanie zawartych w nich danych przy
pomocy standardu: XMLSignature.
W proponowanym rozwiązaniu podpis cyfrowy będzie
funkcjonował w oparciu o kartę procesorową. Będzie ona służyła
zarówno do identyfikacji użytkownika, jak i realizacji podpisu
elektronicznego.
W proponowanej koncepcji będą stosowane certyfikaty prywatne
oraz służbowe, których przykładem jest certyfikat wystawiany dla
pracownika JST. W ramach projektu zostanie dostarczonych 147
kart procesorowych wraz z podpisami kwalifikowanymi
przeznaczonymi dla pracowników JST.
Proponowane rozwiązanie MunSol zakłada uznawanie przez
system certyfikatów wydanych przez inne centra certyfikacji, o ile
spełniają one przepisy wynikające z właściwych ustaw, w
szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o podpisie
elektronicznym.
Certyfikaty będą stosowana do logowania się do aplikacji oraz do
podpisywania wszystkich operacji. Niezależnie możliwe jest
logowanie się w systemie w sposób tradycyjny (przy pomocy
nazwy użytkownika i hasła) dla użytkowników nie posiadających
podpisu elektronicznego.
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15.

6. Podpis cyfrowy
Funkcjonalność podpisu
cyfrowego – wydawanie
certyfikatu

Proces wydawania certyfikatu jest zgodny z wymaganiami
określonymi w SIWZ. Certyfikaty, wraz z kluczem prywatnym są
zapisywane na karcie. Karta jest dodatkowo chroniona numerem
PIN. Procedura podpisu elektronicznego odbywa się na karcie –
klucz nigdy nie opuszcza karty. Certyfikaty w systemie MunSol są
wydawane na ściśle określony czas. Wszelkie certyfikaty, które
zostały zgubione lub skompromitowane trafiają na listę
certyfikatów unieważnionych.
Zawartość informacyjna certyfikatów (prywatnego i służbowego)
jest taki sam jak opisany w wymaganiach SIWZ.

16.

6. Podpis cyfrowy
Funkcjonalność podpisu
cyfrowego – pełnomocnicy i
upoważnieni

17.

6. Podpis cyfrowy
Funkcjonalność podpisu
cyfrowego – zakładanie sprawy

18.

6. Podpis cyfrowy
Funkcjonalność podpisu
cyfrowego – podpisywanie
dokumentów i weryfikacja
podpisu

Proponowane rozwiązanie MunSol uwzględnia możliwość
udzielania pełnomocnictw do podpisywania pism, przy użyciu
podpisu elektronicznego. Upoważnienie do udzielenia
pełnomocnictwa w zakresie certyfikatu służbowego, wymaga
nadania dodatkowych uprawnień.
Komponent CM w systemie MunSol (odpowiada modułowi EUsługi w opisie przedmiotu zamówienia) zawiera możliwość
zakładania spraw za pośrednictwem internetu. Osoba posiadają
podpis elektroniczny, jest w stanie zainicjować sprawę za
pośrednictwem Internetu oraz podpisać pismo do urzędu.
Pracownik urzędu (wykorzystując system MunSol) na podstawie
podpisu weryfikuje daną osobę oraz jej uprawnienia.
W proponowanym rozwiązaniu w momencie składania podpisu
elektronicznego w pierwszej kolejności dokonywane jest
sprawdzenie ważności certyfikatu oraz uprawnienia osoby
składającej podpis. Do dokumentu jest dołączany każdorazowo
certyfikat podpisującego, który służy jako wzór do weryfikacji
podpisu. W MunSol weryfikacja podpisu polega na sprawdzeniu
czy podpisany dokument nie uległ zmianie i czy podpis jest zgodny
z załączonym certyfikatem.
Pozytywna weryfikacja skutkuje również wyświetleniem danych
osoby podpisującej.

19.

6. Podpis cyfrowy
Funkcjonalność podpisu
cyfrowego – sprawdzanie stanu
sprawy

20.

6. Podpis cyfrowy
Funkcjonalność podpisu
cyfrowego – dostęp
pracowników urzędów do akt

Komponent CM w systemie MunSol (odpowiada modułowi EUsługi w opisie przedmiotu zamówienia) zawiera możliwość
przeglądania teczki ze swoimi sprawami lub sprawami, do których
posiada się upoważnienie. Dostęp do teczki sprawy możliwy jest w
trybie odczytu, przy jednoczesnej możliwości uzupełniania jej
odpowiednimi dokumentami. Jest tam dostarczona pełna
funkcjonalność opisana w SIWZ, w tym możliwość weryfikacji
podpisu pod dokumentem. MunSol pozwala na samodzielne
redagowanie określonych danych teczki, w ramach posiadanych
uprawnień.
W oferowanym rozwiązaniu pracownicy urzędu stosują podpis
cyfrowy do uwierzytelniania się w systemie oraz elektronicznego
podpisywania dokumentów (pracownicy, którzy nie posiadają
podpisu elektronicznego mogą autoryzować się w systemie przy
pomocy tradycyjnego logowania, lecz nie mogą podpisywać
dokumentów). Wszystkie działania związane z przetwarzaniem
dokumentów są przez użytkownika automatycznie podpisywane,
a dane te są przechowywane w centralnym repozytorium.
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21.

6. Podpis cyfrowy
Funkcjonalność podpisu
cyfrowego – Centrum
certyfikacji

22.

7.2. Ogólne wymagania
dotyczące sprzętu
komputerowego
Promocja projektu

23.

7.2. Ogólne wymagania
dotyczące sprzętu
komputerowego

Proponowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie Centrum
Certyfikacji do wydawania oraz przechowywania certyfikatów.
Przechowywane certyfikaty służą w takim przypadku do
późniejszego odnowienia certyfikatu lub ewentualnego wpisania
na listę certyfikatów odwołanych.
Cały dostarczony sprzęt zostanie oznakowany naklejkami
samoprzylepnymi oraz zostaną wykonane stałe tablice
pamiątkowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu
Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dn. 30 maja 2000 roku.
Cały oferowany sprzęt spełnia normy CE. W załączeniu do
niniejszej oferty znajdują się dokumenty potwierdzające ten fakt.

Spełnienie normy CE

3

Spełnienie wymagań punktowanych (zgodnie z punktem 14 SIWZ –
kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej)

Lp.

Wymaganie

Spełnianie
wymagania

Opis

1.

Dostarczenie systemu,
którego wdrożenie polega
na zaimplementowaniu w
nim procesów
administracyjnych
obowiązujących w
poszczególnych urzędach i
nie pociąga za sobą
konieczności ani zmian
organizacyjnych w urzędach,
ani modyfikacji systemu na
potrzeby każdego urzędu,
tzn. takiego systemu,
którego taka sama wersja
będzie zainstalowana we
wszystkich urzędach, które
obejmuje projekt.

Spełnione

System MunSol jest zbudowany w sposób,
który umożliwia wprowadzanie i konfigurację
struktury organizacyjnej oraz procesów
administracyjnych charakterystycznych dla
poszczególnych urzędów, biorących udział w
projekcie. Oznacza to, że przystosowanie
systemu MunSol do konkretnej JST uzyskuje
się poprzez konfigurację elementów aplikacji.
Nie występuje potrzeba jakichkolwiek zmian
organizacyjnych w JST. Ewentualne zmiany i
różnice pomiędzy poszczególnymi JST
uwzględniane są w rozwiązaniu MunSol
poprzez odpowiednią konfigurację produktu.
Nie występuje również potrzeba zmian w
aplikacji, zależnie od rodzaju załatwianych
spraw. Procesy konfiguruje się w edytorze
procesów, który jest integralną częścią
aplikacji.
Oznacza to, iż w każdej JST zostanie
zainstalowana taka sama wersja systemu
MunSol, nie pociągająca za sobą zmian
organizacyjnych
urzędu.
Opisana
funkcjonalność jest obecnie dostępna w
oferowanym systemie.

Zaoferowany
system MunSol
posiada w całości na
dzień złożenia
oferty wymaganą
funkcjonalność
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2.

Dostarczenie graficznego
edytora procesów opartego
o standard języka XPDL

Spełnione

Integralną częścią systemu MunSol jest
graficzny edytor procesów JaWE. JaWE (Java
Workflow Editor) jest edytorem, który służy
do modelowania procesów w środowisku
graficznym. Jest on zgodny ze specyfikacją
XPDL (XML Process Definition Language)
organizacji WfMC.
JaWE jest produktem o jawnym kodzie
źródłowym (Open Source) i jest dostępny na
licencji GNU GENERAL PUBLIC LICENCE. Jego
strona domowa to: http://jawe.objectweb.org
JaWE może być użyty jako edytor przepływu
pracy (workflow) poprzez różne silniki, takie
jak:

Zaoferowane
rozwiązanie posiada
wskazaną
funkcjonalność

⎯ Enhydra Shark – Java Workflow Engine
⎯ Open Business Engine – OBE
⎯ WfMOpen
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3.

Implementacja otwartych
standardów komunikacji
zgodnych ze standardem
WfMC opisanymi przez
Workflow Management
Coalition (www.wfmc.org)

Spełnione

W zakresie wspomagania procesów realizacji
zadań typowych dla pracy urzędu
administracji samorządowej, system MunSol
implementuje rozwiązanie oparte o standard
XML Process Definition Language. Standard
ten, opracowany przez Workflow
Management Coalition, definiuje zapis
procesów w sposób pozwalający na
wydzielenie ich z aplikacji kontrolujących.
Podział taki ma na celu ułatwienie zadań
związanych z koniecznością bieżącej
modyfikacji przepływu prac, wynikającą ze
zmieniających się warunków otoczenia
(społecznych, ekonomicznych, legislacyjnych
itp.), w jakim funkcjonuje urząd. Ponadto
MunSol umożliwia wymianę (wielokrotne
użycie) definicji procesów między aplikacjami
kontrolującymi przebieg prac w różnych
komórkach urzędu – a także szerzej – w wielu
jednostkach. Oba te aspekty są kluczowe w
procesach skutecznego zarządzania i kontroli
jakości w organizacjach.
W sferze konkretnych rozwiązań
implementacyjnych aplikacja MunSol korzysta
z gotowych rozwiązań o jawnym kodzie
źródłowym (Open Source), bazujących na
fundamencie dokumentacji zatwierdzonej w
ramach prac WfMC. Proponowane
rozwiązanie jest kompletne – zawiera w sobie
zarówno autonomiczny system kontroli pracy
– workflow engine – jak i aplikacje
umożliwiające projektowanie oraz
kontrolowanie realizacji procesów –
rozbudowany edytor graficzny oraz interfejs
administracyjny. W celu zapewnienia
spójności, część prezentacyjna – interfejs dla
użytkowników systemu – pracowników
urzędu, organów i instytucji
współpracujących, wreszcie klientów urzędu
(w części dostępnej online), również
zrealizowana została w oparciu o serwery i
aplikacje zbudowane na bazie
oprogramowania o jawnym kodzie
źródłowym. Elementem spinającym całość
rozwiązania jest platforma programistyczna
Java. Połączenie technologii jawnego kodu
źródłowego i standardu XPDL w aplikacji
MunSol zapewnia elastyczność aplikacji.
Engine systemu MunSol – Enhydra Shark,
jest wymieniony na stronie:
http://www.wfmc.org/standards/conforma
nce.htm jako jeden z kilkudziesięciu
systemów spełniających standardy WfMC.

Zaoferowane
narzędzia
wspierającą otwarte
standardy
komunikacji WfMC
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4.

Wykorzystanie jednolitego
silnika bazy danych z
automatyczną generacją
sum kontrolnych rekordów
w oparciu o algorytmy MAC
lub HMAC

Spełnione

Oferta obejmuje dostarczenie rozwiązania
funkcjonującego w oparciu o jednolity silnik
bazy danych PostrgeSQL. Zastosowane
rozszerzenie bazy danych PostgreSQL o
wtyczkę (ang. plug-in) pozwala realizować
funkcje generacji sum kontrolnych rekordów
wprowadzanych
jak
również
modyfikowanych w tejże bazie danych. Sumy
kontrolne rekordów generowane są w
oparciu
o
algorytmy
uwierzytelniania
komunikatów MAC i HMAC.

Zaoferowane
rozwiązanie
wykorzystuje
jednolity silnik bazy
danych do
przechowywania
wszystkich danych
systemu z
wykorzystaniem
algorytmów MAC i
HMAC
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5.

Uniezależnienie
oprogramowania od
systemu operacyjnego
pochodzącego od jednego
producenta

Spełnione

System MunSol jest aplikacją o architekturze
trójwarstwowej typu klient-serwer, w której
interfejs użytkownika, przetwarzanie danych i
składowanie danych są realizowane przez
osobne moduły. W przypadku
oprogramowania MunSol aplikacją kliencką
może być dowolna przeglądarka stron WWW
(tzw. cienki klient), posiadająca obsługę
języka JavaScript. Podstawowe systemy po
stronie klienta, na których oferowany jest
system MunSol to:
⎯ Microsoft Windows 2000/XP
⎯ RedHat Desktop
⎯ Novell Linux Desktop
⎯ FreeBSD
⎯ Debian/GNU Linux
Oprogramowanie po stronie serwera
stworzone jest w języku Java
(http://www.java.com). Java jest językiem
niezależnym od platformy systemowej. Kod
programu (tzw. bytecode) jest uniwersalny i
wykonuje go tzw. maszyna wirtualna,
dedykowana na konkretny system
operacyjny. Obecnie Java jest dostępna na
większość systemów operacyjnych. Serwerem
aplikacyjnym tworzącym środowisko pracy
dla MunSola jest JBoss
(http://www.jboss.org), który w całości jest
napisany w Javie. Bazą danych dla systemu
MunSol może być dowolna baza SQL.
Preferowaną i oferowaną bazą jest
PostgreSQL; jest ona dostępna na większość
systemów operacyjnych.
Podstawowe systemy po stronie serwera, na
których oferowany jest system MunSol to:
⎯ Microsoft Windows NT/2000/2003
⎯ SUN Solaris
⎯ Gentoo Linux
⎯ RedHat Enterprise Linux AS / ES
⎯ SUSE LINUX Enterprise Server
Ponadto system MunSol działa w oparciu o
następujące przeglądarki Internetowe:
⎯ Microsoft Internet Explorer od wersji 4.0
⎯ Mozilla
⎯ Opera
⎯ Firefox

Zaoferowane
rozwiązanie może
pracować pod
kontrolą 6 do 7
systemów
operacyjnych
pochodzących od
różnych 5
producentów
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Lp.

Wymaganie

Spełnianie
wymagania

Opis

6.

Podpisywanie elektroniczne
podpisem cyfrowym każdej
operacji dokonywanej w
systemie

Spełnione

W ramach realizacji zamówienia dostarczone
zostaną karty elektroniczne z wbudowanym
kryptoprocesorem
firmy
Siemens
typ
CardOS/M4.01.
Funkcja
podpisu
elektronicznego w systemie realizowana jest
za pomocą oferowanej aplikacji, sterowników
karty (PKCS#11, CSP) dostarczanych wraz z
kartą oraz karty elektronicznej.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom w
oferowanym systemie istnieje możliwość
podpisywania każdej operacji podpisem
cyfrowym.

7.

Dostarczenie rozwiązania,
które pozwala na
znakowanie dokumentów
etykietami z kodem
kreskowym jedno lub
dwuwymiarowy,
generowanym przez ten
system oraz funkcjonalności
pozwalającej na
automatyczną lokalizację
dokumentu elektronicznego
przy pomocy odczytu kodu
kreskowego na dokumencie
papierowym

Zaoferowane
rozwiązanie posiada
możliwość
podpisywania
wszystkich operacji
podpisem cyfrowym

Spełnione
Zaoferowane
rozwiązanie operuje
zarówno na kodach
jednowymiarowych
jak i
dwuwymiarowych.
Wybór kodu zależy
od konfiguracji
systemu.

W systemie MunSol wszystkie pisma, które
przychodzą do urzędu, mogą być znakowane
etykietami. Etykieta zawiera krótki opis oraz
kod kreskowy lub wielowymiarowy, w którym
zapisany jest numer identyfikacyjny (oraz
opcjonalnie
dodatkowe
informacje
w
przypadku użycia kodu wielowymiarowego).
Numer identyfikacyjny jest przechowywany w
bazie danych i powiązany z elektroniczną
wersją pisma. Odczyt kodu czytnikiem kodów
pozwala na automatyczne wyszukanie
dokumentu w systemie MunSol oraz
wyświetlenie wszystkich związanych z nim
obiektów, takich jak kontakt albo sprawa,
której dane pismo dotyczy.
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4

Oprogramowanie E-Obieg

Poniższa tabela stanowi odniesienie do wymagań określony w SIWZ w rozdziale 10 na str. 61.
Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Dostawa
oprogramowania

Dostarczenie oprogramowania E-Obieg o
funkcjonalności i architekturze opisanej
w punktach 1 - 6 części III specyfikacji dla
2554 użytkowników w 57 jednostkach
samorządu terytorialnego

Oprogramowanie posiadające wymaganą
funkcjonalność i architekturę zostanie
dostarczone wraz 2554 subskrybcjami,
które umożliwią działanie
oprogramowania w dowolnej liczbie JST
(na dowolnej liczbie serwerów) oraz na
2554 końcówkach. Ponadto będzie
istniała możliwość korzystania z modułu
E-Usługi (w systemie MunSol jest to
komponent CM) przez nieograniczoną
ilość użytkowników e-usług za
pośrednictwem Internetu.
Funkcjonalność i architektura systemu
MunSol spełnia wszystkie wymagania
zawarte w SIWZ. Jest ona opisana w
następujących rozdziałach oferty:
⎯ Prezentacja rozwiązania (Rozdział V)
⎯ Odniesienie do opisu przedmiotu
zamówienia (Rozdział V)
⎯ Architektura systemu (Rozdział VIII)

Instalacja,
konfiguracja i
uruchomienie
oprogramowania

Instalacja, konfiguracja i uruchomienie
oprogramowania E-Obieg w jednostkach
samorządu terytorialnego biorących
udział w projekcie

Dostarczone oprogramowanie zostanie
zainstalowane, skonfigurowane i
uruchomione we wszystkich JST
biorących udział w projekcie.

Przeprowadzenie
szkoleń

Przeprowadzenie szkoleń z
oprogramowania E-Obieg dla 2554
pracowników jednostek samorządu
terytorialnego

2554 pracowników JST zostanie
przeszkolonych z obsługi dostarczonego
oprogramowania zgodnie podejściem
opisanym w rozdziale „Plan i metodyka
szkoleń”

Utrzymanie
oprogramowania

Utrzymanie oprogramowania E-Obieg w
zgodzie z obowiązującym w Polsce
prawem do 31.12.2007 roku

Oferta obejmuje utrzymanie
dostarczonego oprogramowania w
zgodzie z obowiązującym prawem do
31.12.2007 roku.

Uruchomienie
oprogramowania

Uruchomienie oprogramowania E-Obieg
w sposób nieingerujący w rozwiązania
dotychczas eksploatowane w jednostkach
samorządu terytorialnego biorących
udział w projekcie.

Dostarczone oprogramowanie będzie
zainstalowane na nowych, dostarczonych
wraz z nim serwerach, które zostaną
wpięte w sieci LAN poszczególnych JST.
Dzięki takiemu podejściu nie będzie
występowała jakakolwiek ingerencja w
aplikacje dotychczas funkcjonujące w JST.
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VI OPIS STOSOWANEGO PRZEZ OFEROWANE
ROZWIĄZANIE MOTORU BAZY DANYCH ORAZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS STRUKTURY BAZY DANYCH
OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA
1

Opis stosowanego motoru bazy danych

W ramach niniejszej oferty Siemens proponuje wdrożenie systemu MunSol wykorzystującego
motor baz danych PostgeSQL.
PostgreSQL: Najbardziej zaawansowany system zarządzania bazą danych na świecie typu
OpenSource. SZBD PostgreSQL jest implementacją języka SQL, która zawiera w sobie bardzo
wiele jego elementów, a na dodatek wprowadza wiele własnych rozszerzeń i jest często
porównywany do bardzo rozbudowanego SZBD Oracle. Cechy PostgreSQL to między innymi:
⎯ osadzane języki proceduralne wykonywane przez bazę danych (plperl, plpgsql, plpython,
pltcl, pljava)
⎯ możliwość tworzenia funkcji w PostgreSQLu w języku C, kompilowanych do bibliotek
dynamicznych
⎯ sterowniki dostępu do bazy z języków C, C++, python, perl, czy Java (poprzez JDBC), ODBC,
.NET
⎯ wysoce zaawansowana implementacja standardu SQL, obejmująca ANSI-SQL 92/99,
⎯ obsługa BLOB (Binary Large OBjects) -- dużych obiektów binarnych, takich jak pliki graficzne,
itp.
⎯ mechanizm wyzwalaczy (ang. triggers) oraz reguł,
⎯ zaawansowany system transakcji (również Punkty powrotu ( ang. Savepoints): rozwiązanie
wzięte ze standardu SQL pozwala bazie danych na cofnięcie pewnych fragmentów transakcji
bez przerywania całej operacji. Daje to wiele możliwości programistom aplikacji biznesowych
którzy potrzebują skomplikowanych transakcji z obsługą błędów.
⎯ możliwość dodawania funkcjonalności dzięki modułom,
⎯ naprawa do punktu w czasie (ang. point in time recovery) pozwala na pełne odtworzenie
danych z automatycznie i stale archiwizowanych logów transakcji,
⎯ przestrzenie tablic (ang. tablespaces): Kluczowe dla administratorów wielogigabajtowych
systemów przechowywania danych, przestrzenie tablic pozwalają na umieszczenie
obszernych tablic i indeksów na osobnych dyskach bądź macierzach, poprawiając w ten
sposób wydajność zapytań,
⎯ wysoka skalowalność ze względu na liczbę równocześnie pracujących użytkowników jak i
wielkość danych. Przykładowo PostgreSQL obsługuje:
Maksymalny rozmiar bazy danych

Nieograniczony

Maksymalny rozmiar tabeli

32 TB

Maksymalny rozmiar wiersza

1,6 TB

Maksymalna wielkość pola

1 GB

Maksymalna ilość wierszy w tabeli

Nieograniczona

Maksymalna liczba kolumn w tabeli

Zależnie od typów kolumn: od 250 do 1600

Maksymalna liczba indeksów w tabeli

Nieograniczona
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⎯ możliwości replikacji danych pomiędzy odległymi lokalizacjami,
⎯ zaawansowane algorytmy optymalizacji zapytań, wykorzystujące również algorytmy
genetyczne,
⎯ wsparcie dla międzynarodowych standardów kodowania znaków,
⎯ dostęp do schematu bazy danych poprzez Schemat Informacyjny (ang. Information Schema)
zdefiniowany w standardzie SQL,
⎯ wsparcie dla wyszukiwania pełnotekstowego,
⎯ wsparcie dla obsługi danych geograficznych,
⎯ możliwość tworzenia tabel na podstawie mechanizmów dziedziczenia,
⎯ obsługa pól typu AUTOINCREMENT jako SERIAL lub SEQUENCE.

2

Opis struktury bazy danych

2.1

Obiekty modelu (lista encji, lista związków)

2.1.1

Lista encji

Nazwa

Opis

Customer

Encja opisuje klienta urzędu.

InputContactType

SŁOWNIK. Typ zgłoszenia, które trafia do urzędu: np. pytanie, pytanie w
sprawie, zgłoszenie.

InputContact

Enacja reprezentuje zdarzenie kontaktu klienta z urzędem.

Attachment

Encja reprezentuje papierowy dokument załączony do informacji o kontakcie
klienta z urzędem (skanowany i zapisywany w bazie w formie pliku).

InputContactFormType

SŁOWNIK. Forma w jakiej zgłoszenie trafia do urzędu, np: list, fax, telefon.

AttachmentNote

Encja opisuje notatkę do załącznika wpisywana przez pracownika urzędu.

InputContactNote

Notatka do informacji o kontakcie klienta z urzędem.

InputContactHistory

Historia zmian w informacji o kontakcie klienta z urzędem. Znajdują się tu
wszystkie informacje związane ze zmianami w encjach: InputContact,
InputContactNote, Attachment, AttachmentNote.
Umieszczane są tutaj także informacje o przekazaniu kontaktu (inicjacji
sprawy) z jednej jednostki organizacyjnej do drugiej.

CaseType

SŁOWNIK: Predefiniowane typy spraw, którymi zajmuje się urząd.

OrganizationUnit

Encja przedstawia jednostkę organizacyjną danego urzędu.

Official

Encja opisuje urzędnika biura.

KnowledgeCategoryLink

Tabela opisuje powiązania pomiędzy kategoriami wiedzy. Umożliwia ona
budowę skategoryzowanych informacji z dowolną liczbą zagnieżdżeń.

KnowledgeCategory

Enacja opisuje kategorię informacji przechowywanej w bazie wiedzy.

FAQQuestion

Encja reprezentuje pytanie znajdujące się w bazie wiedzy.

OrganizationUnitLink

Tabela opisuje powiązania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w urzędzie
- łączy w sobie jednostki nadrzędne z podrzędnymi.

JobPosition

Encja opisuje stanowisko pracy w danej organizacji.

SystemRole

Encja opisuje rolę w systemie, jaka może być przypisana urzędnikowi.

FAQAnswer

Encja reprezentuje odpowiedź na pytanie z bazy wiedzy.

InputContactResponse

Odpowiedzi lub decyzje do kontaktów zgłoszonych do CC (Contact Center).

OutputPaper

Encja opisuje pismo wychodzące.
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Nazwa

Opis

Case

Encja opisuje sprawę prowadzoną w urzędzie.

CustomerAddress

Encja reprezentuje adres klienta.

InputContactFromCustom
er

Powiązanie pomiędzy kontaktem, a składającymi go klientami. Każdy kontakt
może dotyczyć więcej niż jednego klienta (np. małżeństwo). Takie powiązanie
umożliwia także zapisanie do jakich osób ma być wysyłana odpowiedź.

OrganizationUnitRole

Przypisania ról do jednostek organizacyjnych: każda rola może występować w
kilku jednostkach organizacyjnych.

InputContactOU_ROList

Powiązanie pomiędzy kontaktami a jednostkami organizacyjnymi: lista
kontaktów tylko do odczytu, które są przypisane do jednostki.

InputContactOff_ROList

Lista kontaktów powiązanych z jednostkami organizacyjnymi, do których
trafia informacja o danym dokumencie. Osoby uprawnione z tych jednostek
mają prawo tylko do odczytu w/w informacji oraz dodawania komentarzy do
danego dokumentu.

Article

Encja reprezentuje artykuł prezentowany na stronie generowanej przez
komponent CM

CMOpis

Komentarz do obiektu znajdującego się w bazie wiedzy CM np. do pytań i
odpowiedzi lub artykułów.

CaseDocument

Encja opisuje dokument związany ze sprawą.

SystemFunction

Encja opisuje funkcje systemową, która może zostać użyta przez użytkownika.

OfficialRole

Encja opisuje powiązanie użytkownika z rolami, które posiada.

2.1.2

Lista związków

Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

KC_ParentRel

KnowledgeCategoryLink

KnowledgeCategory

Powiązanie
wiedzy
z
nadrzędną.

KC_ChildRel

KnowledgeCategoryLink

KnowledgeCategory

Powiązanie
kategorii
wiedzy
z
jej
podkategorią.

InputContactAttachmentR
el

Attachment

InputContact

Powiązanie kontaktu z
załącznikiem:
każdy
kontakt posiada 0 lub
więcej
załączników,
każdy załącznik należy
do
konkretnego
kontaktu.

NoteToAttachmentRel

AttachmentNote

Attachment

Powiązanie załącznika z
notatką: załącznik może
posiadać 0 lub więcej
notatek, notatka jest
przypisana tylko do
jednego załącznika.

InputContactTypeRel

InputContact

InputContactType

Powiązanie kontaktu z
jego typem czyli: czy
jest to pytanie, pytanie
w sprawie itp. Każdy
kontakt posiada jeden
typ, każdy typ może być
użyty
w
wielu
kontaktach
(0
lub
więcej razy).

kategorii
kategorią
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Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

InputContactFormTypeRel

InputContact

InputContactFormType

Powiązanie kontaktu z
formą
jego
dostarczenia:
kontakt
zawsze posiada jedną
formę
dostarczenia,
jedna
forma
może
dotyczyć
wielu
kontaktów.

NoteToInputContactRel

InputContactNote

InputContact

Powiązanie kontaktu z
notatką: każdy kontakt
może mieć jedną lub
więcej notatek, każda
notatka jest przypisana
tylko
do
jednego
kontaktu.

InputContactHistoryRel

InputContactHistory

InputContact

Powiązanie kontaktu z
jego historią: każdy
kontakt może mieć 0
lub więcej wpisów w
historii, każdy element
historii (jedna operacja)
dotyczy tylko jednego
kontaktu.

OfficialJobPositionRel

JobPosition

Official

Związek
stanowisko
urzędnika.

OfficialNoteToContactRel

InputContactNote

Official

Powiązanie notatki z
pracownikiem urzędu:
każdy pracownik może
mieć stworzone przez
siebie 0 lub więcej
notatek, każda notatka
jest przypisana tylko do
jednego pracownika.

OUParentRel

OrganizationUnitLink

OrganizationUnit

Powiązanie pomiędzy
jednostką, a jednostką
podrzędną.

OUChildRel

OrganizationUnitLink

OrganizationUnit

Powiązanie pomiędzy
jednostką, a jednostką
nadrzędną.

AnswerToFAQQuestionRel

FAQAnswer

FAQQuestion

Powiązanie: pytanie odpowiedź:
każde
pytanie może zawierać
wiele
odpowiedzi,
każda odpowiedź jest
powiązana z jednym
pytaniem.

OfficialFAQAnswerRel

Official

FAQAnswer

Powiązanie odpowiedzi
do pytania z bazy
wiedzy z jej autorem.

przypisuje
pracy do
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Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

OfficialInputResponseRel

Official

InputContactResponse

Powiązanie odpowiedzi
na zgłoszenie do urzędu
(kontakt)
z
pracownikiem,
który
jest jego autorem.

ResponseToInputContactR
el

InputContactResponse

InputContact

Powiązanie kontaktu z
listą odpowiedzi do
niego.

OUCaseTypeRel

CaseType

OrganizationUnit

Powiązanie pomiędzy
typem
sprawy,
a
jednostką
organizacyjną:
każdy
typ sprawy może być
rozpatrywany
tylko
przez
określone
jednostki organizacyjną.

CaseTypeRel

Case

CaseType

Powiązanie sprawy z jej
typem.

CusromerAddressRel

CustomerAddress

Customer

Powiązanie klienta
jego adresami.

InputContactCustomerRel

Customer

InputContactFromCusto
mer

Powiązanie klienta wraz
z jego kontaktami z
urzędem - każdy klient
może posiadać jeden
lub więcej kontaktów.

InputContactCustomerAso
cRel

InputContact

InputContactFromCusto
mer

Związek
opisuje
powiązanie kontaktu z
klientem: każdy kontakt
może dotyczyć jednego
lub
większej
ilości
klientów.

RoleInUnitRel

SystemRole

OrganizationUnitRole

ICROListToRel

OrganizationUnit

InputContactOU_ROList

Związek opisuje do
jakiej
jednostki
organizacyjnej
przekazywane
jest
zgłoszenie
klienta
(kontakt).

ICROListFromRel

InputContactOU_ROList

OrganizationUnit

Związek opisuje z jakiej
jednostki organizacyjnej
przekazywane
jest
zgłoszenie
klienta
(kontakt).

InputContactOnRO_OULis
tRel

InputContactOU_ROList

InputContact

Związek
opisuje
z
jakiej/do jakiej jednostki
przekazywane
jest
zgłoszenie klienta.

ICOffROListToRel

Official

InputContactOff_ROList

Związek opisuje do
jakiego
pracownika
urzędu
zostaje
przekazany kontakt.
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Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

ICOffROListFromRel

InputContactOff_ROList

Official

Związek opisuje od
jakiego
pracownika
urzędu
zostaje
przekazany kontakt.

ICOnOfficialROListRel

InputContactOff_ROList

InputContact

Powiązanie kontaktów z
pracownikami urzędu,
do których mają trafić.

QuestionCategoryRel

FAQQuestion

KnowledgeCategory

Związek
pytania
i
odpowiedzi z kategorią
informacji:
każda
kategoria
może
zawierać wiele pytań,
każde pytanie może
należeć
do
wielu
kategorii.

ArticleInCategoryRel

KnowledgeCategory

Article

ArticleCreatorRel

Official

Article

Związek
łączy
pracownika urzędu z
artykułami przez niego
stworzonymi.

OpisToArticleRel

Article

CMOpis

Związek
opisuje
połączenie komentarza
z artykułem.

OpisToFaqAnswerRel

CMOpis

FAQAnswer

Związek
opisuje
połączenie komentarza
z
odpowiedzią
do
pytania w bazie wiedzy.

PrivilegedOfficialRel

Official

OrganizationUnit

Związek określa, którzy
pracownicy
urzędu
mogą
odbierać
zgłoszenia adresowane
na
daną
jednostkę
organizacyjną.
Każdy
urzędnik może mieć
uprawnienia do wielu
jednostek, jak i w każdej
jednostce może być
kilka osób zajmujących
się
przyjmowaniem
spraw.

OutputPaperOnContactRel

OutputPaper

InputContact

Związek
opisuje
powiązanie kontaktu z
urzędem
z
odpowiedziami, które
są
tworzone
przez
pracowników.

OutputPaperOfficial|Rel

Official

OutputPaper

Związek
opisuje
powiązanie
pisma
wychodzącego
z
urzędnikiem, który je
stworzył.
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Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

CustomerCaseInCMRel

Case

Customer

Związek opisuje, którzy
klienci urzędu mają
dostęp swoich spraw
przez moduł CM.

OfficialForCaseRel

Case

Official

Związek opisuje, który
pracownik
urzędu
zajmuje
się
daną
sprawą.

CaseDocumentRel

Case

CaseDocument

Związek
opisuje
powiązanie sprawy z
dokumentami
koniecznymi
do
jej
prowadzenia.

SystemFunctionInRoleRel

SystemFunction

SystemRole

Związek
opisuje
powiązanie
funkcji
systemowych z rolami,
w których występują.

OfficialRoleRel

OfficialRole

Official

Związek
opisuje
przynależność ról do
poszczególnych
pracowników urzędu.

OfficialSystemRole

SystemRole

OfficialRole

Związek opisuje
użytkownika
systemie.

OURoleRel

OrganizationUnit

OfficialRole

Związek opisuje, w
jakiej
jednostce
organizacyjnej
dany
użytkownik
posiada
uprawnienia z danej
roli.

rolę
w
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2.2
2.2.1

Diagramy
Diagram Customer data

2.2.1.1 Opis
Diagram zawiera encje dotyczące danych klientów urzędu.
CustomerAddress
CustomerAddressID <pi> NO64 <M>
Street
VA64 <M>
BuildingNo
VA8
<M>
RoomNo
VA8
City
VA32 <M>
PostCode
VA6
<M>
Phone
VA32
MobilePhone
VA32
Email
VA64
Fax
VA32
CreationDate
DT
<M>
MailAddress
BL
<M>
CustomerAddressID <pi>

CusromerAddressRel

Customer
<pi> NO64
CustomerID
IsOrganizationUnit
BL
Name
VA64
SName
VA64
PESEL
VA13
REGON
VA9
OrganizationName
VA64
CreationDate
DT

<M>
<M>
<M>
<M>

<M>

CustomerID <pi>

2.2.1.2

Lista encji na diagramie

Nazwa

Opis

CustomerAddress
Customer

Encja reprezentuje adres klienta.
Encja opisuje klienta urzędu.

Lista związków na diagramie
Nazwa

Opis

Encja 2

Encja 1

Krotność 1

Krotność 2

CusromerAddressRel

Powiązanie
klienta z jego
adresami.

CustomerAd
dress

Customer

0,n

1,1
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2.2.2

Diagram Input contact

2.2.2.1 Opis
Diagram zawiera encje związane ze zgłoszeniami przychodzącymi do urzędu.
InputContactType

InputContactFormType

InputContactTypeID <pi> NO16 <M>
Name
VA64 <M>
Description
VA512

InputContactTypeRel

InputContactFormTypeRel

InputContactTypeID <pi>

ICFormTypeID <pi> NO16
<M>
Name
VA256 <M>
Description
VA4096
InputContactFormTypeID <pi>

InputContact
InputContactFromCustomer
InputContactCustomerAsocRel

ReplyTo BL <M>

InputContactID
<pi> NO64
SerialNo
VA64
Description
VA4096
ClientDocumentNo
VA64
SendDate
DT
DT
AcceptanceDate
I
DuplicateNo

<M>
<M>
NoteToInputContactRel
<M>
<M>

InputContactID <pi>

InputContactHistoryRel

InputContactCustomerRel
InputContactNote
InputContactAttachmentRel

Attachment

Customer
<pi> NO64
CustomerID
IsOrganizationUnit
BL
Name
VA64
SName
VA64
PESEL
VA13
REGON
VA9
OrganizationName
VA64
CreationDate
DT

InputContactNoteID <pi> NO64
<M>
Description
VA4096 <M>
CreationDate
DT
<M>

AttachmentID <pi> NO64
SerialNo
VA20
FileName
VA256
FileSize
LI
FileCRC
VA512
RecordMAC
VA512
Description
VA4096
Title
VA128

<M>
<M>
<M>
<M>

<M>

InputContactNoteID <pi>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

InputContactHistory

AttachmentID <pi>

CustomerID <pi>

NoteToAttachmentRel

<pi> NO64
<M>
ICHistoryID
ChangeDate
DT
<M>
ChangeDecription
VA4096 <M>
ChangeSQL
VA8192
InputContactHistoryID <pi>

AttachmentNote
AttachmentNoteID <pi> NO64
<M>
Title
VA128 <M>
Description
VA4096 <M>
AttachmentNoteID <pi>

2.2.2.2

Lista encji na diagramie

Nazwa

Opis

InputContactFromCustom
er

Powiązanie pomiędzy kontaktem, a składającymi go klientami. Każdy
kontakt może dotyczyć więcej niż jednego klienta (np. małżeństwo). Takie
powiązanie umożliwia także zapisanie do jakich osób ma być wysyłana
odpowiedź.
Enacja reprezentuje zdarzenie kontaktu klienta z urzędem.
Encja reprezentuje papierowy dokument załączony do informacji o
kontakcie klienta z urzędem (skanowany i zapisywany w bazie w formie
pliku).
Encja opisuje klienta urzędu.
Encja opisuje notatkę do załącznika wpisywana przez pracownika urzędu.
SŁOWNIK. Typ zgłoszenia, które trafia do urzędu: np. pytanie, pytanie w
sprawie, zgłoszenie.
SŁOWNIK. Forma w jakiej zgłoszenie trafia do urzędu, np: list, fax, telefon.
Notatka do informacji o kontakcie klienta z urzędem.
Historia zmian w informacji o kontakcie klienta z urzędem. Znajdują się tu
wszystkie informacje związane ze zmianami w encjach: InputContact,
InputContactNote, Attachment, AttachmentNote.
Umieszczane są tutaj także informacje o przekazaniu kontaktu (inicjacji
sprawy) z jednej jednostki organizacyjnej do drugiej.

InputContact
Attachment

Customer
AttachmentNote
InputContactType
InputContactFormType
InputContactNote
InputContactHistory
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2.2.2.3

Lista związków na diagramie

Nazwa

Opis

Encja 2

Encja 1

InputContactCustomerA
socRel

Związek
opisuje
powiązanie
kontaktu z
klientem:
każdy kontakt
może dotyczyć
jednego lub
większej ilości
klientów.
Powiązanie
kontaktu z
załącznikiem:
każdy kontakt
posiada 0 lub
więcej
załączników,
każdy
załącznik
należy do
konkretnego
kontaktu.
Powiązanie
klienta wraz z
jego
kontaktami z
urzędem każdy klient
może posiadać
jeden lub
więcej
kontaktów.
Powiązanie
załącznika z
notatką:
załącznik
może posiadać
0 lub więcej
notatek,
notatka jest
przypisana
tylko do
jednego
załącznika.

InputCont
act

InputCont
actFromC
ustomer

Attachme
nt

InputContactAttachmen
tRel

InputContactCustomerR
el

NoteToAttachmentRel

Krotność
1
1,1

Krotność
2
0,n

InputCont
act

0,n

1,1

Customer

InputCont
actFromC
ustomer

1,1

0,n

Attachme
ntNote

Attachme
nt

0,n

1,1
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Nazwa

Opis

Encja 2

Encja 1

InputContactTypeRel

Powiązanie
kontaktu z
jego typem
czyli: czy jest
to pytanie,
pytanie w
sprawie itp.
Każdy kontakt
posiada jeden
typ, każdy typ
może być
użyty w wielu
kontaktach (0
lub więcej
razy).
Powiązanie
kontaktu z
formą jego
dostarczenia:
kontakt
zawsze
posiada jedną
formę
dostarczenia,
jedna forma
może dotyczyć
wielu
kontaktów.
Powiązanie
kontaktu z
notatką: każdy
kontakt może
mieć jedną lub
więcej
notatek, każda
notatka jest
przypisana
tylko do
jednego
kontaktu.
Powiązanie
kontaktu z
jego historią:
każdy kontakt
może mieć 0
lub więcej
wpisów w
historii, każdy
element
historii (jedna
operacja)
dotyczy tylko
jednego
kontaktu.

InputCont
act

InputCont
actType

InputCont
act

InputContactFormTypeR
el

NoteToInputContactRel

InputContactHistoryRel

Krotność
1
0,n

Krotność
2
1,1

InputCont
actFormT
ype

0,n

1,1

InputCont
actNote

InputCont
act

0,n

1,1

InputCont
actHistory

InputCont
act

0,n

1,1
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2.2.3

Diagram Organizational schema

2.2.3.1 Opis
Diagram zawiera encje opisujące schemat organizacyjny urzędu.
OrganizationUnitLink
OrganizationUnitLinkID <pi> NO <M>
Depth
I
OrganizationUnitLinkID <pi>

OUParentRel

OUChildRel

OrganizationUnit
OUID
<pi> NO64
<M>
Name
VA128 <M>
Description
VA2048
OrganizationUnitID <pi>

PrivilegedOfficialRel

Official

JobPosition
<M>
JobPositionID <pi> NO64
Name
VA128 <M>
Description
VA1024 <M>
JobPositionID <pi>

OfficialJobPositionRel

OfficialID <pi> NO64
Name
VA64
SName
VA64
Login
VA64
Email
VA128

<M>
<M>
<M>
<M>

OfficialID <pi>

2.2.3.2

Lista encji na diagramie

Nazwa
OrganizationUnitLink
OrganizationUnit
Official
JobPosition

Opis
Tabela opisuje powiązania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
w urzędzie - łączy w sobie jednostki nadrzędne z podrzędnymi.
Encja przedstawia jednostkę organizacyjną danego urzędu.
Encja opisuje urzędnika biura.
Encja opisuje stanowisko pracy w danej organizacji.
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2.2.3.3

Lista związków na diagramie

Nazwa

Opis

Encja 2

Encja 1

OUParentRel

Powiązanie
pomiędzy
jednostką, a
jednostką
podrzędną.
Powiązanie
pomiędzy
jednostką, a
jednostką
nadrzędną.
Związek
określa, którzy
pracownicy
urzędu mogą
odbierać
zgłoszenia
adresowane
na daną
jednostkę
organizacyjną.
Każdy
urzędnik może
mieć
uprawnienia
do wielu
jednostek, jak i
w każdej
jednostce
może być kilka
osób
zajmujących
się
przyjmowanie
m spraw.
Związek
przypisuje
stanowisko
pracy do
urzędnika.

Organiz
ationUn
itLink

Organiz
ationUn
it

Organiz
ationUn
itLink

OUChildRel

PrivilegedOfficialRel

OfficialJobPositionRel

Krotnoś
ć1
0,n

Krotnoś
ć2
1,1

Organiz
ationUn
it

0,n

1,1

Official

Organiz
ationUn
it

0,n

0,n

JobPosit
ion

Official

1,1

0,n
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2.2.4

Diagram Privilige system

2.2.4.1 Opis
Diagram zawiera encje opisujące uprawnienia użytkowników w systemie.
Official
OfficialID <pi> NO64
Name
VA64
SName
VA64
Login
VA64
Email
VA128

<M>
<M>
<M>
<M>

OrganizationUnit
OfficialRole

OfficialRoleRel

OURoleRel

<pi> NO64
<M>
OUID
Name
VA128 <M>
Description
VA2048
OrganizationUnitID <pi>

OfficialID <pi>
OfficialSystemRole

SystemRole
SystemRoleID <pi> NO64
<M>
Name
VA128 <M>
Description
VA1024
SystemRoleID <pi>

SystemFunctionInRoleRel

SystemFunction
SystemFunctionID <pi> NO64
<M>
Name
VA128 <M>
Desc
VA4096
SystemFunctionID <pi>

2.2.4.2

Lista encji na diagramie

Nazwa
SystemRole
SystemFunction
Official
OfficialRole
OrganizationUnit

2.2.4.3

Opis
Encja opisuje rolę w systemie, jaka może być przypisana urzędnikowi.
Encja opisuje funkcje systemową, która może zostać użyta przez
użytkownika.
Encja opisuje urzędnika biura.
Encja opisuje powiązanie użytkownika z rolami, które posiada.
Encja przedstawia jednostkę organizacyjną danego urzędu.

Lista związków na diagramie

Nazwa

Opis

Encja 2

Encja 1

SystemFunctionInRoleRe
l

Związek
opisuje
powiązanie
funkcji
systemowych
z rolami, w
których
występują.

SystemFu
nction

SystemRo
le

Krotność
1
0,n

Krotność
2
0,1
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Nazwa

Opis

Encja 2

Encja 1

OfficialRoleRel

Związek
opisuje
przynależność
ról do
poszczególnyc
h
pracowników
urzędu.
Związek
opisuje rolę
użytkownika w
systemie.
Związek
opisuje, w
jakiej
jednostce
organizacyjnej
dany
użytkownik
posiada
uprawnienia z
danej roli.

OfficialRo
le

Official

SystemRo
le

Organizat
ionUnit

OfficialSystemRole

OURoleRel

2.2.5

Krotność
1
0,n

Krotność
2
1,1

OfficialRo
le

1,1

0,n

OfficialRo
le

0,1

0,n

Diagram Input contact dispatching

2.2.5.1 Opis
Diagram zawiera w sobie encje związane z przydzielaniem zgłoszeń klientów poszczególnym
pracownikom.
InputContactOU_ROList
Read
BL <M>
ReadDate DT <M>

ICROListFromRel
ICROListToRel

OrganizationUnit
OUID
<pi> NO64
<M>
Name
VA128 <M>
Description
VA2048
OrganizationUnitID <pi>

InputContact
<pi> NO64
InputContactID
SerialNo
VA64
Description
VA4096
ClientDocumentNo
VA64
SendDate
DT
DT
AcceptanceDate
I
DuplicateNo

<M>
<M>

InputContactOnRO_OUListRel

<M>
<M>

InputContactID <pi>

Official
InputContactOff_ROList
Read
BL <M>
ReadDate DT <M>
ICOnOfficialROListRel

ICOffROListFromRel
ICOffROListToRel

OfficialID <pi> NO64
Name
VA64
SName
VA64
Login
VA64
Email
VA128

<M>
<M>
<M>
<M>

OfficialID <pi>
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2.2.5.2

Lista encji na diagramie

Nazwa
OrganizationUnit
InputContactOU_ROList

Opis
Encja przedstawia jednostkę organizacyjną danego urzędu.
Powiązanie pomiędzy kontaktami a jednostkami organizacyjnymi: lista
kontaktów tylko do odczytu, które są przypisane do jednostki.

InputContactOff_ROList

Lista kontaktów powiązanych z jednostkami organizacyjnymi, do których
trafia informacja o danym dokumencie. Osoby uprawnione z tych
jednostek mają prawo tylko do odczytu w/w informacji oraz dodawania
komentarzy do danego dokumentu.
Enacja reprezentuje zdarzenie kontaktu klienta z urzędem.
Encja opisuje urzędnika biura.

InputContact
Official

2.2.5.3

Lista związków na diagramie

Nazwa

Opis

Encja 2

Encja 1

ICROListFromRel

Związek
opisuje z jakiej
jednostki
organizacyjnej
przekazywane
jest zgłoszenie
klienta
(kontakt).
Powiązanie
kontaktów z
pracownikami
urzędu, do
których mają
trafić.
Związek
opisuje z
jakiej/do jakiej
jednostki
przekazywane
jest zgłoszenie
klienta.
Związek
opisuje do
jakiej jednostki
organizacyjnej
przekazywane
jest zgłoszenie
klienta
(kontakt).
Związek
opisuje od
jakiego
pracownika
urzędu zostaje
przekazany
kontakt.

InputCont
actOU_R
OList

Organizat
ionUnit

InputCont
actOff_R
OList

ICOnOfficialROListRel

InputContactOnRO_OUL
istRel

ICROListToRel

ICOffROListFromRel

Krotność
1
0,n

Krotność
2
1,1

InputCont
act

0,n

1,1

InputCont
actOU_R
OList

InputCont
act

0,n

1,1

Organizat
ionUnit

InputCont
actOU_R
OList

1,1

0,n

InputCont
actOff_R
OList

Official

0,n

1,1
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Nazwa

Opis

Encja 2

Encja 1

ICOffROListToRel

Związek
opisuje do
jakiego
pracownika
urzędu zostaje
przekazany
kontakt.

Official

InputCont
actOff_R
OList

2.2.6

Krotność
1
1,1

Krotność
2
0,n

Diagram Documents

2.2.6.1 Opis
Diagram zawiera encje związane z dokumentami w systemie.
InputContact
InputContactID
<pi> NO64
SerialNo
VA64
Description
VA4096
ClientDocumentNo
VA64
SendDate
DT
DT
AcceptanceDate
I
DuplicateNo

<M>
<M>

OutputPaperOnContactRel

<M>
<M>

InputContactID <pi>

ResponseToInputContactRel
OutputPaper
InputContactResponse
InputContactResponseID <pi> NO64 <M>
CreationDate
DT
<M>
InputContactResponseID <pi>

OutputPaperID <pi> NO64
Name
VA256
Type
I
FileName
VA1024
MAC
VA256
HASH
VA1024
CreationDate
DT

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

OutputPaperID <pi>
OfficialInputResponseRel

Official
OfficialID <pi> NO64
Name
VA64
SName
VA64
Login
VA64
Email
VA128

<M>
<M>
<M>
<M>

OutputPaperOfficial|Rel

OfficialID <pi>

2.2.6.2

Lista encji na diagramie

Nazwa
InputContactResponse
InputContact
Official
OutputPaper

Opis
Odpowiedzi lub decyzje do kontaktów zgłoszonych do CC (Contact
Center).
Enacja reprezentuje zdarzenie kontaktu klienta z urzędem.
Encja opisuje urzędnika biura.
Encja opisuje pismo wychodzące.
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2.2.6.3

Lista związków na diagramie

Nazwa

Opis

Encja 2

Encja 1

ResponseToInputContac
tRel

Powiązanie
kontaktu z
listą
odpowiedzi do
niego.
Powiązanie
odpowiedzi na
zgłoszenie do
urzędu
(kontakt) z
pracownikiem,
który jest jego
autorem.
Związek
opisuje
powiązanie
kontaktu z
urzędem z
odpowiedziam
i, które są
tworzone
przez
pracowników.
Związek
opisuje
powiązanie
pisma
wychodzącego
z urzędnikiem,
który je
stworzył.

InputCont
actRespo
nse

InputCont
act

Official

OfficialInputResponseRe
l

OutputPaperOnContactR
el

OutputPaperOfficial|Rel

Krotność
1
0,n

Krotność
2
1,1

InputCont
actRespo
nse

1,1

0,n

OutputPa
per

InputCont
act

0,n

1,1

Official

OutputPa
per

1,1

0,n
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2.2.7

Diagram Cases

2.2.7.1 Opis
Diagram zawiera encje dotyczące zarządzaniem sprawami, którymi zajmuje się urząd.
OrganizationUnit

CaseType

OUID
<pi> NO64
<M>
Name
VA128 <M>
Description
VA2048

OUCaseTypeRel

OrganizationUnitID <pi>

<M>
CaseTypeID <pi> NO64
Name
VA128 <M>
Description
VA4096
CaseTypeID <pi>

CaseTypeRel

CaseDocument
CaseDocumentID <pi> NO64
CreateDT
DT
FileName
VA256
Hash
VA64
HMAC
VA64

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

Official

Case
CaseDocumentRel

<pi> NO64 <M>
CaseID
CreateDT
DT
<M>
CaseNo
VA64 <M>

OfficialForCaseRel

CaseID <pi>

CaseDocumentID <pi>

OfficialID <pi> NO64
Name
VA64
SName
VA64
Login
VA64
Email
VA128

<M>
<M>
<M>
<M>

OfficialID <pi>

Customer
<pi> NO64
CustomerID
IsOrganizationUnit
BL
Name
VA64
SName
VA64
PESEL
VA13
REGON
VA9
OrganizationName
VA64
CreationDate
DT

<M>
<M>
<M>
<M>
CustomerCaseInCMRel
<M>

CustomerID <pi>

2.2.7.2

Lista encji na diagramie

Nazwa
Case
CaseType
OrganizationUnit
Customer
Official
CaseDocument

2.2.7.3

Opis
Encja opisuje sprawę prowadzoną w urzędzie.
SŁOWNIK: Predefiniowane typy spraw, którymi zajmuje się urząd.
Encja przedstawia jednostkę organizacyjną danego urzędu.
Encja opisuje klienta urzędu.
Encja opisuje urzędnika biura.
Encja opisuje dokument związany ze sprawą.

Lista związków na diagramie

Nazwa

Opis

Encja 2

Encja 1

CaseTypeRel

Powiązanie
sprawy z jej
typem.

Case

CaseType

Krotność
1
0,n

Krotność
2
1,1
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Nazwa

Opis

Encja 2

Encja 1

OUCaseTypeRel

Powiązanie
pomiędzy
typem sprawy,
a jednostką
organizacyjną:
każdy typ
sprawy może
być
rozpatrywany
tylko przez
określone
jednostki
organizacyjną.
Związek
opisuje, którzy
klienci urzędu
mają dostęp
swoich spraw
przez moduł
CM.
Związek
opisuje, który
pracownik
urzędu
zajmuje się
daną sprawą.
Związek
opisuje
powiązanie
sprawy z
dokumentami
koniecznymi
do jej
prowadzenia.

CaseType

Organizat
ionUnit

Case

CustomerCaseInCMRel

OfficialForCaseRel

CaseDocumentRel

Krotność
1
0,n

Krotność
2
1,1

Customer

0,n

0,n

Case

Official

0,n

1,1

Case

CaseDocu
ment

1,1

0,n
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2.2.8

Diagram CMS

2.2.8.1 Opis
Diagram zawiera encje koniczne do funkcjonowania modułu CM.
KnowledgeCategoryLink
Depth I

KC_ChildRel KC_ParentRel

KnowledgeCategory
ArticleInCategoryRel

QuestionCategoryRel

KnowledgeCategoryID <pi> NO64 <M>
Name
VA128 <M>
KnowledgeCategoryID <pi>

FAQQuestion
FAQQuestionID <pi> NO64
Title
VA256
Question
VA8192
CreationDate
DT
Keywords
VA4096

<M>
<M>
<M>
<M>

FAQQuestionID <pi>

AnswerToFAQQuestionRel
Article
ArticleID
Title
Body
CRDate

<M>
NO
VA64
VA8128 <M>
DT
<M>

FAQAnswer
<M>
FAQAnswerID <pi> NO64
Answer
VA8192 <M>
CreationDate
DT
<M>
FAQAnswerID <pi>

Official

ArticleCreatorRel

OfficialID <pi> NO64
Name
VA64
SName
VA64
Login
VA64
Email
VA128

<M>
<M>
<M>
<M>

OfficialFAQAnswerRel

OfficialID <pi>

CMComment
CommentToArticleRel

<M>
CMCommentID <pi> NO
Body
VA8192 <M>
CRDate
DT
<M>

CommentToFaqAnswerRel

Identifier_1 <pi>
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2.2.8.2

Lista encji na diagramie

Nazwa
FAQQuestion
KnowledgeCategory
FAQAnswer
KnowledgeCategoryLink
Official
Article
CMOpis

2.2.8.3

Opis
Encja reprezentuje pytanie znajdujące się w bazie wiedzy.
Enacja opisuje kategorię informacji przechowywanej w bazie wiedzy.
Encja reprezentuje odpowiedź na pytanie z bazy wiedzy.
Tabela opisuje powiązania pomiędzy kategoriami wiedzy. Umożliwia ona
budowę skategoryzowanych informacji z dowolną liczbą zagnieżdżeń.
Encja opisuje urzędnika biura.
Encja reprezentuje artykuł prezentowany na stronie generowanej przez
komponent CM
Komentarz do obiektu znajdującego się w bazie wiedzy CM np. do pytań i
odpowiedzi lub artykułów.

Lista związków na diagramie

Nazwa

Opis

Encja 2

Encja 1

QuestionCategoryRel

Związek
pytania i
odpowiedzi z
kategorią
informacji:
każda
kategoria
może zawierać
wiele pytań,
każde pytanie
może należeć
do wielu
kategorii.
Powiązanie:
pytanie odpowiedź:
każde pytanie
może zawierać
wiele
odpowiedzi,
każda
odpowiedź
jest powiązana
z jednym
pytaniem.
Powiązanie
kategorii
wiedzy z jej
podkategorią.
Powiązanie
kategorii
wiedzy z
kategorią
nadrzędną.
Powiązanie
odpowiedzi do
pytania z bazy
wiedzy z jej
autorem.

FAQQuest
ion

Knowledg
eCategor
y

FAQAnsw
er

AnswerToFAQQuestionR
el

KC_ChildRel

KC_ParentRel

OfficialFAQAnswerRel

Krotność
1
0,n

Krotność
2
1,n

FAQQuest
ion

0,n

1,1

Knowledg
eCategor
yLink

Knowledg
eCategor
y

0,n

1,1

Knowledg
eCategor
yLink

Knowledg
eCategor
y

0,n

1,1

Official

FAQAnsw
er

1,1

0,n
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Nazwa

Opis

ArticleInCategoryRel

ArticleCreatorRel

Związek łączy
pracownika
urzędu z
artykułami
przez niego
stworzonymi.
Związek
opisuje
połączenie
komentarza z
artykułem.
Związek
opisuje
połączenie
komentarza z
odpowiedzią
do pytania w
bazie wiedzy.

OpisToArticleRel

OpisToFaqAnswerRel

2.3

Encja 2

Encja 1
Article

Krotność
1
0,n

Krotność
2
0,n

Knowledg
eCategor
y
Official

Article

1,1

0,n

Article

CMOpis

0,1

0,n

CMOpis

FAQAnsw
er

0,n

0,1

Lista encji i związków wraz z opisami, lista atrybutów encji wraz z typami i
opisami

2.3.1

Encja Article

2.3.1.1

Lista atrybutów encji Article

Nazwa
ArticleID
Title
Body
CRDate

2.3.1.2

Typ danych
NO
VA64
VA8128
DT

Wymagany
X

Rozmiar
64
8128

X
X

Lista związków encji Article

Nazwa
OpisToArticleRel

Encja 2
Article

Encja 1
CMOpis

ArticleInCategory
Rel
ArticleCreatorRel

KnowledgeCatego
ry
Official

Article

2.3.2
2.3.2.1

Opis
Identyfikator artykułu.
Tytuł artykułu.
Treść komentarza.
Data utworzenia komentarza.

Opis
Związek opisuje połączenie
komentarza z artykułem.

Article

Związek łączy pracownika
urzędu z artykułami przez niego
stworzonymi.

Encja Attachment
Lista atrybutów encji Attachment

Nazwa
AttachmentID

Typ
danych
NO64

Wymagan
y
X

Rozmiar

Opis

64

Identyfikator załącznika.
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SerialNo

VA20

X

20

FileNazwa
FileSize
FileCRC

VA256
LI
VA512

X
X
X

256

RecordMAC
Description
Title

VA512
VA4096
VA128

X

512
4096
128

2.3.2.2

512

Lista związków encji Attachment

Nazwa
InputContactAtta
chmentRel

Encja 2
Attachment

Encja 1
InputContact

NoteToAttachme
ntRel

AttachmentNote

Attachment

2.3.3
2.3.3.1

Numer seryjny załącznika
tworzony w następujący sposób:
NumerKontaktu_NumerZałączni
ka w kontakcie. Na przykład:
000000001/04_01 - pierwszy
załącznik do kontaktu
000000001/04. Numer kontaktu
jest zapisany w encji
InputContact pole SerialNo.
Nazwa pliku z załącznikiem.
Rozmiar załącznika (w bajtach).
Suma kontrolna załącznika
(SHA1).
Podpisana suma kontrolna MAC.
Dodatkowy opis załącznika.
Tytuł załącznika.

Opis
Powiązanie kontaktu z
załącznikiem: każdy kontakt
posiada 0 lub więcej
załączników, każdy załącznik
należy do konkretnego
kontaktu.
Powiązanie załącznika z notatką:
załącznik może posiadać 0 lub
więcej notatek, notatka jest
przypisana tylko do jednego
załącznika.

Encja AttachmentNote
Lista atrybutów encji AttachmentNote

Nazwa

Typ danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

AttachmentNoteID

NO64

X

64

Title
Description

VA128
VA4096

X
X

128
4096

Identyfikator notatki do
załącznika.
Tytuł notatki do załącznika.
Notatka urzędnika do załącznika
kontaktu.

2.3.3.2

Lista związków encji AttachmentNote

Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

NoteToAttachment
Rel

AttachmentNote

Attachment

Powiązanie załącznika z notatką:
załącznik może posiadać 0 lub
więcej notatek, notatka jest
przypisana tylko do jednego
załącznika.

2.3.4
2.3.4.1

Encja CMComment
Lista atrybutów encji CMComment

Nazwa

Typ danych

Wymagany

CMCommentID

NO

X

Rozmiar

Opis
Identyfikator komentarza.
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Nazwa

Typ danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

Body
CRDate

VA8192
DT

X
X

8192

Treść
Data utworzenia

2.3.4.2

Lista związków encji CMComment

Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

OpisToFaqAnswerR
el

CMOpis

FAQAnswer

Związek opisuje połączenie
komentarza z odpowiedzią do
pytania w bazie wiedzy.

OpisToArticleRel

Article

CMOpis

Związek opisuje połączenie
komentarza z artykułem.

2.3.5

Encja Case

2.3.5.1

Lista atrybutów encji Case

Nazwa

Typ danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

CaseID
CreateDT
CaseNo

NO64
DT
VA64

X
X
X

64

Unikalny identyfikator sprawy.
Data utworzenia
Unikalny numer sprawy.

2.3.5.2

64

Lista związków encji Case

Nazwa
CaseTypeRel
CustomerCaseInC
MRel

Encja 2
Case
Case

Encja 1
CaseType
Customer

OfficialForCaseRel

Case

Official

CaseDocumentRel

Case

CaseDocument

2.3.6
2.3.6.1

Opis
Powiązanie sprawy z jej typem.
Związek opisuje, którzy klienci
urzędu mają dostęp swoich
spraw przez moduł CM.
Związek opisuje, który
pracownik urzędu zajmuje się
daną sprawą.
Związek opisuje powiązanie
sprawy z dokumentami
koniecznymi do jej prowadzenia.

Encja CaseDocument
Lista atrybutów encji CaseDocument

Nazwa

Typ danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

CaseDocumentID

NO64

X

64

CreateDT
FileNazwa
Hash
HMAC

DT
VA256
VA64
VA64

X
X
X
X

256
64
64

Unikalny identyfikator
dokumentu.
Data utworzenia dokumentu.
Nazwa pliku z dokumentem.
Skrót dokumentu.
Skrót rekordu.

2.3.6.2

Lista związków encji CaseDocument

Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

CaseDocumentRel

Case

CaseDocument

Związek opisuje powiązanie
sprawy z dokumentami
koniecznymi do jej prowadzenia.
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2.3.7
2.3.7.1

Encja CaseType
Lista atrybutów encji CaseType

Nazwa

Typ danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

CaseTypeID

NO64

X

64

Nazwa
Description

VA128
VA4096

X

128
4096

Unikalny identyfikator typu
sprawy.
Nazwa typu sprawy.
Dodatkowy opis typu sprawy.

2.3.7.2

Lista związków encji CaseType

Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

OUCaseTypeRel

CaseType

OrganizationUnit

Powiązanie pomiędzy typem
sprawy, a jednostką
organizacyjną: każdy typ sprawy
może być rozpatrywany tylko
przez określone jednostki
organizacyjną.

CaseTypeRel

Case

CaseType

Powiązanie sprawy z jej typem.

2.3.8
2.3.8.1

Encja Customer
Lista atrybutów encji Customer

Nazwa

Typ danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

CustomerID

NO64

X

64

IsOrganizationUnit
Nazwa

BL
VA64

X
X

64

SNazwa

VA64

X

64

PESEL

VA13

13

REGON

VA9

9

Identyfikator unikalnie
identyfikujący klienta urzędu
Czy klient jest instytucją
Imię klienta. W przypadku
organizacji jest to imię osoby
kontaktowej.
Nazwisko klienta. W przypadku
organizacji jest to nazwisko osoby
kontaktowej.
Pesel klienta (wymagany tylko gdy
pole IsOrganizationUnit == false).
Numer regon instytucji
(wymagany tylko gdy pole
IsOrganizationUnit == true).

OrganizationNazwa

VA64

64

CreationDate

DT

2.3.8.2

X

Nazwa instytucji (wymagany tylko
gdy pole IsOrganizationUnit ==
true).
Data utworzenia klienta w bazie
danych.

Lista związków encji Customer

Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

InputContactCusto
merRel

Customer

InputContactFromC
ustomer

Powiązanie klienta wraz z jego
kontaktami z urzędem - każdy
klient może posiadać jeden lub
więcej kontaktów.

CusromerAddressRe
l

CustomerAddress

Customer

Powiązanie klienta z jego
adresami.
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Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

CustomerCaseInCM
Rel

Case

Customer

Związek opisuje, którzy klienci
urzędu mają dostęp swoich spraw
przez moduł CM.

2.3.9

Encja CustomerAddress

2.3.9.1

Lista atrybutów encji CustomerAddress

Nazwa

Typ danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

CustomerAddressID

NO64

X

64

Street

VA64

X

64

BuildingNo

VA8

X

8

RoomNo

VA8

Numer jednoznacznie
identyfikujący adres w systemie.
Adres zamieszkania lub biura:
ulica.
Adres zamieszkania lub biura:
numer domu.
Adres zamieszkania lub biura:
numer pokoju.

City

VA32

X

32

PostCode

VA6

X

6

Phone
MobilePhone
Email
Fax
CreationDate
MailAddress

VA32
VA32
VA64
VA32
DT
BL

2.3.9.2

8

32
32
64
32
X
X

Adres zamieszkania lub biura:
miasto.
Adres zamieszkania lub biura: kod
pocztowy
Numer telefonu stacjonarnego.
Numer telefonu komórkowego.
Adres email.
Numer telefaksu.
Data utworzenia rekordu.
Czy dany adres jest adresem do
korespondencji.

Lista związków encji CustomerAddress

Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

CusromerAddressRe
l

CustomerAddress

Customer

Powiązanie klienta z jego
adresami.

2.3.10

Encja FAQAnswer

2.3.10.1 Lista atrybutów encji FAQAnswer
Nazwa

Typ danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

FAQAnswerID

NO64

X

64

Answer
CreationDate

VA8192
DT

X
X

8192

Identyfikator jednoznacznie
wyróżniający odpowiedź.
Odpowiedź na pytanie.
Data utworzenia odpowiedzi.

2.3.10.2 Lista związków encji FAQAnswer
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

AnswerToFAQQues
tionRel

FAQAnswer

FAQQuestion

Powiązanie: pytanie - odpowiedź:
każde pytanie może zawierać
wiele
odpowiedzi,
każda
odpowiedź jest powiązana z
jednym pytaniem.
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Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

OfficialFAQAnswer
Rel

Official

FAQAnswer

Powiązanie odpowiedzi do pytania
z bazy wiedzy z jej autorem.

OpisToFaqAnswerR
el

CMOpis

FAQAnswer

Związek
opisuje
połączenie
komentarza z odpowiedzią do
pytania w bazie wiedzy.

2.3.11

Encja FAQQuestion

2.3.11.1 Lista atrybutów encji FAQQuestion
Nazwa

Typ danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

FAQQuestionID

NO64

X

64

Title
Question
CreationDate
Keywords

VA256
VA8192
DT
VA4096

X
X
X

256
8192

Identyfikator jednoznacznie
wyróżniający pytanie.
Tytuł pytania.
Treść pytania.
Data utworzenia pytania.
Słowa kluczowe.

4096

2.3.11.2 Lista związków encji FAQQuestion
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

QuestionCategoryR
el

FAQQuestion

KnowledgeCategory

Związek pytania i odpowiedzi z
kategorią informacji: każda
kategoria może zawierać wiele
pytań, każde pytanie może
należeć do wielu kategorii.

AnswerToFAQQues
tionRel

FAQAnswer

FAQQuestion

Powiązanie: pytanie - odpowiedź:
każde pytanie może zawierać
wiele odpowiedzi, każda
odpowiedź jest powiązana z
jednym pytaniem.

2.3.12

Encja InputContact

2.3.12.1 Lista atrybutów encji InputContact
Nazwa

Typ danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

InputContactID

NO64

X

64

SerialNo

VA64

X

64

Description

VA4096

4096

ClientDocumentNo

VA64

64

SendDate

DT

X

AcceptanceDate

DT

X

DuplicateNo

I

Jednoznaczny i unikalny
identyfikator kontaktu.
Numer seryjny kontaktu:
generowany automatycznie,
kolejno w ciągu roku. Konstrukcja
numeru to: nnnnnnnnnn/rr - 10
cyfr / dwie ostatnie cyfry roku.
Dodatkowy opis kontaktu klienta z
urzędem.
Numer pisma nadany przez
nadawcę. Pole nie jest wymagane.
Data zgłoszenia (w przypadku
listów jest to data wysłania).
Data przyjęcia informacji o
kontakcie klienta z urzędem.
Numer duplikatu.
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2.3.12.2 Lista związków encji InputContact
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

InputContactTypeR
el

InputContact

InputContactType

Powiązanie kontaktu z jego typem
czyli: czy jest to pytanie, pytanie w
sprawie itp. Każdy kontakt posiada
jeden typ, każdy typ może być
użyty w wielu kontaktach (0 lub
więcej razy).

InputContactFormT
ypeRel

InputContact

InputContactFormTy
pe

Powiązanie kontaktu z formą jego
dostarczenia: kontakt zawsze
posiada jedną formę dostarczenia,
jedna forma może dotyczyć wielu
kontaktów.

InputContactCusto
merAsocRel

InputContact

InputContactFromC
ustomer

Związek opisuje powiązanie
kontaktu z klientem: każdy
kontakt może dotyczyć jednego
lub większej ilości klientów.

InputContactAttach
mentRel

Attachment

InputContact

Powiązanie kontaktu z
załącznikiem: każdy kontakt
posiada 0 lub więcej załączników,
każdy załącznik należy do
konkretnego kontaktu.

NoteToInputContac
tRel

InputContactNote

InputContact

Powiązanie kontaktu z notatką:
każdy kontakt może mieć jedną
lub więcej notatek, każda notatka
jest przypisana tylko do jednego
kontaktu.

InputContactHistor
yRel

InputContactHistory

InputContact

Powiązanie kontaktu z jego
historią: każdy kontakt może mieć
0 lub więcej wpisów w historii,
każdy element historii (jedna
operacja) dotyczy tylko jednego
kontaktu.

ResponseToInputCo
ntactRel

InputContactRespon
se

InputContact

Powiązanie kontaktu z listą
odpowiedzi do niego.

ICOnOfficialROListR
el

InputContactOff_RO
List

InputContact

Powiązanie kontaktów z
pracownikami urzędu, do których
mają trafić.

OutputPaperOnCon
tactRel

OutputPaper

InputContact

Związek opisuje powiązanie
kontaktu z urzędem z
odpowiedziami, które są tworzone
przez pracowników.

InputContactOnRO_
OUListRel

InputContactOU_RO
List

InputContact

Związek opisuje z jakiej/do jakiej
jednostki przekazywane jest
zgłoszenie klienta.

2.3.13

Encja InputContactFormType

2.3.13.1 Lista atrybutów encji InputContactFormType
Nazwa

Typ danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

ICFormTypeID

NO16

X

16

Atrybut encji jednoznacznie ją
identyfikujący.
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Nazwa

Typ danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

Nazwa

VA256

X

256

Description

VA4096

Nazwa formy wpłynięcia
zgłoszenia.
Opis formy wpłynięcia zgłoszenia.

4096

2.3.13.2 Lista związków encji InputContactFormType
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

InputContactFormT
ypeRel

InputContact

InputContactFormTy
pe

Powiązanie kontaktu z formą jego
dostarczenia: kontakt zawsze
posiada jedną formę dostarczenia,
jedna forma może dotyczyć wielu
kontaktów.

2.3.14

Encja InputContactFromCustomer

2.3.14.1 Lista atrybutów encji InputContactFromCustomer
Nazwa

Typ danych

Wymagany

ReplyTo

BL

X

Rozmiar

Opis

2.3.14.2 Lista związków encji InputContactFromCustomer
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

InputContactCusto
merRel

Customer

InputContactFromC
ustomer

Powiązanie klienta wraz z jego
kontaktami z urzędem - każdy
klient może posiadać jeden lub
więcej kontaktów.

InputContactCusto
merAsocRel

InputContact

InputContactFromC
ustomer

Związek opisuje powiązanie
kontaktu z klientem: każdy
kontakt może dotyczyć jednego
lub większej ilości klientów.

2.3.15

Encja InputContactHistory

2.3.15.1 Lista atrybutów encji InputContactHistory
Nazwa

Typ danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

ICHistoryID

NO64

X

64

ChangeDate
ChangeDecription

DT
VA4096

X
X

4096

ChangeSQL

VA8192

Identyfikator pojedynczego wpisu
w historii kontaktu.
Data zmiany.
Opis zmiany w informacjach o
kontakcie klienta z urzędem.
Zapytanie SQL użyte w zmianie.
Wartość pola nie jest wymagana i
służy do celów serwisowych oraz
testów.

8192

2.3.15.2 Lista związków encji InputContactHistory
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

InputContactHistor
yRel

InputContactHistory

InputContact

Powiązanie kontaktu z jego
historią: każdy kontakt może mieć
0 lub więcej wpisów w historii,
każdy element historii (jedna
operacja) dotyczy tylko jednego
kontaktu.
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2.3.16

Encja InputContactNote

2.3.16.1 Lista atrybutów encji InputContactNote
Nazwa

Typ
danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

InputContactNoteID

NO64

X

64

Description
CreationDate

VA4096
DT

X
X

4096

Identyfikator notatki do informacji
o kontakcie z urzędem.
Treść notatki.
Data utworzenia notatki.

2.3.16.2 Lista związków encji InputContactNote
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

NoteToInputContactRe
l

InputContactNote

InputContact

Powiązanie kontaktu z notatką:
każdy kontakt może mieć jedną
lub więcej notatek, każda notatka
jest przypisana tylko do jednego
kontaktu.

OfficialNoteToContact
Rel

InputContactNote

Official

Powiązanie notatki z
pracownikiem urzędu: każdy
pracownik może mieć stworzone
przez siebie 0 lub więcej notatek,
każda notatka jest przypisana
tylko do jednego pracownika.

2.3.17

Encja InputContactOU_ROList

2.3.17.1 Lista atrybutów encji InputContactOU_ROList
Nazwa

Typ
danych

Wymagany

Read

BL

X

ReadDate

DT

X

Rozmiar

Opis
Informacja, czy kontakt został
przeczytany.
Data przeczytania kontaktu.

2.3.17.2 Lista związków encji InputContactOU_ROList
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

InputContactOnRO_OU
ListRel

InputContactOU_R
OList

InputContact

Związek opisuje z jakiej/do jakiej
jednostki przekazywane jest
zgłoszenie klienta.

ICROListFromRel

InputContactOU_R
OList

OrganizationUnit

Związek opisuje z jakiej jednostki
organizacyjnej przekazywane jest
zgłoszenie klienta (kontakt).

ICROListToRel

OrganizationUnit

InputContactOU_R
OList

Związek opisuje do jakiej jednostki
organizacyjnej przekazywane jest
zgłoszenie klienta (kontakt).

2.3.18

Encja InputContactOff_ROList

2.3.18.1 Lista atrybutów encji InputContactOff_ROList
Nazwa

Typ
danych

Wymagany

Read

BL

X

ReadDate

DT

X

Rozmiar

Opis
Informacja, czy kontakt został
przeczytany.
Data przeczytania kontaktu.
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2.3.18.2 Lista związków encji InputContactOff_ROList
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

ICOffROListFromRel

InputContactOff_R
OList

Official

Związek opisuje od jakiego
pracownika urzędu zostaje
przekazany kontakt.

ICOnOfficialROListRel

InputContactOff_R
OList

InputContact

Powiązanie kontaktów z
pracownikami urzędu, do których
mają trafić.

ICOffROListToRel

Official

InputContactOff_R
OList

Związek opisuje do jakiego
pracownika urzędu zostaje
przekazany kontakt.

2.3.19

Encja InputContactResponse

2.3.19.1 Lista atrybutów encji InputContactResponse
Nazwa

Typ
danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

InputContactResponseI
D
CreationDate

NO64

X

64

DT

X

Unikalny identyfikator
odpowiedzi.
Data utworzenie odpowiedzi.

2.3.19.2 Lista związków encji InputContactResponse
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

ResponseToInputConta
ctRel

InputContactRespo
nse

InputContact

Powiązanie kontaktu z listą
odpowiedzi do niego.

OfficialInputResponseR
el

Official

InputContactRespo
nse

Powiązanie odpowiedzi na
zgłoszenie do urzędu (kontakt) z
pracownikiem, który jest jego
autorem.

2.3.20

Encja InputContactType

2.3.20.1 Lista atrybutów encji InputContactType
Nazwa

Typ
danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

InputContactTypeID

NO16

X

16

Nazwa
Description

VA64
VA512

X

64
512

Identyfikator jednoznacznie
wyróżniający encję.
Nazwa typu zgłoszenia.
Opis typu zgłoszenia.

2.3.20.2 Lista związków encji InputContactType
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

InputContactTypeRel

InputContact

InputContactType

Powiązanie kontaktu z jego typem
czyli: czy jest to pytanie, pytanie w
sprawie itp. Każdy kontakt posiada
jeden typ, każdy typ może być
użyty w wielu kontaktach (0 lub
więcej razy).
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2.3.21

Encja JobPosition

2.3.21.1 Lista atrybutów encji JobPosition
Nazwa

Typ
danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

JobPositionID
Nazwa
Description

NO64
VA128
VA1024

X
X
X

64
128
1024

Unikalny identyfikator stanowiska.
Nazwa stanowiska.
Opis.

2.3.21.2 Lista związków encji JobPosition
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

OfficialJobPositionRel

JobPosition

Official

Związek przypisuje stanowisko
pracy do urzędnika.

2.3.22

Encja KnowledgeCategory

2.3.22.1 Lista atrybutów encji KnowledgeCategory
Nazwa

Typ
danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

KnowledgeCategoryID
Nazwa

NO64
VA128

X
X

64
128

Identyfikator kategorii.
Nazwa kategorii.

2.3.22.2 Lista związków encji KnowledgeCategory
Nazwa

Encja 2

Encja 1

ArticleInCategoryRel

KnowledgeCategor
y

Article

KC_ParentRel

KnowledgeCategor
yLink

KnowledgeCategor
y

Powiązanie kategorii wiedzy z
kategorią nadrzędną.

KC_ChildRel

KnowledgeCategor
yLink

KnowledgeCategor
y

Powiązanie kategorii wiedzy z jej
podkategorią.

QuestionCategoryRel

FAQQuestion

KnowledgeCategor
y

Związek pytania i odpowiedzi z
kategorią informacji: każda
kategoria może zawierać wiele
pytań, każde pytanie może
należeć do wielu kategorii.

2.3.23

Opis

Encja KnowledgeCategoryLink

2.3.23.1 Lista atrybutów encji KnowledgeCategoryLink
Nazwa

Typ
danych

Depth

I

Wymagany

Rozmiar

Opis
Poziom zagnieżdżenia
poszczególnych kategorii wiedzy.

2.3.23.2 Lista związków encji KnowledgeCategoryLink
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

KC_ParentRel

KnowledgeCategor
yLink

KnowledgeCategor
y

Powiązanie kategorii wiedzy z
kategorią nadrzędną.

KC_ChildRel

KnowledgeCategor
yLink

KnowledgeCategor
y

Powiązanie kategorii wiedzy z jej
podkategorią.
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2.3.24

Encja Official

2.3.24.1 Lista atrybutów encji Official
Nazwa

Typ
danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

OfficialID

NO64

X

64

Nazwa
SNazwa
Login

VA64
VA64
VA64

X
X
X

64
64
64

Email

VA128

Identyfikator jednoznacznie
wyróżniający klienta/
Imię urzędnika.
Nazwisko urzędnika.
Login urzędnika do systemu. Gdy
autoryzacja przebiega przy
pomocy np. katalogu LDAP, w
polu może być umieszczona
informacja o DN urzędnika.
Adres email urzędnika.

128

2.3.24.2 Lista związków encji Official
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

OfficialFAQAnswerRel

Official

FAQAnswer

Powiązanie odpowiedzi do pytania
z bazy wiedzy z jej autorem.

OfficialInputResponse
Rel

Official

InputContactRespo
nse

Powiązanie odpowiedzi na
zgłoszenie do urzędu (kontakt) z
pracownikiem, który jest jego
autorem.

ICOffROListToRel

Official

InputContactOff_R
OList

Związek opisuje do jakiego
pracownika urzędu zostaje
przekazany kontakt.

PrivilegedOfficialRel

Official

OrganizationUnit

Związek określa, którzy
pracownicy urzędu mogą odbierać
zgłoszenia adresowane na daną
jednostkę organizacyjną. Każdy
urzędnik może mieć uprawnienia
do wielu jednostek, jak i w każdej
jednostce może być kilka osób
zajmujących się przyjmowaniem
spraw.

ArticleCreatorRel

Official

Article

Związek łączy pracownika urzędu
z artykułami przez niego
stworzonymi.

OutputPaperOfficial|R
el

Official

OutputPaper

Związek opisuje powiązanie pisma
wychodzącego z urzędnikiem,
który je stworzył.

OfficialJobPositionRel

JobPosition

Official

Związek przypisuje stanowisko
pracy do urzędnika.

OfficialNoteToContac
tRel

InputContactNote

Official

Powiązanie notatki z
pracownikiem urzędu: każdy
pracownik może mieć stworzone
przez siebie 0 lub więcej notatek,
każda notatka jest przypisana
tylko do jednego pracownika.

ICOffROListFromRel

InputContactOff_R
OList

Official

Związek opisuje od jakiego
pracownika urzędu zostaje
przekazany kontakt.
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Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

OfficialForCaseRel

Case

Official

Związek opisuje, który pracownik
urzędu zajmuje się daną sprawą.

OfficialRoleRel

OfficialRole

Official

Związek opisuje przynależność ról
do poszczególnych pracowników
urzędu.

2.3.25

Encja OfficialRole

2.3.25.1 Lista atrybutów encji OfficialRole
Encja nie posiada atrybutów.
2.3.25.2 Lista związków encji OfficialRole
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

OfficialRoleRel

OfficialRole

Official

Związek opisuje przynależność ról
do poszczególnych pracowników
urzędu.

OfficialSystemRole

SystemRole

OfficialRole

Związek opisuje rolę użytkownika
w systemie.

OURoleRel

OrganizationUnit

OfficialRole

Związek opisuje, w jakiej
jednostce organizacyjnej dany
użytkownik posiada uprawnienia z
danej roli.

2.3.26

Encja OrganizationUnit

2.3.26.1 Lista atrybutów encji OrganizationUnit
Nazwa

Typ
danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

OUID
Nazwa
Description

NO64
VA128
VA2048

X
X

64
128
2048

Identyfikator jednostki.
Nazwa jednostki.
Opis jednostki.

2.3.26.2 Lista związków encji OrganizationUnit
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

OURoleRel

OrganizationUnit

OfficialRole

Związek opisuje, w jakiej
jednostce organizacyjnej dany
użytkownik posiada uprawnienia z
danej roli.

ICROListToRel

OrganizationUnit

InputContactOU_R
OList

Związek opisuje do jakiej jednostki
organizacyjnej przekazywane jest
zgłoszenie klienta (kontakt).

OUParentRel

OrganizationUnitLi
nk

OrganizationUnit

Powiązanie pomiędzy jednostką, a
jednostką podrzędną.

OUChildRel

OrganizationUnitLi
nk

OrganizationUnit

Powiązanie pomiędzy jednostką, a
jednostką nadrzędną.

OUCaseTypeRel

CaseType

OrganizationUnit

Powiązanie pomiędzy typem
sprawy, a jednostką
organizacyjną: każdy typ sprawy
może być rozpatrywany tylko
przez określone jednostki
organizacyjną.
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Nazwa

Encja 2

Encja 1

UnitForRoleRel

OrganizationUnitR
ole

OrganizationUnit

PrivilegedOfficialRel

Official

OrganizationUnit

Związek określa, którzy
pracownicy urzędu mogą odbierać
zgłoszenia adresowane na daną
jednostkę organizacyjną. Każdy
urzędnik może mieć uprawnienia
do wielu jednostek, jak i w każdej
jednostce może być kilka osób
zajmujących się przyjmowaniem
spraw.

ICROListFromRel

InputContactOU_R
OList

OrganizationUnit

Związek opisuje z jakiej jednostki
organizacyjnej przekazywane jest
zgłoszenie klienta (kontakt).

2.3.27

Opis

Encja OrganizationUnitLink

2.3.27.1 Lista atrybutów encji OrganizationUnitLink
Nazwa

Typ
danych

Wymagany

OrganizationUnitLinkI
D
Depth

NO

X

Rozmiar

I

Opis

Pole opisuje poziom zależności
względem jednostki bazowej.

2.3.27.2 Lista związków encji OrganizationUnitLink
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

OUParentRel

OrganizationUnitLi
nk

OrganizationUnit

Powiązanie pomiędzy jednostką, a
jednostką podrzędną.

OUChildRel

OrganizationUnitLi
nk

OrganizationUnit

Powiązanie pomiędzy jednostką, a
jednostką nadrzędną.

2.3.28

Encja OrganizationUnitRole

2.3.28.1 Lista atrybutów encji OrganizationUnitRole
Encja nie posiada atrybutów.
2.3.28.2 Lista związków encji OrganizationUnitRole
Nazwa

Encja 2

Encja 1

UnitForRoleRel

OrganizationUnitR
ole

OrganizationUnit

RoleInUnitRel

SystemRole

OrganizationUnitR
ole

2.3.29

Opis

Encja OutputPaper

2.3.29.1 Lista atrybutów encji OutputPaper
Nazwa

Typ
danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

OutputPaperID

NO64

X

64

Unikalny identyfikator
dokumentu.
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Nazwa

Typ
danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

Nazwa

VA256

X

256

Type

I

X

FileNazwa

VA1024

X

1024

MAC
HASH

VA256
VA1024

X
X

256
1024

CreationDate

DT

X

Nazwa dokumentu
wychodzącego.
Typ pisma wychodzącego:
pocztowe lub email
Nazwa pliku z dokumentem.
Również w przypadku listu jest on
zapisywany w pliku PDF.
Suma kontrolna rekordu.
Podpisana suma kontrolna pliku z
danymi.
Data i czas wprowadzenia
wygenerowania pisma.

2.3.29.2 Lista związków encji OutputPaper
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

OutputPaperOnConta
ctRel

OutputPaper

InputContact

Związek opisuje powiązanie
kontaktu z urzędem z
odpowiedziami, które są tworzone
przez pracowników.

OutputPaperOfficial|R
el

Official

OutputPaper

Związek opisuje powiązanie pisma
wychodzącego z urzędnikiem,
który je stworzył.

2.3.30

Encja SystemFunction

2.3.30.1 Lista atrybutów encji SystemFunction
Nazwa

Typ
danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

SystemFunctionID
Nazwa
Desc

NO64
VA128
VA4096

X
X

64
128
4096

Unikalny identyfikator.
Nazwa funkcji.
Dodatkowy opis funkcji.

2.3.30.2 Lista związków encji SystemFunction
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

SystemFunctionInRol
eRel

SystemFunction

SystemRole

Związek
opisuje
powiązanie
funkcji systemowych z rolami, w
których występują.

2.3.31

Encja SystemRole

2.3.31.1 Lista atrybutów encji SystemRole
Nazwa

Typ
danych

Wymagany

Rozmiar

Opis

SystemRoleID
Nazwa
Description

NO64
VA128
VA1024

X
X

64
128
1024

Unikalny identyfikator roli.
Nazwa roli.
Opis roli.
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2.3.31.2 Lista związków encji SystemRole
Nazwa

Encja 2

Encja 1

Opis

RoleInUnitRel

SystemRole

OrganizationUnitR
ole

OfficialSystemRole

SystemRole

OfficialRole

Związek opisuje rolę użytkownika
w systemie.

SystemFunctionInRol
eRel

SystemFunction

SystemRole

Związek opisuje powiązanie
funkcji systemowych z rolami, w
których występują.
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VII OPIS PROCESÓW, NA KTÓRYCH BAZUJE
OFEROWANE ROZWIĄZANIE
1

Lista diagramów
⎯ Proces przyjęcia pisma
⎯ Proces kwalifikacji pisma
⎯ Proces dekretacji pisma
⎯ Proces udzielania odpowiedzi
⎯ Proces rejestracji pisma
⎯ Proces weryfikacji dekretacji
⎯ Proces zarządzania sprawa
⎯ Proces kompletowania wymaganych dokumentów
⎯ Proces systemu zastępstw
⎯ Proces elektronicznej listy nieobecności
⎯ Proces sprawdzania statusu sprawy
⎯ Proces sprawdzania ról użytkowników
⎯ Proces autoryzacji klienta zewnętrznego
⎯ Proces wnoszenia opłat za przyjęcie podania
⎯ Proces wnoszenia opłat za wydanie decyzji
⎯ Proces obiegu dokumentów
⎯ Proces kontroli dostępu do informacji i jej podpisywanie

Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

87/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

2

Diagramy

2.1

Diagram UML – Proces przyjęcia pisma w CC

2.1.1

Diagram

2.1.2
Opis
Kwalifikacja formy kontaktu – „Kontaktem" jest każda forma kontaktu klienta urzędu z urzędem.
Kontakt może nadejść w jednej z form:
⎯ List (korespondencja nadesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub przyniesiona
osobiście)
⎯ Telefax (korespondencja nadesłana za pośrednictwem telefaxu)
⎯ Telefon (rozmowa telefoniczna)
⎯ Kontakt osobisty (osobista wizyta w urzędzie)
⎯ E-mail (korespondencja nadesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej)
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⎯ Aktywny Formularz (korespondencja nadesłana za pomocą komponentu CM)
Opis sprawy - możliwość wyboru ze słownika lub wypełnienia ręcznego
Określenie ilości stron –
Określenie ilości załączników –
Określenie rodzaju opłaty – informacje o opłatach
⎯ Opłata skarbowa podstawowa
⎯ Opłata skarbowa za załączniki
⎯ Opłata administracyjna za czynności urzędowe
Wydruk etykiety – wstępna rejestracja kończy wydrukowaniem etykiety samoprzylepnej, która
zostaje naklejona na pismo
Wydruk potwierdzenia – wydruku formatu (1/4 A4 podzielonego wzdłuż krótszej krawędzi), który
zostaje przekazany osobie składającej pismo, jako potwierdzenie przyjęcia.
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2.2

Diagram UML – Proces kwalifikacji pisma (kontaktu w CC)

2.2.1

Diagram

2.2.2
Opis
Forma kontaktu – wybór ze słownika form kontaktu:
⎯ List (korespondencja nadesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub przyniesiona
osobiście)
⎯ Telefax (korespondencja nadesłana za pośrednictwem telefaxu)
⎯ Telefon (rozmowa telefoniczna)
⎯ Kontakt osobisty (osobista wizyta w urzędzie)
⎯ E-mail (korespondencja nadesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej)
⎯ Aktywny Formularz (korespondencja nadesłana za pomocą komponentu CM)
Typ kontaktu – wybór ze słownika typów kontaktu:
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⎯ Pytanie (pytanie dotyczące informacji ogólnie dostępnych)
⎯ Pytanie w sprawie (pytanie dotyczące określonej sprawy załatwianej przez urząd)
⎯ Zgłoszenie (inicjacja nowej sprawy lub przekazanie urzędowi informacji nie wszczynającej
sprawy)
Utworzenie kompletnego opisu – wprowadzenie krótkiej informacji opisującej temat zgłoszenia.
Data kontaktu – wprowadzenie daty umieszczonej przez nadawcę na przekazywanym piśmie.
Może ona być inna niż data bieżąca. W przypadku zgłoszeń telefonicznych oraz osobistych jest to
data bieżąca.
Określenie osoby zgłaszającej – wybór ze słownika osób zgłaszających:
⎯ Osoba fizyczna
⎯ Instytucja
Generacja numeru przyjęcia kontaktu – numer kontaktu generuje się automatycznie,
bezpośrednio przy uruchomieniu procedury "Przyjęcie kontaktu". Wszystkie kontakty są
numerowane kolejno w ciągu roku. Konstrukcja numeru to:
nnnnnnnnnn/rr/dd - 10 cyfr / dwie ostatnie cyfry roku / dwie cyfry oznaczające nr duplikatu.
Generacja daty przyjęcia – generowana automatycznie przez system przeznaczona na datę
bieżącą.

2.3
2.3.1

Diagram UML – Proces dekretacji pisma (kontaktu w CC)
Diagram

2.3.2
Opis
Wyszukanie kontaktu
Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

91/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
Uruchomienie dekretacji – określenie, czy odpowiedź na kontakt leży w kompetencjach CC, czy
też innej jednostki organizacyjnej.
Udzielenie odpowiedzi – jeżeli odpowiedź leży w kompetencjach CC należy uruchomić procedurę
udzielenie odpowiedzi. W pozostałych przypadkach kontakt należy zadekretować do
komponentu WF.

2.4

Diagram UML – Proces udzielania odpowiedzi w CC

2.4.1

Diagram

2.4.2
Opis
Przygotowanie odpowiedzi – odpowiedź może zostać udzielona:
⎯ ustnie (wizyta osobista w urzędzie, telefon),
⎯ elektronicznie (Kontakt pochodzący z CM, o ile przekazano adres e-mail oraz kontakt
poprzez
e-mail)
⎯ pisemnie, za pośrednictwem poczty (list, telefax, formularz CM bez adresu e-mail).
Pytanie – pytanie dotyczy uzyskania informacji ogólnie dostępnej - tzw. informacji publicznej.
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Baza wiedzy – sprawdzenie, czy istnieje odpowiedź na zadane pytanie.
Udzielenie odpowiedzi – odpowiedź na pytanie następuje w takiej samej formie w jakiej
nadeszło pytanie. Wyjątkami są pytanie, które nadeszło z formularza CM oraz fax. Odpowiedzi na
pytanie zadane formularzem CM udziela się przez e-mail, a w razie jego braku pocztą tradycyjną.
Odpowiedzi na pytanie zadane faxem udziela się za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Czy odpowiedź jest pełna – po udzieleniu odpowiedzi pochodzącej z bazy wiedzy należy się
upewnić czy satysfakcjonuje ona rozmówcę.
Pytanie w sprawie – dotyczy uzyskania informacji na temat konkretnej sprawy załatwianej przez
Urząd. Dostęp do takich informacji mają wyłącznie osoby i instytucje, których ta sprawa dotyczy.
Zgłoszenie – powinno zostać zadekretowany do komponentu WF.
Zmiana statusu – zamknięcie sprawy i zmiana statusu na zakończony.

2.5
2.5.1

Diagram UML – Proces rejestracji pisma w CC
Diagram
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2.5.2
Opis
Odpowiedź – odpowiedź to gotowy dokument, który należy w odpowiedni sposób przekazać
adresatowi.
Określenie statusu dokumentu – dokument ten może być przygotowany wcześniej przez
operatora CC lub też pochodzić z komponentu WF. Dokument może mieć formę elektroniczną wówczas będzie on przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub papierową - wówczas
będzie on przesłany za pośrednictwem poczty.
Określenie daty wysłania dokumentu – data fizycznego wysłania pisma do adresata
Przygotowanie e-mail – wiadomość przygotowana w formie elektronicznej jest już podpisana
podpisem cyfrowym przez osobę, która przygotowała odpowiedź.
Wprowadzenie adresu e-mail – Operator CC odpowiada za poprawność adresu e-mail, na który
wiadomość jest wysyłana.
Przygotowanie do wysyłki pocztą polską
Wydruk koperty z adresem
Wydruk potwierdzenia odbioru
Dodanie do książki nadawczej
Wysyłka – jeżeli dokument miał formę elektroniczną zostaje wysłany natychmiast. Dokument
papierowy zostaje, który został dodany do książki nadawczej czeka ma wydrukowanie książki
nadawczej w formacie akceptowanym przez Pocztę Polską.
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2.6
2.6.1

Diagram UML – Proces weryfikacji dekretacji
Diagram

2.6.2
Opis
Weryfikacja przez X – weryfikacja dekretacji przez osobę nadrzędną
Zmiana dekretacji – wprowadzenie poprawek przez osobę nadrzędną
Przekazanie kierownikowi referatu – w przypadku nieprawidłowości – kierownik przesyła
dokument do ponownej weryfikacji osobie nadrzędnej
Sprawdzenie sprawy – sprawdzenie czy sprawa już jest zarejestrowana w systemie
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Przekazanie pracownikowi – przekazanie sprawy pracownikowi zajmującemu się sprawą
Zlecenie nowej sprawy – rejestracja sprawy w systemie
Przypisanie pracownikowi – przypisanie sprawy pracownikowi
Dołączenie pisma do sprawy

2.7
2.7.1

Diagram UML – Proces zarządzania sprawą w WF (nowa sprawa)
Diagram

2.7.2
Opis
Założenie nowej sprawy – rejestracja nowej sprawy w systemie
Wykonanie opisu – stworzenie opisu sprawy
Kompletowanie wymaganych dokumentów – patrz proces 08.
Przygotowanie odpowiedzi – wygenerowanie odpowiedzi w związku ze sprawą
Przekazanie do podpisu – przekazanie przygotowanej odpowiedzi do podpisu przez
przełożonego
Podpisanie – podpisanie odpowiedzi po akceptacji
Przekazanie do wysłania – przekazanie odpowiedzi gotowej do wysłania
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2.8
2.8.1

Diagram UML – Proces zarządzania sprawą w WF (sprawa w toku)
Diagram

2.8.2
Opis
Sprawdzenie sprawy – sprawdzenie w systemie, czy istnieje zdefiniowana procedura dla danej
sprawy
Ręczne określenie wymaganych dokumentów – manualne wprowadzenie listy wymaganych
dokumentów
Automatyczne określenie wymaganych dokumentów – wprowadzenie listy wymaganych
dokumentów listy dostępnych dokumentów
Zgłoszenie sprawy do innego referatu – przekazanie sprawy do innego referatu
Przygotowanie wymaganych dokumentów –
Dołączenie do sprawy – dołączenie przygotowanych dokumentów do sprawy
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2.9
2.9.1

Diagram UML – Proces kompletowania wymaganych dokumentów
Diagram

2.9.2
Opis
Proces kompletowania dokumentów dotyczących sprawy jest kluczowym elementem Modułu
Workflow. Sprawy przychodzące do tego procesu są dzielone wg procedury rozpatrywania
sprawy na obieg dowolny i obieg wymuszony.
Obieg dowolny charakteryzuje się tym, ze operator sam załatwia sprawę, tworzy dokumenty i
jest odpowiedzialny za udzielenie odpowiedzi i zakończenie sprawy.
Obieg wymuszony charakteryzuje się tym, że system automatycznie generuje zestaw
dokumentów i odpowiedzi dla załatwienia każdej sprawy oraz pilnuje właściwej kolejności
generowanych dokumentów. Wydanie decyzji administracyjnej jest elementem kończącym
obieg wymuszony.
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Ewentualne odwołanie od decyzji administracyjnej powoduje ponowne wykonanie procesu
kompletowania dokumentów.

2.10 Diagram UML – Proces systemu zastępstw w WF
2.10.1

Diagram

2.10.2 Opis
Sprawdzenie zastępstwa – sprawdzenie czy urlop był planowany czy nieplanowany
Powiadomienie zastępcy – powiadomienie zastępcy, w przypadku gdy zastępca jest
zdefiniowany i obecny w pracy
Wysłanie do akceptacji zastępcy – wysłanie informacji o przypisanym zastępstwie z prośbą o
akceptację
Przekazanie do przełożonego – przekazanie informacji przełożonemu, w przypadku gdy brak
zdefiniowanego zastępcy, zdefiniowany lub zastępca jest nieobecny
Ręczne wybranie zastępcy – manualne przypisanie zastępcy do danej sprawy

Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

99/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

2.11 Diagram UML – Proces elektronicznej listy nieobecności w WF
2.11.1

Diagram

2.11.2 Opis
Złożenie wniosku o urlop – elektroniczne przesłanie wniosku o urlop
Zarejestrowanie daty nieobecności w systemie – w przypadku gdy w określonym przedziale
czasu brak zastępstw, należy zmienić datę urlopu
Przesłanie do akceptacji – przesłanie wniosku do przełożonego w celu akceptacji
Zmiana statusu wniosku (odrzucony) – wniosek został odrzucony przez przełożonego
Zmiana statusu wniosku (zaakceptowany) - ma miejsce po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
Wygenerowanie listy zastępstw – utworzenie listy zastępstw na dany przedział czasu
Wysłanie potwierdzenia – wysłanie informacji do składającego wniosek o pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku
Powiadomienie zastępców – elektroniczne powiadomienie zastępców o terminie zastępstwa
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2.12 Diagram UML – Proces sprawdzania statusu sprawy
2.12.1

Diagram

2.12.2 Opis
Zalogowanie do systemu – użytkownik autoryzuje się w systemie
Wybór numeru kontaktu – użytkownik z listy kontaktów przypisanych do niego wybiera numer
kontaktu do sprawdzenia
Sprawdzenie statusu kontaktu – system wyszukuje kontakt i zwraca jego status
Wyświetlenie statusu – wyświetlenie statusu kontaktu
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2.13 Diagram UML – Proces sprawdzania ról użytkowników
2.13.1

Diagram

2.13.2 Opis
Stworzenie pustej listy ról – system tworzy pustą listę pól, w której będą przechowywane role dla
danej jednostki
Znajdź wszystkie podrzędne stanowiska – znalezienie w systemie stanowisk podległych
Wywołaj podproces znajdowania ról dla każdego podrzędnego stanowiska – dla każdego
znalezionego stanowiska wywoływany jest podproces według powyższego systemu (rekurencja)
Dodaj znalezione role do listy ról – dodanie ról zwróconych przez każdy podproces do listy ról
jednostki
Dodaj role do listy ról – dodanie ról jednostki do listy ról, w przypadku, gdy jest to jednostka
końcowa (nie ma żadnych jednostek podrzędnych)
Zwróć listę ról – zwrócenie znalezionej listy ról do procesu macierzystego
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2.14 Diagram UML – Proces autoryzacji klienta zewnętrznego
2.14.1

Diagram

2.14.2 Opis
Autentyfikacja użytkownika – uwierzytelnienie użytkownika za pomocą karty elektronicznej,
hasła i loginu itp.
Znalezienie użytkownika w katalogu korporacyjnym – wyszukanie użytkownika, jego ról, funkcji
w katalogu korporacyjnym
Wyświetlenie informacji o braku użytkownika w systemie – poinformowanie użytkownika o
braku danych o użytkowniku w systemie
Autoryzacja użytkownika – przypisanie ról i funkcji znalezionych w katalogu korporacyjnym do
użytkownika
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2.15 Diagram UML – Proces wnoszenia opłat za przyjęcie podania oraz wydanie
decyzji
2.15.1

Diagram

2.15.2 Opis
Wyznaczenie opłaty skarbowej – wyznaczenie opłaty za podanie
Wyznaczenie opłaty za załączniki – w przypadku, gdy są dołączone załączniki do podania
Wybór rodzaju decyzji – w przypadku, gdy podanie wymaga decyzji
Wyznaczenie opłaty za czynność urzędową – opłata naliczona za proces zaistniały przy
podejmowaniu decyzji odnośnie rozpatrywanego podania
Wyznaczenie sumy opłat – wyznaczenie sumarycznego kosztu rozpatrzenia podania
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2.16 Diagram UML – Proces obiegu dokumentu (w ujęciu całościowym)
2.16.1

Diagram

2.16.2

Opis

Dekretacja dokumentu
Utworzenie dokumentu – utworzenie dokumentu w systemie wraz z wygenerowaniem kopii dokumentu
Nowa sprawa – sprawdzenie sprawa jest nowa w systemie
Dołączenie do sprawy – dołączenie dokumentu do istniejącej sprawy
Założenie sprawy – utworzenie nowej sprawy w systemie dotyczącej dokumentu
Procedura załatwienia – sprawdzenie czy w systemie istnieje procedura rozwiązywania danej sprawy
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Obieg dowolny – ma miejsce, gdy w systemie nie ma procedury załatwienia
Procedura załatwienia – procedura rozwiązania danej sprawy
Decyzja administracyjna – podjęcie decyzji administracyjnej dla danej sprawy
Wydruk decyzji – wydrukowanie decyzji administracyjnej

2.17 Diagram UML – Proces kontroli dostępu do informacji i jej podpisywanie
2.17.1

Diagram

2.17.2 Opis
Sprawdzenie dekretacji dokumentu – sprawdzenie czy dokument jest dekretowany „DO” danej
osoby
Ustawienie dostępu do odczytu i zapisu – ustawienie uprawnień do odczytu i modyfikacji
dokumentu
Sprawdzenie czy jest kierownikiem – sprawdzenie czy dana osoba ma rolę kierownika w
systemie
Dodanie prawa do podpisywania – dodanie uprawnień do podpisywania dokumentu
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Ustawienie dostępu do odczytu – ustawienie uprawnień tylko do odczytu dokumentu
Wyświetlenie informacji o braku dostępu – poinformowanie użytkownika o braku dostępu do
dokumentu
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VIII ARCHITEKTURA SYSTEMU
1

Schemat systemu

Rysunek: Schemat systemu MunSol.

2

Opis systemu

System MunSol zrealizowany jest w architekturze trójwarstwowej, w której interfejs
użytkownika, przetwarzanie danych i składowanie danych są osobnymi modułami.

2.1

Składowanie danych

Dane, na których pracuje system (z wyłączeniem danych pochodzących od użytkowników oraz z
systemów zewnętrznych) podzielone są ze względów bezpieczeństwa na dwa podsystemy
mające postać relacyjnej bazy dany (RDBMS) oraz katalogu LDAP.
2.1.1
Relacyjna baza RDBMS
Źródłem danych produkcyjnych może być dowolna relacyjna baza danych obsługująca SQL
transakcyjny. Baza ta zawiera dane archiwalne wprowadzane do systemu w ramach jego
bieżącego funkcjonowania, wszystkie dane słownikowe oraz pozostałe parametry, niezbędne do
działania i niewchodzące w skład konfiguracji.

Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

108/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
2.1.2
LDAP
Informacje dotyczące użytkowników oraz posiadanych przez nich certyfikatów bezpieczeństwa
przetrzymywane są w strukturze katalogowej LDAP.
Dane te poprzez podłączenie do systemu głównego (serwera aplikacji) umożliwiają
implementację bezpiecznego trybu pracy, w tym obiegu dokumentów, opartego na systemie
standaryzowanych certyfikatów i mechanizmie podpisu elektronicznego.
Dodatkowo możliwość automatycznego eksportu struktury organizacji do modułu zarządzania
pozwala synchronizować role procesowe z aktualnym stanem struktury użytkowników
wewnętrznych (pracowników urzędu) oraz zewnętrznych (petentów).

2.2

Serwer aplikacji - przetwarzanie danych

Środowiskiem uruchomieniowym systemu jest dowolny serwer aplikacji zgodny ze specyfikacją
J2EE firmy Sun Microsystems w zakresie kontenera Web (strony JSP/Serwlety) oraz kontenera
warstwy pośredniej obsługującego Enterprise Java Beans 2.0. W zrealizowanym w oparciu o to
rozwiązanie systemie utrzymany jest całkowity podział między wymienionymi warstwami
serwera aplikacji, zgodny z konstrukcją Model View Controler. Architektura taka pozwala
uruchomić aplikację na jednej maszynie (w przypadku konieczności utrzymania optymalnych
parametrów wydajnościowych), jak i podzielić ją na niezależne moduły logiki biznesowej i
prezentacji w celu postawienia ich na różnych maszynach oddzielonych zaporą sieciową.
Dodatkowo, w miarę wzrostu liczby użytkowników i ilości przesyłanych danych, możliwa jest
nieograniczona skalowalność systemu poprzez klasteryzację.

2.3

Interfejs użytkownika – warstwa prezentacyjna

Warstwa prezentacyjna zrealizowana jako tzw. cienki klient. Wykorzystuje mechanizm Java
Server Pages w wersji 2.0, uzupełniony o system szablonowania. Warstwa ta stanowi interfejs
systemu z użytkownikami w trybie B2C oraz z innymi systemami (wewnętrznymi oraz
zewnętrznymi) w trybie B2B. W drugim przypadku, w razie konieczności obsłużenia dużej liczby
formatów danych, w sposób elastyczny zaimplementowana może być struktura publikacji
bazująca na formacie XML oraz przetwarzaniu XSLT.

2.4

Zewnętrzny moduł zarządzania

Z systemem głównym zintegrowana jest aplikacja tworząca (na podstawie zewnętrznych plików
XML) tzw. meta model systemu, w którym jest wdrażana i którego procesy mają być
kontrolowane. Model taki zawiera informacje o uczestnikach, wyodrębnionych z procesu
aktywnościach oraz przejściach między nimi. W oparciu o te dane oraz interakcje z
użytkownikami moduł zarządzania pozwala nadzorować pracę organizacji, włączając w to
kontrolę i automatyzację czynności obsługiwanych przez zewnętrzne systemy informatyczne.

3

Funkcje systemu

Podstawową funkcją systemu jest sterowanie przepływem pracy (ang. workflow) zgodnie ze
zdefiniowanymi procesami.

3.1

Sterowanie przepływem pracy

W ramach specyficznych wymagań odnośnie realizacji rozległych systemów informatycznych
wspomagających pracę organizacji, architektura aplikacji odzwierciedla oba spojrzenia na
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budowę takich systemów – spojrzenie skoncentrowane na danych oraz spojrzenie zorientowane
na procesy zachodzące w organizacji.
W celu utrzymania rozwiązania w obrębie obowiązujących standardów przemysłowych, co w
efekcie skutkuje bezpośrednim obniżeniem kosztów eksploatacji i modyfikacji oraz zapewnia
właściwą kontrolę procesów (w tym m.in. kontrolę przepływu pracy oraz prezentacji bieżącego
statusu prowadzonych spraw), aplikacja zintegrowana została z zewnętrznym modułem kontroli
procesów typu worflow engine. Zastosowane rozwiązanie pozwala implementować w
organizacji procesy zdefiniowane w zewnętrznych szablonach zdefiniowanych w języku XPDL.
Opracowany przez Workflow Management Coalition standard XPDL definiuje opis procesów
pozwalający na oddzielenie ich od aplikacji kontrolujących. Oddzielenie to ma na celu ułatwienie
zadań związanych z modyfikacją procesów, umożliwienie zdefiniowania zestawu szablonów do
kontroli określonych procesów w różnych miejscach organizacji a także, poprzez wspieranie
standardu przez firmy zrzeszone w WfMC, umożliwienie wymiany definicji procesów między
aplikacjami kontrolującymi przepływ pracy, pochodzącymi od różnych producentów.
Zastosowanie tego typu zewnętrznej definicji procesów pozwala na ujednolicenie procedur
załatwiania spraw w urzędzie przy jednoczesnym uwzględnieniu ich dynamicznych zmian.
Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw potrzebom organizacji (urzędu) wynikającym bezpośrednio z
konieczności realizacji zadań określonych w aktach prawnych, takich jak m.in. Kodeks
Postępowania Administracyjnego.

3.2

Definicje procesów

Standardowy język definicji procesów XPDL opiera się na wyodrębnieniu w ramach procesu
następujących elementów:
⎯ Dane – Bieżące dane na których pracuje system w ramach kontroli danego procesu.
Obejmują one dane wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji w ramach aktywności i
przejść danej ścieżki wykonawczej oraz parametry przekazywane i modyfikowane na
kolejnych etapach procesu.
⎯ Uczestnicy – W tej grupie znajdują się przede wszystkim role systemowe, jednostki
organizacyjne oraz indywidualni uczestnicy, ale także zasoby (aplikacje, urządzenia
biurowe etc) i ich zestawy oraz sam system. Dana rola określona jest abstrakcyjnie i może
być dynamicznie przydzielana osobie fizycznej lub aplikacji.
⎯ Aktywności – Obejmują pojedyncze czynności wchodzące w skład procesu. Aktywności
takie można łączyć ze sobą w zestawy oraz predefiniowane bloki, które mogą być
następnie wykonywane na zasadzie pojedynczego zadania. W ramach aktywności
rozróżniane są aktywności automatyczne – uruchamiane przez system kontroli - oraz
manualne – wymagające ich wywołania w wyniku interakcji użytkownika z systemem.
⎯ Przejścia – Definiują zachodzące w procesie przejścia w ramach sekwencyjnego
wykonywania zdefiniowanych aktywności. Możliwe jest zdefiniowane rozczepienia
ścieżki realizacji i wykonywanie różnych wątków procesu w trybie synchronicznym i
asynchronicznym. Dzięki możliwości przypisania parametrów kosztów, w tym kosztów
czasowych w ramach przechodzenia ścieżki aktywności, możliwe jest tworzenie modeli
symulacyjnych pozwalających na oszacowanie realnej czasochłonności i kosztów
wykonania danej ścieżki procesu.
⎯ Aplikacje – Określają parametry wywołań zewnętrznych aplikacji, wykorzystywanych w
ramach realizacji określonego procesu.
W ramach wymienionych części moduł kontroli procesów może ściśle określać uprawnienia,
warunki wykonania, terminy oraz czasy realizacji poszczególnych czynności procesu.
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3.3

Sterowanie

Po wprowadzeniu zdefiniowanych w szablonach XPDL procesów aplikacja kontrolująca steruje
przebiegiem wszystkich interakcji klienta z systemem, zgodnie z ustalonym schematem, jak
również uruchamia wybrane czynności związane z informatyczną obsługą danego procesu.
Specjalny interfejs pozwala uzyskać osobie kontrolującej pełną informację o bieżącym
funkcjonowaniu organizacji poprzez graficzną prezentację parametrów systemu. Dostępne są
m.in. zestawienia aktywności według procesów, ról procesowych, konkretnych pracowników,
czasu realizacji, itp. Wizualny edytor procesów pozwala na łatwą modyfikację już istniejących
szablonów a także definiowanie nowych.

4
4.1

Zastosowane technologie
Podłączenie

4.1.1
Wprowadzenie
W celu uzyskania maksymalnej elastyczności procesu uruchomienia systemu w preferowanym
lub zastanym środowisku przetrzymywania danych oraz zapewnienia pełnej automatyzacji
połączenia systemu ze źródłami danych – przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa i odporności na awarie - zastosowana została tzw. warstwa pośrednia
utrwalania danych. Dla zapewnienia jak najdalej idącej zgodności rozwiązania z przyjętymi
standardami - co w efekcie utworzy maksymalnie przejrzyste, łatwe w modyfikacji i serwisowania
rozwiązanie – zaimplementowane zostały mechanizmy persystencji oparte o komponenty
encyjne oraz warstwę ORM. Połączenie takie gwarantuje m.in. możliwość dokonywania
modyfikacji funkcjonalności systemu bez ingerencji w kod.
4.1.2
CMP/BMP
Wykorzystane zostały standardowe mechanizmy dostępu do danych oferowane przez serwery
zgodne z modelem EJB, będącym częścią specyfikacji J2EE firmy Sun Microsystems. W
mechanizmach zrealizowanych w ten sposób obiekty biznesowe organizacji, odwzorowane na
obiekty encyjne systemu, utrwalane są w oparciu o całkowicie zautomatyzowany mechanizm
Cantainer Maintained Persistence, ograniczający do minimum potrzebę dodatkowego kodowania
– w tym pisania kodu SQL.
W razie konieczności obsłużenia nietypowego systemu przetrzymywania danych lub zapewnienia
dodatkowej, podwyższonej ochrony w zakresie dostępu do danych poufnych, utrwalanie
zaprogramowane jest z pełnym kodowaniem procesów zapisu oraz odczytu.
4.1.3
ORM
Dla zapewnienia zgodności rozwiązania ze specyfikacją EJB 3.0 warstwa utrwalania opiera się na
architekturze adaptera pozwalającego wykorzystywać w tym celu zewnętrzny mechanizm ORM,
w szczególności system Hibernate.
Mechanizm ten, opiera się na zewnętrznej definicji standardu połączenia bazy danych, a także
oddzieleniu mapowania pól obiektów Java na pola tabel bazy danych. Powala to na daleko idące
zmiany w specyfikacji połączenia, zależnie od potrzeb – odnośnie bieżącego zastosowania
systemu jak i jego późniejszej rozbudowy, w miarę realizowania nowej funkcjonalności.
4.1.4
JNDI
Usługi katalogowe LDAP przetrzymujące dane użytkownika, jak również inne systemy oparte na
strukturze drzewiastej, takie jak systemy plików, konfiguracje DNS i podobne, przyłączone są
poprzez odpowiednio skonfigurowany oraz zaprogramowany interfejs dostępu wykorzystujący
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JNDI. Mechanizm ten pozwala na ujednolicenie obsługi tego typu struktur przy jednoczesnym
zachowaniu maksymalnej przejrzystości odnośnie konkretnego rozwiązania oraz producenta.
4.1.5
JCA
Do specyficznych zastosowań, jak np. podłączenia heterogenicznych aplikacji, możliwe jest
wykorzystanie architektury J2EE Connector. Rozwiązane to umożliwia zautomatyzowanie tego
typu procesów zarówno na poziomie lokalnym, jak i w odniesieniu do dużych systemów
centralnych.

4.2

Warstwa Web

4.2.1
JSP
Strony przeglądarki internetowej, wchodzące w skład cienkiego klienta, stanowią czysty kod
HTML, będący wynikiem przetwarzania kodu Java osadzonego w szablonach wzorcowych w
postaci skrypletów.
Kontener Web, poprzez implementacje specyfikacji JSP, umożliwia automatyzacje połączeń
klient–serwer, realizowanych w oparciu o protokół HTTP oraz HTTPS. Mechanizm ten odpowiada
m.in. za utrzymywanie jednoznacznego, bezpiecznego kontaktu z każdym klientem połączonym
z systemem poprzez obsługę tzw. sesji użytkownika.
4.2.2
Serwlety
Koordynacja ruchu przychodzącego oraz wychodzącego w ramach połączenia cienkiego klienta
w trybie MVC odbywa się poprzez główny serwlet kontrolera, serwlety pomocnicze oraz serwety
obsługujące specjalną funkcjonalność systemu. Na tym poziomie zaimplementowane są
mechanizmy zewnętrznego bezpieczeństwa oraz kontroli użytkowników w ramach ich
korzystania z aplikacji.
4.2.3
Mechanizm szablonowania
W celu ujednolicenia rozwiązania zastosowany został wiodący system szablonowania - Jakarta
Struts.
Mechanizm ten stanowi rozszerzenie standardowej obsługi JSP w celu zwiększenia przejrzystości
i jednolitości aplikacji realizowanej według architektury typu Model View Controler. Architektura
połączenia warstwy prezentacji z kontrolerem zrealizowana jest z wykorzystaniem obiektów akcji
oraz formularzy automatyzujących przesyłanie danych miedzy serwerem a klientem. Zewnętrzna
konfiguracja, oparta na plikach XML, umożliwia wprowadzanie niezbędnych zmian w logice
aplikacji, bez konieczności ingerencji w kod źródłowy, a nawet, w wybranych przypadkach, bez
zatrzymywania systemu.

4.3

Warstwa EJB

Warstwa logiki aplikacji (nie obejmująca zewnętrznie definiowanych procesów XPDL)
zaimplementowana została zgodnie ze specyfikacją Enterprise Java Beans firmy Sun
Microsystems. Rozwiązanie to odznacza się następującymi cechami:
⎯ Wyraźne rozdzielenie logiki biznesowej (EJB) od warstwy prezentacji (w ramach
architektury Model View Controler) umożliwia bezproblemowe wprowadzenie
niezbędnych zmian w każdej z nich, niezależnie – zmian funkcjonalności aplikacji bez
konieczności zmian w interfejsie użytkownika oraz ewentualnych zmian w interfejsie i
wyglądzie aplikacji, bez potrzeby ingerencji w mechanizmy logiki biznesowej.
⎯ Konfiguracja oparta na deskryptorach wdrożeniowych (deklaratywna) pozwala na szybkie
dokonywanie niezbędnych modyfikacji. Konfiguracja funkcjonalności takich
mechanizmów jak transakcje, bezpieczeństwo, współdzielenie instancji obiektów,
Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

112/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
zarządzanie trwałością danych, czy buforowanie danych, nie pociąga za sobą
konieczności ingerencji w kod oprogramowania.
⎯ Ściśle wyspecyfikowana w EJB struktura warstwy pośredniej oznacza znacznie większą
uniwersalność rozwiązania, w przeciwieństwie do np. tworzenia własnego rozwiązania
opartego o standardowe klasy Java.
⎯ Łatwość znalezienia specjalistów do bieżącego utrzymania systemu – przy tworzeniu
dedykowanej warstwy pośredniej, nowi programiści muszą być szkoleni w zakresie
danego specyficznego dla danej organizacji rozwiązania. W przypadku EJB dostępne są
szkolenia opracowywane oraz prowadzone zarówno przez zewnętrzne firmy szkoleniowe
jaki przez producentów konkretnych rozwiązań.
⎯ Już teraz w Internecie oraz w postaci literatury dostępna jest ogromna baza wiedzy na
temat systemów EJB (tworzenia, optymalizacji itp).
⎯ Utworzoną zgodnie ze standardami EJB warstwę pośrednią można wykorzystać przy
tworzeniu innych interfejsów użytkownika. Typowym zastosowaniem jest architektura
tzw. zdalnego „grubego klienta”. Odbywa się to przy niewielkim nakładzie pracy z
wykorzystaniem wbudowanych mechanizmów zdalnej dostępności.
⎯ Współdzielenie zasobów (np. połączeń z bazą) oraz m.in. wątków, między warstwą logiki
biznesowej EJB a warstwą prezentacji JSP/Servlety, pozwala na uzyskanie lepszych
paramentów wydajnościowych w zrealizowanym systemie, wysoką stabilność
rozwiązania i większy oraz łatwiejszy w kontroli poziom bezpieczeństwa.
4.3.1
Obiekty systemu
Zastosowanie obiektów EJB pozwala na całkowite oddzielenie logiki aplikacji pracującej w
środowisku rozproszonym i wielowarstwowym od wszelkich zagadnień związanych z
komunikacją, wydajnością, bezpieczeństwem i infrastrukturą.
Aplikacja w zakresie swojego zastosowania stanowi odwzorowanie obiektów systemu, w którym
jest wdrażana (urzędu) na obiekty encyjne systemu informatycznego. Wszelkie podstawowe
interakcje miedzy obiektami, kontakty, czy przesyłanie danych w ramach bieżących procesów
zachodzących w danej organizacji, zaimplementowane są w postaci stanowych oraz
bezstanowych komponentów sesyjnych. Dodatkowo niezależny moduł zarządzania procesami
pozwala na wprowadzanie do systemu zewnętrznych map procesów zapisanych w formacie
XPDL.
W celu umożliwienia sprawnej obsługi funkcji krytycznych, mogących wpływać na bieżącą
płynność działania systemu, funkcje takie wydzielone zostały jako obiekty sterowane
komunikatami, w mechanizmie zgodnym z Java Message Service.
4.3.1.1 Obiekty encyjne
Najbardziej podstawowe obiekty systemu – ich parametry stanowią jednoznaczne
odwzorowanie parametrów obiektów biznesowych organizacji. Implementują one wszystkie
zagadnienia dotyczące zapisywania danych generowanych przez użytkowników systemu, a także
umożliwiają ich odpowiednią prezentację.
4.3.1.2 Obiekty sesyjne
Obiekty sesyjne skupiają w sobie całość procesów realizowanych w ramach standardowej,
związanej z wymaganiami systemowymi, obsługi użytkowników systemu. W architekturze
aplikacji pełnią też wszelkie funkcje związane z komunikacją i połączeniem miedzy warstwą EJB a
warstwą Web, w tym w szczególności za kontakt z serwletem kontrolera. Deskryptory
wdrożeniowe tych komponentów stanowią podstawę deklaratywnego mechanizmu
bezpieczeństwa systemu, umożliwiającą konfigurowanie (w tym włączanie i wyłączanie) funkcji
systemu dla różnych użytkowników na bardzo niskim poziome API systemu.
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4.3.1.3 Obiekty sterowane komunikatami
Konieczność korzystania przez system z usług zewnętrznych, których wydajność nie może być
jednoznacznie określona oznacza, że dostęp do nich wymaga zastosowania w wybranych
serwisach komponentów obsługujących komunikaty. Dzięki takiemu rozwiązaniu system
główny, przekazując zadania do kolejki wykonania w mechanizmie JMS, nie będzie narażony na
awarie lub blokowania związane z niepowodzeniem lub opóźnieniem funkcji realizowanej przez
niezależny system.
4.3.2

Deskryptory wdrożeniowe

4.3.2.1 CMP/BMP
Grupa deskryptorów odpowiadająca za prawidłową konfiguracje serwera w zakresie utrwalania i
odczytywania danych oraz ich wzajemnych powiązań.
4.3.2.2 JAAS
Grupa deskryptorów odpowiadają za procesy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników
systemu obsługiwane przez serwer aplikacji. Pozwala na implementację bardzo rozległej polityki
bezpieczeństwa, uwzględniającej potrzeby wynikające ze złożoności struktury organizacji oraz jej
dynamiki.
4.3.2.3 JTS/JTA
Grupa deskryptorów odpowiadająca za zachowania systemu w odniesieniu do specyficznych,
heterogenicznych wymagań odnośnie obsługi transakcji, w tym utrzymania integralności danych
w środowisku wielowarstwowym.

5

Opis bezpieczeństwa systemu

Architektura systemu została opracowana ze szczególnym uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa danych – oparta na nowoczesnych i sprawdzonych mechanizmach
uwierzytelniania i autoryzacji, zapewnienia spójności danych oraz możliwie wysokiej odporności
na awarie.

5.1

Szyfrowanie połączenia klient–serwer

Połączenia klient–serwer realizowane są poprzez protokół HTTPS. Protokół HTTP przesyłany jest
wewnątrz protokołu SSL (Secure Sockets Layer). Zapewnia to poufność i integralność transmisji
danych. Dzięki temu utrzymywany jest jednoznaczny, bezpieczny kontakt z każdym klientem
połączonym z systemem.

5.2

Rozdzielenie warstwy WWW i warstwy biznesowej

W przypadku konieczności zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, zastosowana
architektura umożliwia rozdzielenia warstwy WWW i warstwy biznesowej w celu umieszczenia
ich na oddzielnych maszynach – ukrycie warstwy biznesowej za zaporą sieciową.

5.3

Spójność danych

W celu zapewnienia spójności danych, operacje na relacyjnej bazie danych objęte są
mechanizmami transakcji. Mechanizmy te zapewniają wykonanie wszystkich składowych
zapytań (operacji na bazie) objętych transakcją, bądź ich anulowanie w przypadku niemożności
prawidłowego zakończenia.
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5.4

Role

Moduł administracyjny oferuje bardzo rozbudowany mechanizm obsługi użytkowników.
Abstrakcyjnie zdefiniowana rola może być przydzielana zasobom, w skład których mogą
wchodzić konkretni pracownicy, grupy pracowników, urządzenia, aplikacje i inne zasoby
informatyczne.
System oferuje możliwość implementacji bardzo elastycznej polityki odnośnie ról procesowych, a
także wprowadza zautomatyzowane procedury odnośnie typowej funkcjonalności n.p. w
przypadku niemożności jednoznacznego określenia przypisania danej roli, mechanizmów
potwierdzania przyjęcia zadania przez użytkownika, itp.

5.5

Kontrola nad uwierzytelnianiem

Poprzez zastosowanie mechanizmu CMP oraz deskryptorów bezpieczeństwa osoby
odpowiedzialne mają pełną kontrolę nad uwierzytelnianiem użytkowników oraz ich autoryzacją
do realizacji określonych czynności.

6

Integracja z systemami zewnętrznymi

Wszelkie połączenia z systemami zewnętrznymi już istniejącymi oraz tymi, z którymi może
zaistnieć potrzeba przyłączenia w miarę wzrostu wymagań stawianych systemowi, realizowane
będą w oparciu o dane sformatowane zgonie ze standardem XML. W celu przetworzenia danych
do formatu odpowiedniego dla określonego odbiorcy, zastosowana została struktura publikacji
umożliwiająca konwertowanie danych do dowolnych, predefiniowanych formatów poprzez
mechanizm transformacji XSLT.

7

Infrastruktura techniczna

Petenci
urzędu

Internet

Zapora
sieciowa

Serwer
WWW

Strefa DMZ

Zapora
sieciowa

Serwer
aplikacji

Pracownicy
urzędu

Sieć wewnętrzna w
urzędzie

Na infrastrukturę techniczną systemu MunSol składają się 2 serwery:
⎯ serwer WWW, dostępny dla klientów urzędu poprzez sieć Internet, a dla operatorów poprzez
siec lokalną. Jest na nim zainstalowany komponent CM.
⎯ serwer aplikacji, dostępny wyłącznie dla pracowników urzędu. Serwer ten obsługuje
komponenty CC i WF. Serwer aplikacji umieszczony jest w sieci wewnętrznej urzędu.
Struktura ta zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz dostępności systemu MunSol.
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8
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IX OPIS ZASTOSOWANEGO EDYTORA PROCESÓW
1

Wstęp

JaWE (Java Workflow Editor) jest edytorem, który służy do modelowania procesów w środowisku
graficznym. Jest on zgodny ze specyfikacją XPDL (XML Process Definition Language) organizacji
WfMC.
JaWE jest projektem o otwartym kodzie źródłowym (OpenSource) i jest dostępny na licencji GNU
GENERAL PUBLIC LICENCE. Jego strona domowa to: http://jawe.objectweb.org
JaWE może być użyty jako edytor workflow przez różne silniki workflow, takie jak:
⎯ Enhydra Shark – Java Workflow Engine
⎯ Open business engine – OBE
⎯ WFMOpen
Jest to oprogramowanie napisane w języku Java, z czego wynika jego wielopaltformowość. Może
ono funkcjonować na dowolnym systemie operacyjnym, który pozwala na zainstalowanie
środowiska Java. W chwili obecnej dotyczy to wszystkich najpopularniejszych systemów
operacyjnych.

2

Oprogramowanie wymagane do uruchomienia edytora

Edytor JaWE wymaga do uruchomienia następującego oprogramowania:
⎯ Java 1.4 lub w nowszej wersji.
⎯ Zewnętrzne biblioteki, które stanowią część dystrybucji JaWE. Można je znaleźć w
katalogu <JaWE>/lib. Są to:
⎯ jgraph.jar – wersja 3.4.1
⎯ jh.jar – versja 1.1.3
⎯ xercesImpl.jar – wersja 2.4
⎯ xml-apis.jar – wersja 2.4
⎯ batik-awt-util.jar – wersja 1.5
⎯ batik-dom.jar – wersja 1.5
⎯ batik-svggen.jar – wersja 1.5
⎯ batik-util.jar – wersja 1.5
⎯ batik-xml.jar – wersja 1.5

3

Proces instalacji

Oferowane rozwiązanie bazuje na systemie operacyjnym MS Windows na stacjach klienckich,
dlatego proces instalacji obejmuje właśnie ten system operacyjny.
W przypadku instalacji w środowisku MS Windows należy uruchomić plik o nazwie jawe-x-yz.setup.exe i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora (podobnie przebiega proces
instalacji w wersji dla środowiska UNIX.
W przypadku pobrania źródeł JaWE należy program najpierw skompilować. W tym celu należy
postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w plikach configure.bat/configure i
make.bat/make.
Aby uruchomić JaWE należy użyć pliku Run.bat (MS Windows) lub ./run.sh (Unix/Linux) z
katalogu bin.
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4

Opis edytora JaWE

Zarządzanie worfklow jest rozwijającą się technologią, której rokuje się dobrą przyszłość. JaWE
oparty jest na standardach zdefiniowanych przez WfMC (Workflow Management Coalition).
WfMC dostarcza interfejsu do definiowania procesów workflow. Ten interfejs definiuje wspólny
meta-model, służący do tworzenia definicji procesów. Oprócz WfMC definiuje gramatyki języka
XML w postaci XML schema, ustalające format wymiany (przenoszenia) definicji procesów
pomiędzy silnikami workflow. Jest to język XPDL (XML Process Definition Language), którego
wyrażenia można graficznie reprezentować w JaWE. JaWE realizuje trzy główne cele:
⎯ Graficzna reprezentacja i manipulacja definicjami procesów
⎯ Eksport definicji procesów do XPDL
⎯ Import dowolnego składniowo poprawnego dokumentu XPDL w celu utworzenia jego
widoku graficznego
Definicje procesów workflow utworzone w JaWE mogą być zinterpretowane przez dowolny
system workflow zgodny ze specyfikacją WfMC. Zasady wymiany definicji procesów (Process
Definition Interchange) opierają się na koncepcji wspólnego meta-modelu. Ten meta-model
definiuje powszechnie używane w definicji procesów obiekty, relacje pomiędzy nimi i ich
atrybuty. Poza wymianą definicji procesów XPDL jest też używany przez silniki workflow do
wewnętrznej reprezentacji definicji procesów. Istnieje pewien obowiązkowy zbiór obiektów,
który musi być wspierany przez każde narzędzie zgodne ze specyfikacją WfMC. Ten „minimalny
meta-model” identyfikuje podstawowe obiekty, z których można budować definicje procesów i
opisuje semantykę ich użycia. XPDL pozwala na rozszerzanie meta-modelu poprzez dodawanie
nowych atrybutów do obiektów, w celu spełnienia indywidualnych potrzeb produktu lub
systemu workflow. Wśród tych podstawowych obiektów znajdują się:
⎯ Definicje procesów workflow
⎯ Aktywności procesów workflow
⎯ Informacje o ścieżkach przejść między stanami
⎯ Deklaracje uczestników procesów workflow
⎯ Deklaracje zastosowań procesów workflow
⎯ Dane związane z procesami
⎯ Dane systemu i środowiska
⎯ Repozytorium zasobów i model organizacyjny
⎯ Typy danych i wyrażenia
Wszystkimi tymi obiektami (poza danymi systemowymi i środowiska) można zarządzać z
poziomu JaWE. W celu pobrania obiektów biorących udział w procesach workflow JaWE potrafi
skomunikować się z serwerami LDAP.
JaWE jest dostarczany wraz ze spolszczeniem menu i komunikatów.
W JaWE można wydzielić dwie logiczne części: Package level (graficzna prezentacja pakietu i inne
widoki) i Process level (graficzna prezentacja procesu i inne widoki). Ten podział wypływa z
koncepcji paczek pochodzącej z WfMC.

5
5.1

Tryby pracy
Package level

To, co użytkownik widzi po uruchomieniu JaWE na początkowym ekranie aplikacji to package
level.
Z tego poziomu można wybrać jeden z poniższych widoków:
⎯ graficzny;
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⎯ tekstowy – drzewiasta struktura podobna do XPDL;
⎯ XPDL – odzwierciedla zawartość pliku XPDL.

Graficzny widok package level jest podzielony na kilka części. Lewa strona głównego okna
pokazuje drzewo hierarchii pakietu. Korzeniem drzewa jest główny pakiet, a gałęziami są
importowane zewnętrzne pakiety. Jeśli te zewnętrzne pakiety posiadają swoje pakiety
podrzędne, wówczas one również są wyświetlane. Prawa strona głównego okna zawiera procesy
workflow zdefiniowane w pakiecie, który jest aktualnie wybrany w drzewie hierarchii. Kliknięcie
dwukrotne na procesie otwiera okno edycji – Process level.
Innymi elementami package level są pasek tytułu, menu, kilka pasków narzędzi oraz pasek
statusu.
Pasek tytułu pokazuje nazwę aplikacji (JaWE) i nazwę aktualnie otwartego dokumentu, jeśli taki
jest. Pasek statusu wyświetla komunikat o tym, czy pakiet jest prawidłowy czy nie. Poprawność
pakietu oznacza, że wszystkie elementy są prawidłowo połączone i wszystkie procesy
odpowiadają wybranemu rysunkowi.
Domyślnym rozszerzeniem dla JaWE jest .xpdl. Podczas zapisywania dokumentu można wybrać
rozszerzenie .xpdl lub .xml.

5.2

Process level

Drugą częścią JaWE jest widok Process level, który jest oknem służącym do edycji.
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Po wybraniu widoku „Pokaż graf”, większą część okna zawiera obszar edycyjny. Służy on do
umieszczania i modyfikacji obiektów. Pierwszym elementem, który musi zostać określony jest
uczestnik procesu. Po umieszczeniu co najmniej jednego uczestnika procesu można dodawać
inne elementy, takie jak:
akcja ogólna (generic activity)
akcja sub-flow (sub-flow activity)
akcja blokowa (block activity)
akcja atrapa (route activity)
Akcja-atrapa nie oznacza żadnej akcji, używana jest do synchronizacji i warunkowych
rozgałęzień.
Przejście łączy dwie akcje, ale mogą występować również przejścia typu circular, które wskazują
na tę samą akcję, z której wychodzą. Można je tworzyć używając przycisków ,
lub . Po
najechaniu na ikonkę kursorem myszy wyświetlane są podpowiedzi. Po wybraniu należy kliknąć i
przytrzymać lewy przycisk myszy (wybrana akcja podświetla się), następnie trzymając wciśnięty
przycisk myszy należy przeciągnąć kursor do innego obiektu (chyba, że wybrano przejście typu
circular), po puszczeniu przycisku myszy stanie się on obiektem docelowym, a linia prosta
zakończona strzałką wskazującą na obiekt docelowy oznacza przejście. Możliwe jest złamanie tej
linii poprzez dodanie punktu i przeniesienie go, aby rysunek był bardziej czytelny.

5.3

Widok tekstowy

Zakładka Text view, służy do pokazania zawartości XPDL w formie drzewka. W niektórych
przypadkach pozwala to na szybszą edycję XPDLa. Po naciśnięciu prawego przycisku myszy na
wybranym elemencie w drzewie, wyświetlane jest okno jego właściwości pozwalające na edycję
atrybutów. Widok ten pozwala również na wyświetlanie struktury plik XPDL w bardziej czytelny
sposób.
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5.4

Widok XPDL

Zakładka Widok XPDL służy do wyświetlenia struktury projektowanego procesu w formie pliku
XML, a właściwie XPDL. Każdy obiekt lub atrybut, który jest dodawany lub modyfikowany w
formie graficznej jest odzwierciedlony na tym widoku.

W każdej chwili można przełączać się pomiędzy widokami. Z poziomu „package level” widoczny
jest cały pakiet w takiej formie, w jakiej zostanie zapisany w formacie XPDL. Z poziomu „process
level” widoczna jest wydzielona część procesu, która zostanie zapisana w XPDL.

6

Sposób walidacji

Po otwarciu lub zapisaniu zmian w dokumencie, następuje walidacja pod kątem zgodności ze
standardem XPDL, prawidłowości połączeń na diagramie, obowiązkowej klasy zgodności i logiki.
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Jeśli zostaną wykryte jakieś błędy, wyświetlane jest okno z ich opisem. Użytkownik może
zdecydować, czy kontynuować pracę czy usunąć błędy zgodnie ze wskazówkami.
Poniżej zamieszczono przykład raportu walidacji:

Każda próba usunięcia obiektu (uczestnik, aplikacja, proces lub dane związane z workflow
(workflow relevant data) powoduje sprawdzenie, czy dany obiekt nie jest używany przez inne
obiekty. Jeśli tak, wówczas JaWE nie pozwoli na jego usunięcie. Nie można również usunąć
obiektu z widoku „process level”należącego do „package level”, jak również obiektu, który należy
do zewnętrznego pakietu.

7

7.1

Informacje o polskiej wersji interfejsu użytkownika, konfiguracja,
parametry startowe
Dynamiczna zmiana języka

Program umożliwia natychmiastową zmianę języka używanego w oknach dialogowych. Operacji
tej można dokonać wywołując z menu File > Change Language. Mechanizm ten stanowi
standardową cechę Java i18n. Umożliwia on przygotowanie pliku tekstowego zawierającego
napisy i dialogi w określonym języku i użycie go, jeśli JaWE nie wspiera określonego języka.
Obecnie JaWE domyślnie zawiera wsparcie dla języków: angielskiego, polskiego, serbskiego,
niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

7.2

Konfiguracja JaWE

Podczas pierwszego uruchomienia JaWE, program umieszcza swoje pliki konfiguracyjne w
katalogu domowym użytkownika. Możliwa jest zmiana niektórych właściwości programu takich,
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jak wygląd i zachowanie. Zmian tych można dokonywać zarówno poprzez bezpośrednią edycję
pliku konfiguracyjnego w katalogu USER_HOME/.JaWE lub przy użyciu okna dialogowego w
programie.
Po zmianach dokonanych w oknie dialogowym niektóre zmiany mają zastosowanie natychmiast,
inne dopiero po ponownym uruchomieniu programu.

7.3

Parametry startowe

JaWE może być uruchamiany z kilkoma parametrami startowymi, które umożliwiają zmianę
ustawień domyślnych.
⎯ Pierwszy parametr to –sl, który pozwala określić język. Możliwe ustawienia to „defaul”t,
„de”, „sh”, „fr”, „pl”.
⎯ Drugi parametr to –mcc, który pozwala określić klasę obowiązkową klasę zgodności
(mandatory conformance class), która będzie używana dla nowo tworzonych
dokumentów. Możliwe wartości to: FULL_BLOCKED (wymagana pełna zgodność),
LOOP_BLOCKED (wymagana zgodność dla pętli), NON_BLOCKED (bez restrykcji). Jeśli
parametr posiada określoną wartość i zostanie otwarty dokument z inną klasą zgodności,
wówczas użytkownik zostanie ostrzeżony.
Oczywiście można jako parametr podać nazwę dokumentu, który zamierzamy otworzyć w
edytorze. Poniżej zamieszczono przykład parametrów startowych:
java -cp %CLASSPATH% org.enhydra.jawe.JaWE -sl de -mcc FULL_BLOCKED test.xpdl

7.4

Skróty klawiszowe i inne

Użytkownik może wskazać każdy obiekt przy użyciu narzędzia
. Pomiędzy obiektami można
przełączać się przy użyciu klawiatury. Zdefiniowanych jest kilka skrótów ułatwiających
poruszanie się w ramach aplikacji:
⎯ ALT+ENTER – wyświetla okno właściwości wybranego obiektu na diagramie
⎯ ALT+STRZAŁKA – przełącza się pomiędzy obiektami
⎯ ALT+BACKSPACE – zamyka okno z diagramem procesu
⎯ F2 – również wyświetla okno właściwości wybranego obiektu
Można edytować właściwości każdego obiektu na diagramie po wywołaniu okna właściwości.
Okno można wywołać również z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) lub z menu
programu. Zaletą jest możliwość przełączania się pomiędzy obiektami przy użyciu myszy lub
kombinacji ALT+STRZAŁKA bez zamykania okna właściwości. Wówczas wszystkie zmiany
dotyczące wcześniej wybranego obiektu zostają zapisane, a okno wyświetla właściwości nowo
wybranego obiektu. Umożliwia to szybkie przechodzenie pomiędzy obiektami i zmiany ich
właściwości.
Istnieją dwa sposoby na zmianę kolejności pozycji na liście w przypadku niektórych list (np. lista
aktualnych parametrów, lista terminów, lista uczestników procesu i inne). Pierwszy i najprostszy
to przeciągnięcie pozycji na nowe miejsce i drugi to wybranie pozycji i zmiana miejsca przy
użyciu przycisków w formie strzałek znajdujących się z prawej strony listy.

8

Charakterystyka zastosowań

JaWE jest narzędziem graficznym do tworzenia, zarządzania i przeglądania definicji procesów.
Umożliwia w prosty sposób szybkie stworzenie procesu worfklow, sprawdzenie go i zapisanie do
późniejszego użycia.
Prawidłowo zdefiniowany proces może zostać zaimportowany jako część innego procesu, co
skraca czas i wysiłek potrzebny do stworzenia modelu workflow.
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X FORMATKI EKRANOWE WYMAGANYCH FUNKCJI
SYSTEMU
1

Lista formatek wraz z referencjami do oferowanego rozwiązania
oraz opisu przedmiotu zamówienia

Nazwa formatki

Moduł MunSol

Moduł E-Urząd

1. Logowanie do aplikacji

main

e-obieg

2. Menu główne aplikacji

main

e-obieg

3. Menu BOK

CC

e-obieg

4. Przyjęcie kontaktu (pismo, telefon, fax, e-mail, wizyta
osobista)
5. Przyjęcie kontaktu (pismo, telefon, fax, e-mail, wizyta
osobista)– dodawanie załączników
6. Przyjęcie kontaktu (pismo, telefon, fax, e-mail, wizyta
osobista)– opłaty
7. Dekretacja kontaktu (pismo, telefon, fax, e-mail,
wizyta osobista)
8. Lista kontaktów (pismo, telefon, fax, e-mail, wizyta
osobista) do dekretacji
9. Raport z dekretacji

CC

e-obieg

CC

e-obieg

CC

e-obieg

CC

e-obieg

CC

e-obieg

CC

e-obieg

10. Lista kontaktów (pismo, telefon, fax, e-mail, wizyta
osobista)przyjętych
11. Lista pism do wysłania

CC

e-baza

CC

e-obieg

12. Lista pism wysłanych

CC

e-baza

13. Książka nadawcza

CC

e-obieg

14. Menu załatwiania spraw

WF

e-obieg

15. Pismo wewnętrzne

WF

e-obieg

16. Lista zadekretowanych kontaktów (pism)
wewnętrznych i zewnętrznych
17. Założenie nowej sprawy

WF

e-obieg

WF

e-obieg

18. Zainicjowanie sprawy z urzędu

WF

e-obieg

19. Dodanie kontaktu do sprawy

WF

e-obieg

20. Lista nowych kontaktów do dodania

WF

e-obieg

21. Teczka sprawy

WF

e-obieg

22. Teczka sprawy – opłaty

WF

e-obieg

23. Teczka sprawy – lista załączników

WF

e-obieg

24. Teczka sprawy – dodawanie załączników

WF

e-obieg

25. Teczka sprawy – podgląd załączników

WF

e-obieg

26. Teczka sprawy – procedura załatwienia sprawy

WF

e-obieg

27. Teczka sprawy – historia załatwiania sprawy

WF

e-obieg

28. Wyszukanie sprawy

WF

e-obieg

29. Weryfikacja podpisu cyfrowego

WF

e-obieg

30. Lista spraw przypisanych do osoby / jednostki
organizacyjnej
31. Lista wydanych decyzji administracyjnych

WF

e-baza

WF

e-baza
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Nazwa formatki

Moduł MunSol

Moduł E-Urząd

32. Menu administratora

admin

e-obieg

33. Zarządzanie użytkownikami

admin

e-obieg

34. Ustawianie ról użytkowników

admin

e-obieg

35. Definiowanie struktury organizacyjnej

admin

e-obieg

36. Definiowanie procedur załatwiania sprawy

admin

e-obieg

37. Zarządzanie słownikami z podpowiedziami

admin

e-obieg

38. Logowanie i weryfikacja klienta

CM

e-urząd

39. Baza dokumentów wymaganych do załatwienia
sprawy
40. Opis procedur i wymagań do załatwienia sprawy

CM

e-baza

CM

e-baza

41. Menu klienta

CM

e-urząd

42. Stan załatwienia sprawy

CM

e-baza

43. Formularz zainicjowania nowej sprawy

CM

e-urząd

44. Wyszukanie klienta (osoba fizyczna / prawna)

main

e-obieg

2
2.1

Formatki ekranowe
Logowanie do aplikacji
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2.2

Menu główne aplikacji

2.3

Menu BOK
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2.4

Przyjęcie kontaktu (pisma, telefonu, faksu, e-maila, wizyta osobista)

2.5

Przyjęcie kontaktu (pisma, telefonu, faksu, e-maila, wizyta osobista)–
dodawanie załączników
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2.6

Przyjęcie kontaktu (pisma, telefonu, faksu, e-maila, wizyta osobista)– opłaty

2.7

Dekretacja kontaktu (pisma, telefonu, faksu, e-maila, wizyta osobista)
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2.8

Lista kontaktów (pisma, telefonu, faksu, e-maila, wizyta osobista) do
dekretacji

2.9

Raport z dekretacji

Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

129/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

2.10 Lista kontaktów (pisma, telefonu, faksu, e-maila, wizyta osobista) przyjętych

2.11 Lista pism do wysłania
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2.12 Lista pism wysłanych

2.13 Książka nadawcza
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2.14 Menu załatwiania spraw

2.15 Pismo wewnętrzne
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2.16 Lista zadekretowanych pism wewnętrznych i zewnętrznych

2.17 Założenie nowej sprawy
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2.18 Zainicjowanie sprawy z urzędu

2.19 Dodanie kontaktu do sprawy
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2.20 Lista nowych kontaktów do dodania

2.21 Teczka sprawy

Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

135/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

2.22 Teczka sprawy – opłaty

2.23 Teczka sprawy – lista załączników
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2.24 Teczka sprawy – dodawanie załączników

2.25 Teczka sprawy – podgląd załączników
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2.26 Teczka sprawy – procedura załatwienia sprawy

2.27 Teczka sprawy – historia załatwiania sprawy
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2.28 Wyszukanie sprawy

2.29 Weryfikacja podpisu cyfrowego
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2.30 Lista spraw przypisanych do osoby / jednostki organizacyjnej

2.31 Lista wydanych decyzji administracyjnych
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2.32 Menu administratora

2.33 Zarządzanie użytkownikami
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2.34 Ustawianie ról użytkowników

2.35 Definiowanie struktury organizacyjnej
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2.36 Definiowanie procedur załatwiania sprawy

2.37 Zarządzanie słownikami z podpowiedziami
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2.38 Logowanie i weryfikacja klienta

2.39 Baza dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy
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2.40 Opis procedur i wymagań do załatwienia sprawy

2.41 Menu klienta
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2.42 Stan załatwienia sprawy

2.43 Formularz zainicjowania nowej sprawy
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2.44 Wyszukanie klienta (osoba fizyczna / prawna)
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XI WYKAZ I PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO
1

Opis i parametry stacji klienckich

Do rozwiązania wybrany został zestaw komputerowy składający się z komputera firmy HP
dc5100MT oraz monitora firmy HP L1706
Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Obudowa

Typu microtower, z możliwością
otwierania pokrywy obudowy oraz
wyjmowania dysków twardych,
napędów optycznych, kart PCI bez
konieczności użycia narzędzi, o
wymiarach (wysokość x szerokość x
głębokość) nie przekraczających 387 x
204 x 503 mm.

Typu microtower, z możliwością
otwierania pokrywy obudowy oraz
wyjmowania dysków twardych,
napędów optycznych, kart PCI bez
konieczności użycia narzędzi, o
wymiarach (wysokość x szerokość x
głębokość) 366 x 175 x 420 mm

Procesor

1 procesor o architekturze x86,
taktowany zegarem o częstotliwości co
najmniej 2,8 GHz. Częstotliwość szyny
systemowej minimum 533 MHz,
pamięć podręczna drugiego poziomu
(L2 cache) procesora o rozmiarze co
najmniej 256 kB lub procesor o
równoważnej wydajności według
wyników testu przeprowadzonego
przez Oferenta.
W przypadku użycia przez Oferenta
testów wydajności, Zamawiający
zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia
poprawności przeprowadzonych testów
Oferent musi dostarczyć
Zamawiającemu oprogramowanie
testujące, oba równoważne,
porównywane zestawy oraz dokładne
opisy użytych testów wraz z wynikami,
w celu ich sprawdzenia, w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiającego.

1 procesor o architekturze x86,
taktowany zegarem o częstotliwości co
2,8 GHz. Częstotliwość szyny
systemowej 533 MHz, pamięć
podręczna drugiego poziomu (L2
cache) procesora o rozmiarze 256 kB
Intel Celeron D 336

Pamięć RAM

512 MB typu DDR2 SDRAM PC3200
(400MHz), 4 gniazda DIMM na płycie
głównej komputera, możliwość
rozbudowy pamięci do rozmiaru 4 GB.

512 MB typu DDR2 SDRAM PC2-4200
(533MHz), 4 gniazda DIMM na płycie
głównej komputera, możliwość
rozbudowy pamięci do rozmiaru 4 GB

Dyski twarde

jeden dysk twardy o minimalnych
parametrach: pojemność 40 GB, typu
SATA/150, 7200 obr./min.

jeden dysk twardy o parametrach:
pojemność 40 GB, typu SATA/150, 7200
obr./min.

Kontroler dysków
twardych

Dwukanałowy SATA/150,
wykorzystujący technologię SMART II.

Dwukanałowy SATA/150,
wykorzystujący technologię SMART III

Złącza PCI

2 złącza PCI oraz 1 złącze PCI-E x1.

2 złącza PCI oraz 1 złącze PCI-E x1.
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Karty sieciowe

Jedna zintegrowana karta sieciowa
Ethernet 10/100/1000 w architekturze
PCI-E lub równoważna.

Jedna zintegrowana karta sieciowa
Ethernet 10/100/1000 w architekturze
PCI-E

Karta grafiki

zintegrowany komponent graficzny
kompatybilny z DirectX 9.0 z minimum
64 MB Video RAM.

zintegrowany komponent graficzny
kompatybilny z DirectX 9.0, 64 MB
Video RAM

Karta dźwiękowa

Zintegrowana, AC'97 lub równoważna,
głośnik wewnątrz obudowy.

Zintegrowana, AC'97, głośnik wewnątrz
obudowy

Porty

Dostępne z przodu obudowy: 2 porty
USB 2.0, wyjście słuchawkowe.
Dostępne z tyłu obudowy: 6 portów
USB 2.0, 1 port szeregowy (opcjonalnie
możliwość instalacji drugiego portu
szeregowego),1 port równoległy, 2
porty PS/2,
1 port VGA, 1 port RJ-45, wejście
dźwięku, wyjście dźwięku.

Dostępne z przodu obudowy: 2 porty
USB 2.0, wyjście słuchawkowe.
Dostępne z tyłu obudowy: 6 portów
USB 2.0, 1 port szeregowy (opcjonalnie
możliwość instalacji drugiego portu
szeregowego),1 port równoległy, 2
porty PS/2,
1 port VGA, 1 port RJ-45, wejście
dźwięku, wyjście dźwięku

Wnęki rozszerzeń

Dostępne z zewnątrz obudowy: 2 półki
o rozmiarze 5,25" i 1 półka 3,5".
Dostępne wewnątrz obudowy: 2 półki
3,5".

Dostępne z zewnątrz obudowy: 2 półki
o rozmiarze 5,25" i 2 półki 3,5".
Dostępne wewnątrz obudowy: 2 półki
3,5"

Zasilacze i
wentylatory

Zasilacz o mocy, co najmniej 300 W.

Zasilacz o mocy 300 W

Zarządzanie

Obsługa standardów SMBIOS 2.3,
Wake-on-LAN, ASF, WMI, PXE oraz
agent zdalnego zarządzania.

Obsługa standardów SMBIOS 2.3,
Wake-on-LAN, ASF, WMI, PXE oraz
agent zdalnego zarządzania

Inne

Klawiatura ze złączem PS/2, układ
klawiszy US-International, opatrzona
znakiem firmowym (logo) producenta
komputera.
Mysz ze złączem PS/2, wyposażona w
rolkę oraz opatrzona znakiem
firmowym (logo) producenta
komputera

Klawiatura ze złączem PS/2, układ
klawiszy US-International, opatrzona
znakiem firmowym (logo) producenta
komputera
Mysz ze złączem PS/2, wyposażona w
rolkę oraz opatrzona znakiem
firmowym (logo) producenta
komputera

Bezpieczeństwo

Możliwość tworzenia kopii zapasowych
na dedykowanej partycji dysku
twardego i odzyskiwanie zarówno
pojedynczych plików jak również całego
systemu operacyjnego z tej partycji.
Obsługa kart mikroprocesorowych
(SmartCard) zintegrowana w BIOSie
komputera.

Możliwość tworzenia kopii zapasowych
na dedykowanej partycji dysku
twardego i odzyskiwanie zarówno
pojedynczych plików jak również całego
systemu operacyjnego z tej partycji
Obsługa kart mikroprocesorowych
(SmartCard) zintegrowana w BIOSie
komputera
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Monitor

Ciekłokrystaliczny (LCD), matryca
aktywna TFT.
Przekątna ekranu co najmniej 17 cali.
Kontrast, co najmniej 500:1.
Jasność, co najmniej 300 cd/m2.
Rozdzielczość, co najmniej 1280 x 1024
punkty.
Kąty widzenia obrazu (pozimy/pionowy)
co najmniej 140O/130O.
Rozmiar plamki nie większy niż 0,264
mm.
Złącze sygnału wejściowego typu D-sub
(15 końcówek).
Monitor wyprodukowany przez
producenta komputera i oznaczony w
sposób trwały znakiem firmowym
(logo) producenta z przodu na
obudowie oraz z tyłu, na tabliczce
znamionowej.
Zainstalowane na komputerze.
Dostępna stała aktualizacja
internetowa.
Abonament aktualizacyjny minimum na
3 miesiące licząc od dnia podpisania
Protokołu końcowego odbioru przez
Lidera Projektu.

Ciekłokrystaliczny (LCD), matryca
aktywna TFT.
Przekątna ekranu co najmniej 17 cali.
Kontrast, 500:1.
Jasność, 300 cd/m2.
Rozdzielczość 1280 x 1024 punkty.
Kąty widzenia obrazu (pozimy/pionowy)
co najmniej 140O/130O.
Rozmiar plamki nie większy niż 0,264
mm.
Złącze sygnału wejściowego typu D-sub
(15 końcówek).
Monitor wyprodukowany przez
producenta komputera i oznaczony w
sposób trwały znakiem firmowym
(logo) producenta z przodu na
obudowie oraz z tyłu, na tabliczce
znamionowej.

Oprogramowanie
antywirusowe

Gwarancja

System
operacyjny

2 lata gwarancji producenta, na
miejscu, zawierającej koszt części i
robocizny. Czas reakcji na zgłoszenie
gwarancyjne on-site: 8 godzin
roboczych.
Możliwość dokonywania aktualizacji i
poprawek systemu przez Internet
Darmowe aktualizacje w ramach wersji
systemu operacyjnego przez Internet
(niezbędne aktualizacje, poprawki,
biuletyny bezpieczeństwa muszą być
dostarczane bezpłatnie) – wymagane
podanie nazwy strony serwera WWW.
Internetowa aktualizacja zapewniona w
języku polskim.
Wbudowana zapora internetowa
(firewall) dla ochrony połączeń
internetowych.
Zlokalizowane w języku polskim, co
najmniej następujące elementy: menu,
przeglądarka internetowa, pomoc,
komunikaty systemowe.
Wsparcie dla większości powszechnie
używanych urządzeń peryferyjnych

Symantec Antyvir – Zainstalowane na
komputerze
Dostępna stała aktualizacja
internetowa.
Abonament aktualizacyjny na 3
miesiące licząc od dnia podpisania
Protokołu końcowego odbioru przez
Lidera Projektu.
2 lata gwarancji producenta, na
miejscu, zawierającej koszt części i
robocizny. Czas reakcji na zgłoszenie
gwarancyjne on-site: 8 godzin
roboczych.
Microsoft XP Professional PL, który
spełnia następujące wymagania:
⎯ Możliwość dokonywania
aktualizacji i poprawek systemu
przez Internet
⎯ Darmowe aktualizacje w ramach
wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbędne aktualizacje,
poprawki, biuletyny
bezpieczeństwa muszą być
dostarczane bezpłatnie) –
wymagane podanie nazwy strony
serwera WWW.
⎯ Internetowa aktualizacja
zapewniona w języku polskim.
⎯ Wbudowana zapora internetowa
(firewall) dla ochrony połączeń
internetowych.
⎯ Zlokalizowane w języku polskim,
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Element
parametr

Wymaganie
(drukarek, urządzeń sieciowych,
standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
System działa w trybie graficznym.
Możliwość zdalnej konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania
systemu.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny
dostęp do systemu, konta i profile
użytkowników zarządzane zdalnie.
Zorganizowany system szkoleń i
materiały edukacyjne w języku polskim.
Wbudowany system pomocy w języku
polskim.
Koszt połączenia do telefonicznego
serwisu technicznego powinien być
równoważny co najwyżej połączeniu
lokalnemu (inaczej: linii 0-801;
preferencja: 0-800, linia bezpłatna dla
użytkownika końcowego).
Telefoniczne wsparcie techniczne w
języku polskim w dni robocze od 8:00
do 17:00 zapewniony przez producenta
lub dostawcy co najmniej przez 5 lat od
chwili zakupu.
Certyfikat producenta oprogramowania
na dostarczany sprzęt.
System operacyjny powinien być
wyposażony w możliwość
przystosowania stanowiska dla osób
niepełnosprawnych (np. słabo
widzących).

Spełnienie wymagania
następujące elementy: menu,
przeglądarka internetowa, pomoc,
komunikaty systemowe.
⎯ Wsparcie dla większości
powszechnie używanych urządzeń
peryferyjnych (drukarek, urządzeń
sieciowych, standardów USB,
Plug&Play, Wi-Fi).
⎯ System działa w trybie graficznym.
⎯ Możliwość zdalnej konfiguracji,
administrowania oraz
aktualizowania systemu.
⎯ Zabezpieczony hasłem
hierarchiczny dostęp do systemu,
konta i profile użytkowników
zarządzane zdalnie.
⎯ Zorganizowany system szkoleń i
materiały edukacyjne w języku
polskim.
⎯ Wbudowany system pomocy w
języku polskim.
⎯ Koszt połączenia do telefonicznego
serwisu technicznego jest
realizowany przy pomocy linii 0 801
308 801. Połączenia z tym
numerem są płatne według taryfy
połączenia lokalnego
⎯ Telefoniczne wsparcie techniczne w
języku polskim w dni robocze od
8:00 do 17:00 zapewniony przez
producenta będzie zapewnione
przez 5 lat od chwili zakupu. Jeżeli
producent przestanie świadczyć
takie wsparcie, obowiązki te
przejmie na siebie dostawca.
⎯ Certyfikat producenta
oprogramowania na dostarczany
sprzęt.
⎯ System operacyjny jest wyposażony
w możliwość przystosowania
stanowiska dla osób
niepełnosprawnych, w tym słabo
widzących.
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parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Pakiet biurowy
klasy Office

Pełna zgodność dokumentów z
formatami biurowymi .doc i .xls.
Bezproblemowa konwersja wszystkich
elementów i atrybutów dokumentu.
Obsługa języka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawności
gramatycznej, słownik wyrazów
bliskoznacznych, autokorekta.
Wsparcie technologii XML. Możliwość
implementacji schematów XML w
dokumentach. Wykorzystanie
dokumentów do pobierania danych z
systemów bazodanowych i zasilanie baz
danych z poziomu dokumentu.
Łatwość dostosowania dokumentów,
szablonów do potrzeb
przedsiębiorstwa. Narzędzia
umożliwiające dystrybucję
odpowiednich szablonów do
właściwych odbiorców. Narzędzia
programistyczne umożliwiające
automatyzację pracy i wymianę danych
pomiędzy dokumentami i aplikacjami
(język makropoleceń, język skryptowy).
Arkusz kalkulacyjny umożliwiający
obsługujący kostki OLAP i umożliwiający
tworzenie i edycję kwerend
bazodanowych i webowych. Narzędzia
wspomagające analizę statystyczną i
finansową, analizę wariantową i
rozwiązywanie problemów
optymalizacyjnych.
Narzędzia umożliwiające
zabezpieczanie dokumentów przed
nieuprawnionym dostępem,
drukowaniem, kopiowaniem,
przesyłaniem (ochrona hasłem, podpis
cyfrowy, zabezpieczenie certyfikatem
weryfikowanym online).

Microsoft Office Basic Edition, licencja
OEM, które spełnia następujące
wymagania:
⎯ Pełna zgodność dokumentów z
formatami biurowymi .doc i .xls.
Formaty te, są formatami własnymi
oferowanego pakietu. Stąd nie
występuje problem konwersji.
⎯ Obsługa języka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i
poprawności gramatycznej, słownik
wyrazów bliskoznacznych,
autokorekta.
⎯ Wsparcie technologii XML.
Możliwość implementacji
schematów XML w dokumentach.
Wykorzystanie dokumentów do
pobierania danych z systemów
bazodanowych i zasilanie baz
danych z poziomu dokumentu.
⎯ Łatwość dostosowania
dokumentów, szablonów do
potrzeb przedsiębiorstwa.
Narzędzia umożliwiające
dystrybucję odpowiednich
szablonów do właściwych
odbiorców. Narzędzia
programistyczne umożliwiające
automatyzację pracy i wymianę
danych pomiędzy dokumentami i
aplikacjami (język makropoleceń,
język skryptowy).
⎯ Arkusz kalkulacyjny umożliwiający
obsługujący kostki OLAP i
umożliwiający tworzenie i edycję
kwerend bazodanowych i
webowych. Narzędzia
wspomagające analizę statystyczną
i finansową, analizę wariantową i
rozwiązywanie problemów
optymalizacyjnych.
⎯ Narzędzia umożliwiające
zabezpieczanie dokumentów przed
nieuprawnionym dostępem,
drukowaniem, kopiowaniem,
przesyłaniem (ochrona hasłem,
podpis cyfrowy, zabezpieczenie
certyfikatem weryfikowanym
online).
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Opis i parametry serwera WWW – typ 1

Do rozwiązania wybrany został serwer firmy HP ML310 G2
Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Obudowa

Stojąca (typu Tower) z możliwością
zainstalowania w stelażu technicznym,
zajmująca co najwyżej 5 jednostek w
stelażu.

Obudowa stojąca, typu Tower, z
możliwością zainstalowania w stelażu.
Po zainstalowaniu w stelażu
technicznym, obudowa zajmuje 5
jednostek (5U).

Płyta główna

Zaprojektowana i wyprodukowana
przez producenta sprzętu.

Zaprojektowana i wyprodukowana
przez firmę HP.

BIOS

Producenta serwera, umożliwiający
sprzętową konfigurację serwera.

BIOS dostarczany jest przez producenta
sprzętu i umożliwia sprzętową
konfigurację serwera.

Procesor

1 procesor o architekturze x86,
taktowany zegarem o częstotliwości co
najmniej 3,0 GHz. Częstotliwość szyny
systemowej minimum 800 MHz,
pamięć podręczna drugiego poziomu
(L2 cache) procesora o rozmiarze co
najmniej 1 MB lub procesor o
równoważnej wydajności według
wyników testu przeprowadzonego
przez Oferenta.
W przypadku użycia przez Oferenta
testów wydajności, Zamawiający
zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia
poprawności przeprowadzonych testów
Oferent musi dostarczyć
Zamawiającemu oprogramowanie
testujące, oba równoważne,
porównywane zestawy oraz dokładne
opisy użytych testów wraz z wynikami,
w celu ich sprawdzenia, w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiającego..

1 procesor Intel Pentium 4 o
częstotliwości taktowania 3,2 GHz.
Częstotliwość szyny systemowej 800
MHz, pamięć podręczna drugiego
poziomu (L2 cache) procesora o
rozmiarze 1 MB.

Pamięć RAM

2 GB PC 3200 DDR SDRAM 400 MHz,
ECC, z możliwością rozbudowy do co
najmniej 4 GB.

Pamięć RAM typu PC 3200 DDR SDRAM
(400 MHz) o pojemności 2 GB.
Maksymalny rozmiar RAM pamięci
obsługiwanej przez serwer wynosi 4 GB.

Dyski twarde

Zainstalowane co najmniej 2 dyski
twarde, każdy o pojemności 146 GB,
Ultra 320 SCSI, co najmniej 10 tys.
obr./min., z możliwością wymiany
dysków podczas pracy serwera (typu
hot-plug). Wymagana jest możliwość
rozbudowy serwera do co najmniej 4
wewnętrznych dysków twardych.

2 dyski twarde 146 GB Ultra 320 SCSI o
prędkości obrotowej 10 tys. obr./min. z
możliwością wymiany dysków podczas
pracy serwera (typu hot-plug).
Możliwość rozbudowy serwera do 4
wewnętrznych dysków twardych.

Napęd dyskietek

FDD 3,5” 1,44 MB.

Napęd dyskietek 3,5’’ o pojemności 1,44
MB.

Napęd dysków
optycznych

DVD+R/RW 16x z możliwością zapisu
dysków dwuwarstwowych DL (8,5 GB).

Napęd DVD+R/RW 16x z możliwością
zapisu dysków dwuwarstwowych DL
(8,5 GB).
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Kontroler SCSI

Jednokanałowy kontroler Ultra 320
SCSI.

Jednokanałowy kontroler SCSI Ultra
320.

Kontroler
macierzowy

Kontroler macierzowy w gnieździe PCI,
jednokanałowy SCSI Ultra 320 z
pamięcią podręczną o rozmiarze co
najmniej 64 MB, oferujący możliwości
stworzenia zabezpieczeń RAID 0, 1, 10,
5; możliwość rozbudowy pamięci
podręcznej do co najmniej 128 MB.

Kontroler macierzowy w gnieździe PCI,
jednokanałowy SCSI Ultra 320 z
pamięcią podręczną o rozmiarze 64 MB,
oferujący możliwości stworzenia
zabezpieczeń RAID 0, 1, 1+0, 5.
Kontroler posiada możliwość
rozbudowy pamięci podręcznej do 128
MB.

Złącza PCI

3 złącza PCI w tym co najmniej 2 złącza
PCI-X 100 MHz, oraz 1 złącze PCIExpress x4.

3 złącza PCI, w tym 2 złącza PCI-X 100
MHz. 1 złącze PCI Express x4.

Karty sieciowe

jedna karta sieciowa Ethernet
10/100/1000T, zintegrowana z płytą
główną.

Karta sieciowa Gigabit Ethernet NC7761
10/100/1000T, zintegrowana z płytą
główną serwera.

Karta grafiki

Zintegrowana ATI Rage XL z pamięcią 8
MB lub równoważna.

Zintegrowana karta grafiki ATI RAGE XL
z pamięcią SDRAM o pojemności 8 MB.

Porty

1 port szeregowy, co najmniej 1 port
równoległy, co najmniej 4 porty USB
2.0.

1 port szeregowy, 1 port równoległy, 4
porty USB 2.0 (2 dostępne z tyłu i 2 z
przodu obudowy serwera).

Zasilacz

Zasilacz o mocy co najmniej 350 W.

Zasilacz PFC o mocy 350 W.

Inne

Klawiatura ze złączem PS/2, układ
klawiszy US-International, opatrzona
znakiem firmowym (logo) producenta
komputera.
Mysz ze złączem PS/2, wyposażona w
rolkę oraz opatrzona znakiem
firmowym (logo) producenta
komputera.

Klawiatura ze złączem PS/2, w układzie
klawiszy US-International, opatrzona
znakiem firmowym (logo) HP.
Mysz ze złączem PS/2, wyposażona w
rolkę oraz opatrzona znakiem
firmowym (logo) HP.

Gwarancja

3 lata gwarancji producenta, na
miejscu, zawierającej koszt części i
robocizny. Gwarancja przedawaryjna na
procesory, pamięć i dyski wewnętrzne.
Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne
on-site: 8 godzin roboczych.

3 lata gwarancji producenta, na
miejscu, zawierającej koszt części i
robocizny. Gwarancja przedawaryjna na
procesory, pamięć i dyski wewnętrzne.
Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne
typu on-site: 8 godzin roboczych.

3

Opis i parametry serwera WWW – typ 2

Do rozwiązania wybrany został serwer firmy HP ML350 G4p
Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Obudowa

Stojąca (typu Tower) z możliwością
zainstalowania w stelażu technicznym,
zajmująca co najwyżej 5 jednostek w
stelażu.

Obudowa stojąca, typu Tower, z
możliwością zainstalowania w stelażu.
Po zainstalowaniu w stelażu
technicznym, obudowa zajmuje 5
jednostek (5U).
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Płyta główna

Zaprojektowana i wyprodukowana
przez producenta sprzętu, z możliwością
instalacji co najmniej 2 procesorów.

Zaprojektowana i wyprodukowana
przez firmę HP, z możliwością instalacji
2 procesorów Intel Xeon.

BIOS

Przygotowany przez producenta
serwera, umożliwiający sprzętową
konfigurację serwera, z opcją zdalnej
wymiany (upgrade).

Przygotowany przez producenta
serwera, umożliwiający sprzętową
konfigurację serwera, z opcją zdalnej
wymiany (upgrade).

Procesor

1 procesor o architekturze x86,
taktowany zegarem o częstotliwości co
najmniej 3,0 GHz. Częstotliwość szyny
systemowej minimum 800 MHz, pamięć
podręczna drugiego poziomu (L2 cache)
procesora o rozmiarze co najmniej 2 MB
lub procesor o równoważnej wydajności
według wyników testu
przeprowadzonego przez Oferenta.
W przypadku użycia przez Oferenta
testów wydajności, Zamawiający
zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia
poprawności przeprowadzonych testów
Oferent musi dostarczyć
Zamawiającemu oprogramowanie
testujące, oba równoważne,
porównywane zestawy oraz dokładne
opisy użytych testów wraz z wynikami,
w celu ich sprawdzenia, w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiającego.

1 procesor Intel Xeon o częstotliwości
taktowania 3,0 GHz. Częstotliwość
szyny systemowej 800 MHz, pamięć
podręczna drugiego poziomu (L2 cache)
procesora o rozmiarze 2 MB.

Pamięć RAM

2 GB pamięci typu PC-2 3200 DDR2
SDRAM 400 MHz, Advanced ECC, z
możliwością rozbudowy do 12 GB.
Możliwość pracy pamięci z przeplotem
2:1.

2 GB pamięci typu PC-2 3200 DDR2
SDRAM 400 MHz, Advanced ECC, z
możliwością rozbudowy do 12 GB.
Możliwość pracy pamięci z przeplotem
2:1.

Dyski twarde

Zainstalowane 2 dyski twarde, każdy o
pojemności 146 GB, Ultra 320 SCSI, co
najmniej 10 tys. obr./min., z
możliwością wymiany dysków podczas
pracy serwera (typu hot-plug).
Wymagana jest możliwość rozbudowy
serwera do co najmniej 8
wewnętrznych dysków twardych.

2 dyski twarde, każdy o pojemności 146
GB, Ultra 320 SCSI, o prędkości
obrotowej 10 tys. obr./min. Możliwość
wymiany dysków podczas pracy serwera
(typu hot-plug). Możliwość rozbudowy
serwera do 8 wewnętrznych dysków
twardych.

Napęd dyskietek

FDD 3,5” 1,44 MB.

Napęd dyskietek 3,5’’ o pojemności 1,44
MB.

Napęd dysków
optycznych

DVD+R/RW 16x, z możliwością zapisu
dysków dwuwarstwowych DL (8,5 GB).

Napęd DVD+R/RW 16x z możliwością
zapisu dysków dwuwarstwowych DL
(8,5 GB).

Kontroler SCSI

Zintegrowany dwukanałowy kontroler
Ultra 320 SCSI.

Zintegrowany dwukanałowy kontroler
Ultra 320 SCSI.
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Kontroler
macierzowy

Kontroler macierzowy w gnieździe PCI,
jednokanałowy SCSI Ultra 320 z
pamięcią podręczną o rozmiarze co
najmniej 64 MB, oferujący możliwości
stworzenia zabezpieczeń RAID 0, 1, 10,
5; możliwość rozbudowy pamięci
podręcznej do min. 128 MB.

Kontroler macierzowy w gnieździe PCI,
jednokanałowy SCSI Ultra 320 z
pamięcią podręczną o rozmiarze 64 MB,
oferujący możliwości stworzenia
zabezpieczeń RAID 0, 1, 1+0, 5.
Kontroler posiada możliwość
rozbudowy pamięci podręcznej do 128
MB.

Złącza PCI

cztery 64-bitowe złącza PCI-X oraz co
najmniej 2 złącza PCI-Express x4.

4 złącza PCI-X 64-bitowe, 1 złącze PCIExpress x4, 1 złącze PCI-Express x8.

Karty sieciowe

jedna karta sieciowa Ethernet
10/100/1000T, zintegrowana z płytą
główną.

Karta sieciowa Gigabit Ethernet NC7761
10/100/1000T, zintegrowana z płytą
główną serwera.

Karta grafiki

Zintegrowana ATI Rage XL z pamięcią 8
MB lub równoważna.

Zintegrowana karta grafiki ATI RAGE XL
z pamięcią SDRAM o pojemności 8 MB.

Porty

1 port szeregowy, co najmniej 1 port
równoległy, 2 porty USB 2.0 (jeden z
przodu serwera).

1 port szeregowy, 1 port równoległy, 2
porty USB 2.0 (w tym 1 port USB z
przodu serwera).

Zasilacze i
wentylatory

Jeden zainstalowany zasilacz z
możliwością zainstalowania drugiego,
umożliwiającego wymianę podczas
pracy serwera, bez zdejmowania
obudowy. 1 kabel zasilający. Możliwość
instalacji drugiego zasilacza
nadmiarowego (1+1), również z
możliwością jego wymiany podczas
pracy serwera, bez zdejmowania
obudowy. Możliwość instalacji
nadmiarowych wentylatorów.

1 zasilacz PFC o mocy 725 W, z
możliwością zainstalowania drugiego,
umożliwiającego wymianę zasilaczy
podczas pracy serwera, bez
konieczności zdejmowania obudowy. 1
kabel zasilający. Możliwość instalacji
drugiego zasilacza nadmiarowego (1+1)
PFC o mocy 725 W, również z
możliwością jego wymiany podczas
pracy serwera, bez zdejmowania
obudowy. Możliwość instalacji
nadmiarowych wentylatorów.

Zarządzanie

Karta zdalnego zarządzania (konsoli)
pozwalająca na: włączenie, wyłączenie i
restart serwera, podgląd dziennika
zdarzeń sprzętowych serwera i karty,
przejęcie pełnej konsoli tekstowej
serwera niezależnie od jego stanu
(także podczas startu, restartu systemu
operacyjnego). Karta musi posiadać
niezależne podłączenia do sieci
Ethernet (złącze RJ-45). Rozwiązanie
sprzętowe, niezależne od systemów
operacyjnych, zintegrowane z płytą
główną lub jako karta zainstalowana w
gnieździe PCI/PCI-X.
Dostarczony sprzęt musi umożliwiać
nawiązanie szyfrowanego połączenia z
kartą zdalnego dostępu z
wykorzystaniem protokołów SSH, oraz
128-bitowego SSL (akceptowane jest
wykorzystanie mechanizmów
szyfrujących wbudowanych w kartę lub
zaimplementowanych w postaci
dodatkowych urządzeń zewnętrznych).

Karta zdalnego zarządzania (konsoli) HP
Remote Insight Lights-Out II EU Board,
pozwalająca na: włączenie, wyłączenie i
restart serwera, podgląd dziennika
zdarzeń sprzętowych serwera i karty,
przejęcie pełnej konsoli tekstowej
serwera niezależnie od jego stanu
(także podczas startu, restartu systemu
operacyjnego).
Karta posiada złącze RJ-45, stanowiące
niezależne podłączenie do sieci
Ethernet i jest rozwiązaniem
sprzętowym, niezależnym od systemu
operacyjnego. Oferowana karta
zdalnego zarządzania jest zintegrowana
z płytą główną serwera i umożliwia
nawiązanie z nią szyfrowanego
połączenia z wykorzystaniem
protokołów SSH oraz 128-bitowego SSL.

Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

156/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Inne

Klawiatura ze złączem PS/2, układ
klawiszy US-International, opatrzona
znakiem firmowym (logo) producenta
komputera.
Mysz ze złączem PS/2, wyposażona w
rolkę oraz opatrzona znakiem firmowym
(logo) producenta komputera.

Klawiatura ze złączem PS/2, w układzie
klawiszy US-International, opatrzona
znakiem firmowym (logo) HP.
Mysz ze złączem PS/2, wyposażona w
rolkę oraz opatrzona znakiem firmowym
(logo) HP.

Gwarancja

3 lata gwarancji producenta, na
miejscu, zawierająca koszt części i
robocizny. Gwarancja przedawaryjna na
procesory, pamięć i dyski wewnętrzne.
Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne
on-site: 8 godzin roboczych.

3 lata gwarancji producenta, na
miejscu, zawierająca koszt części i
robocizny. Gwarancja przedawaryjna na
procesory, pamięć i dyski wewnętrzne.
Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne
typu on-site: 8 godzin roboczych.

4

Opis i parametry serwera aplikacji – typ 1

Do rozwiązania wybrany został serwer firmy HP ML350 G4p
Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Obudowa

Stojąca (typu Tower) z możliwością
zainstalowania w stelażu technicznym,
zajmująca co najwyżej 5 jednostek w
stelażu.

Obudowa stojąca, typu Tower, z
możliwością zainstalowania w stelażu.
Po zainstalowaniu w stelażu
technicznym, obudowa zajmuje 5
jednostek (5U).

Płyta główna

Zaprojektowana i wyprodukowana
przez producenta sprzętu, z
możliwością instalacji co najmniej
dwóch procesorów.

Zaprojektowana i wyprodukowana
przez firmę HP, z możliwością instalacji
2 procesorów Intel Xeon.

BIOS

Przygotowany przez producenta
serwera, umożliwiający sprzętową
konfigurację serwera, z opcją zdalnej
wymiany (upgrade).

Przygotowany przez producenta
serwera, umożliwiający sprzętową
konfigurację serwera, z opcją zdalnej
wymiany (upgrade).
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Procesor

1 procesor o architekturze x86,
taktowany zegarem o częstotliwości co
najmniej 3,0 GHz. Częstotliwość szyny
systemowej minimum 800 MHz,
pamięć podręczna drugiego poziomu
(L2 cache) procesora o rozmiarze co
najmniej 2 MB lub procesor o
równoważnej wydajności według
wyników testu przeprowadzonego
przez Oferenta.
W przypadku użycia przez Oferenta
testów wydajności, Zamawiający
zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia
poprawności przeprowadzonych testów
Oferent musi dostarczyć
Zamawiającemu oprogramowanie
testujące, oba równoważne,
porównywane zestawy oraz dokładne
opisy użytych testów wraz z wynikami,
w celu ich sprawdzenia, w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiającego.

1 procesor Intel Xeon o częstotliwości
taktowania 3,0 GHz. Częstotliwość
szyny systemowej 800 MHz, pamięć
podręczna drugiego poziomu (L2
cache) procesora o rozmiarze 2 MB.

Pamięć RAM

2 GB pamięci typu PC-2 3200 DDR2
SDRAM 400 MHz, Advanced ECC, z
możliwością rozbudowy do 12 GB.
Możliwość pracy pamięci z przeplotem
2:1.

2 GB pamięci typu PC-2 3200 DDR2
SDRAM 400 MHz, Advanced ECC, z
możliwością rozbudowy do 12 GB.
Możliwość pracy pamięci z przeplotem
2:1.

Dyski twarde

Zainstalowane 2 dyski twarde, każdy o
pojemności 146 GB, Ultra 320 SCSI, co
najmniej 10 tys. obr./min., z
możliwością wymiany dysków podczas
pracy serwera (typu hot-plug).
Wymagana jest możliwość rozbudowy
serwera do co najmniej 8
wewnętrznych dysków twardych.

2 dyski twarde, każdy o pojemności 146
GB, Ultra 320 SCSI, o prędkości
obrotowej 10 tys. obr./min. Możliwość
wymiany dysków podczas pracy
serwera (typu hot-plug). Możliwość
rozbudowy serwera do 8 wewnętrznych
dysków twardych.

Napęd dyskietek

FDD 3,5” 1,44 MB.

Napęd dyskietek 3,5’’ o pojemności 1,44
MB.

Napęd dysków
optycznych

DVD+R/RW 16x, z możliwością zapisu
dysków dwuwarstwowych DL (8,5 GB).

Napęd DVD+R/RW 16x z możliwością
zapisu dysków dwuwarstwowych DL
(8,5 GB).

Kontroler SCSI

Zintegrowany dwukanałowy kontroler
Ultra 320 SCSI.

Zintegrowany dwukanałowy kontroler
Ultra 320 SCSI.

Kontroler
macierzowy

Kontroler macierzowy w gnieździe PCI,
jednokanałowy SCSI Ultra 320 z
pamięcią podręczną o rozmiarze, co
najmniej 64 MB, oferujący możliwości
stworzenia zabezpieczeń RAID 0, 1, 10,
5; możliwość rozbudowy pamięci
podręcznej, do co najmniej 128 MB.

Kontroler macierzowy w gnieździe PCI,
jednokanałowy SCSI Ultra 320 z
pamięcią podręczną o rozmiarze 64 MB,
oferujący możliwości stworzenia
zabezpieczeń RAID 0, 1, 10, 5. Kontroler
posiada możliwość rozbudowy pamięci
podręcznej do 128 MB.

Złącza PCI

cztery 64-bitowe złącza PCI-X oraz co
najmniej 2 złącza PCI-Express x4.

4 złącza PCI-X 64-bitowe, 1 złącze PCIExpress x4, 1 złącze PCI-Express x8.
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Karty sieciowe

jedna karta sieciowa Ethernet
10/100/1000T, zintegrowana z płytą
główną.

Karta sieciowa Gigabit Ethernet NC7761
10/100/1000T, zintegrowana z płytą
główną serwera.

Karta grafiki

Zintegrowana ATI Rage XL z pamięcią 8
MB lub równoważna.

Zintegrowana karta grafiki ATI RAGE XL
z pamięcią SDRAM o pojemności 8 MB.

Porty

1 port szeregowy, co najmniej 1 port
równoległy, 2 porty USB 2.0 (jeden z
przodu serwera).

1 port szeregowy, 1 port równoległy, 2
porty USB 2.0 (w tym 1 port USB z
przodu serwera).

Zasilacze i
wentylatory

Jeden zainstalowany zasilacz z
możliwością zainstalowania drugiego,
umożliwiającego wymianę podczas
pracy serwera, bez zdejmowania
obudowy. 1 kabel zasilający. Możliwość
instalacji drugiego zasilacza
nadmiarowego (1+1), również z
możliwością jego wymiany podczas
pracy serwera, bez zdejmowania
obudowy. Możliwość instalacji
nadmiarowych wentylatorów.

1 zasilacz PFC o mocy 725 W, z
możliwością zainstalowania drugiego,
umożliwiającego wymianę zasilaczy
podczas pracy serwera, bez
konieczności zdejmowania obudowy. 1
kabel zasilający. Możliwość instalacji
drugiego zasilacza nadmiarowego (1+1)
PFC o mocy 725 W, również z
możliwością jego wymiany podczas
pracy serwera, bez zdejmowania
obudowy. Możliwość instalacji
nadmiarowych wentylatorów.

Zarządzanie

Karta zdalnego zarządzania (konsoli)
pozwalająca na: włączenie, wyłączenie i
restart serwera, podgląd dziennika
zdarzeń sprzętowych serwera i karty,
przejęcie pełnej konsoli tekstowej
serwera niezależnie od jego stanu
(także podczas startu, restartu systemu
operacyjnego). Karta musi posiadać
niezależne podłączenia do sieci
Ethernet (złącze RJ-45). Rozwiązanie
sprzętowe, niezależne od systemów
operacyjnych, zintegrowane z płytą
główną lub jako karta zainstalowana w
gnieździe PCI/PCI-X.
Dostarczony sprzęt musi umożliwiać
nawiązanie szyfrowanego połączenia z
kartą zdalnego dostępu z
wykorzystaniem protokołów SSH, oraz
128-bitowego SSL (akceptowane jest
wykorzystanie mechanizmów
szyfrujących wbudowanych w kartę lub
zaimplementowanych w postaci
dodatkowych urządzeń zewnętrznych).

Karta zdalnego zarządzania (konsoli) HP
Remote Insight Lights-Out II EU Board,
pozwalająca na: włączenie, wyłączenie i
restart serwera, podgląd dziennika
zdarzeń sprzętowych serwera i karty,
przejęcie pełnej konsoli tekstowej
serwera niezależnie od jego stanu
(także podczas startu, restartu systemu
operacyjnego).
Karta posiada złącze RJ-45, stanowiące
niezależne podłączenie do sieci
Ethernet i jest rozwiązaniem
sprzętowym, niezależnym od systemu
operacyjnego. Oferowana karta
zdalnego zarządzania jest zintegrowana
z płytą główną serwera i umożliwia
nawiązanie z nią szyfrowanego
połączenia z wykorzystaniem
protokołów SSH oraz 128-bitowego
SSL.

Inne

Klawiatura ze złączem PS/2, układ
klawiszy US-International, opatrzona
znakiem firmowym (logo) producenta
komputera.
Mysz ze złączem PS/2, wyposażona w
rolkę oraz opatrzona znakiem
firmowym (logo) producenta
komputera.

Klawiatura ze złączem PS/2, w układzie
klawiszy US-International, opatrzona
znakiem firmowym (logo) HP.
Mysz ze złączem PS/2, wyposażona w
rolkę oraz opatrzona znakiem
firmowym (logo) HP.
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Gwarancja

3 lata gwarancji producenta, na
miejscu, zawierająca koszt części i
robocizny. Gwarancja przedawaryjna na
procesory, pamięć i dyski wewnętrzne.
Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne
on-site: 8 godzin roboczych.

3 lata gwarancji producenta, na
miejscu, zawierająca koszt części i
robocizny. Gwarancja przedawaryjna na
procesory, pamięć i dyski wewnętrzne.
Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne
typu on-site: 8 godzin roboczych.

5

Opis i parametry serwera aplikacji – typ 2

Do rozwiązania wybrany został serwer firmy HP ML350 G4p
Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Obudowa

Stojąca (typu Tower) z możliwością
zainstalowania w stelażu technicznym,
zajmująca co najwyżej 5 jednostek w
stelażu.

Obudowa stojąca, typu Tower, z
możliwością zainstalowania w stelażu.
Po zainstalowaniu w stelażu
technicznym, obudowa zajmuje 5
jednostek (5U).

Płyta główna

Zaprojektowana i wyprodukowana
przez producenta sprzętu. Możliwość
instalacji co najmniej dwóch
procesorów.

Zaprojektowana i wyprodukowana
przez firmę HP, z możliwością instalacji
2 procesorów Intel Xeon.

BIOS

Przygotowany przez producenta
serwera, umożliwiający sprzętową
konfigurację serwera, z opcją zdalnej
wymiany (upgrade).

Przygotowany przez producenta
serwera, umożliwiający sprzętową
konfigurację serwera, z opcją zdalnej
wymiany (upgrade).

Procesor

2 procesory o architekturze x86,
taktowane zegarem o częstotliwości co
najmniej 3,0 GHz. Częstotliwość szyny
systemowej minimum 800 MHz,
pamięć podręczna drugiego poziomu
(L2 cache) procesora o rozmiarze co
najmniej 2 MB lub procesory o
równoważnej wydajności według
wyników testu przeprowadzonego
przez Oferenta.
W przypadku użycia przez Oferenta
testów wydajności, Zamawiający
zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia
poprawności przeprowadzonych testów
Oferent musi dostarczyć
Zamawiającemu oprogramowanie
testujące, oba równoważne,
porównywane zestawy oraz dokładne
opisy użytych testów wraz z wynikami,
w celu ich sprawdzenia, w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiającego.

2 procesory Intel Xeon o częstotliwości
taktowania 3,0 GHz. Częstotliwość
szyny systemowej 800 MHz, pamięć
podręczna drugiego poziomu (L2
cache) każdego procesora o rozmiarze 2
MB.
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Pamięć RAM

4 GB pamięci typu PC-2 3200 DDR2
SDRAM 400 MHz, Advanced ECC, z
możliwością rozbudowy do 12 GB.
Możliwość pracy pamięci z przeplotem
2:1.

4 GB pamięci typu PC-2 3200 DDR2
SDRAM 400 MHz, Advanced ECC, z
możliwością rozbudowy do 12 GB.
Możliwość pracy pamięci z przeplotem
2:1.

Dyski twarde

Zainstalowane 3 dyski twarde, każdy o
pojemności 73 GB, Ultra 320 SCSI, 10
tys. obr./min., z możliwością wymiany
dysków podczas pracy serwera (typu
hot-plug). Wymagana jest możliwość
rozbudowy serwera, do co najmniej 8
wewnętrznych dysków twardych.

3 dyski twarde, każdy o pojemności 73
GB, Ultra 320 SCSI, o prędkości
obrotowej 10 tys. obr./min. Możliwość
wymiany dysków podczas pracy
serwera (typu hot-plug). Możliwość
rozbudowy serwera do 8 wewnętrznych
dysków twardych.

Napęd dyskietek

FDD 3,5” 1,44 MB.

Napęd dyskietek 3,5’’ o pojemności 1,44
MB.

Napęd dysków
optycznych

DVD+R/RW 16x, z możliwością zapisu
dysków dwuwarstwowych DL (8,5 GB).

Napęd DVD+R/RW 16x z możliwością
zapisu dysków dwuwarstwowych DL
(8,5 GB).

Kontroler SCSI

Zintegrowany dwukanałowy kontroler
Ultra 320 SCSI.

Zintegrowany dwukanałowy kontroler
Ultra 320 SCSI.

Kontroler
macierzowy

Kontroler macierzowy w gnieździe PCI,
jednokanałowy SCSI Ultra 320 z
pamięcią podręczną o rozmiarze co
najmniej 64 MB, oferujący możliwości
stworzenia zabezpieczeń RAID 0, 1, 10,
5; możliwość rozbudowy pamięci
podręcznej do co najmniej 128 MB.

Kontroler macierzowy w gnieździe PCI,
jednokanałowy SCSI Ultra 320 z
pamięcią podręczną o rozmiarze 64 MB,
oferujący możliwości stworzenia
zabezpieczeń RAID 0, 1, 1+0, 5.
Kontroler posiada możliwość
rozbudowy pamięci podręcznej do 128
MB.

Złącza PCI

cztery 64-bitowe złącza PCI-X oraz co
najmniej 2 złącza PCI-Express x4.

4 złącza PCI-X 64-bitowe, 1 złącze PCIExpress x4, 1 złącze PCI-Express x8.

Karty sieciowe

jedna karta sieciowa Ethernet
10/100/1000T, zintegrowana z płytą
główną.

Karta sieciowa Gigabit Ethernet NC7761
10/100/1000T, zintegrowana z płytą
główną serwera.

Karta grafiki

Zintegrowana ATI Rage XL z pamięcią 8
MB lub równoważna.

Zintegrowana karta grafiki ATI RAGE XL
z pamięcią SDRAM o pojemności 8 MB.

Porty

1 port szeregowy, co najmniej 1 port
równoległy, 2 porty USB 2.0 (jeden z
przodu serwera).

1 port szeregowy, 1 port równoległy, 2
porty USB 2.0 (w tym 1 port USB z
przodu serwera).

Zasilacze i
wentylatory

Jeden zainstalowany zasilacz z
możliwością zainstalowania drugiego,
umożliwiającego wymianę podczas
pracy serwera, bez zdejmowania
obudowy. 1 kabel zasilający. Możliwość
instalacji drugiego zasilacza
nadmiarowego (1+1), również z
możliwością jego wymiany podczas
pracy serwera, bez zdejmowania
obudowy. Możliwość instalacji
nadmiarowych wentylatorów.

1 zasilacz PFC o mocy 725 W, z
możliwością zainstalowania drugiego,
umożliwiającego wymianę zasilaczy
podczas pracy serwera, bez
konieczności zdejmowania obudowy. 1
kabel zasilający. Możliwość instalacji
drugiego zasilacza nadmiarowego (1+1)
PFC o mocy 725 W, również z
możliwością jego wymiany podczas
pracy serwera, bez zdejmowania
obudowy. Możliwość instalacji
nadmiarowych wentylatorów.
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parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Zarządzanie

Karta zdalnego zarządzania (konsoli)
pozwalająca na: włączenie, wyłączenie i
restart serwera, podgląd dziennika
zdarzeń sprzętowych serwera i karty,
przejęcie pełnej konsoli tekstowej
serwera niezależnie od jego stanu
(także podczas startu, restartu systemu
operacyjnego). Karta musi posiadać
niezależne podłączenia do sieci
Ethernet (złącze RJ-45). Rozwiązanie
sprzętowe, niezależne od systemów
operacyjnych, zintegrowane z płytą
główną lub jako karta zainstalowana w
gnieździe PCI/PCI-X.
Dostarczony sprzęt musi umożliwiać
nawiązanie szyfrowanego połączenia z
kartą zdalnego dostępu z
wykorzystaniem protokołów SSH, oraz
128-bitowego SSL (akceptowane jest
wykorzystanie mechanizmów
szyfrujących wbudowanych w kartę lub
zaimplementowanych w postaci
dodatkowych urządzeń zewnętrznych).

Karta zdalnego zarządzania (konsoli) HP
Remote Insight Lights-Out II EU Board,
pozwalająca na: włączenie, wyłączenie i
restart serwera, podgląd dziennika
zdarzeń sprzętowych serwera i karty,
przejęcie pełnej konsoli tekstowej
serwera niezależnie od jego stanu
(także podczas startu, restartu systemu
operacyjnego).
Karta posiada złącze RJ-45, stanowiące
niezależne podłączenie do sieci
Ethernet i jest rozwiązaniem
sprzętowym, niezależnym od systemu
operacyjnego. Oferowana karta
zdalnego zarządzania jest zintegrowana
z płytą główną serwera i umożliwia
nawiązanie z nią szyfrowanego
połączenia z wykorzystaniem
protokołów SSH oraz 128-bitowego
SSL.

Inne

Klawiatura ze złączem PS/2, układ
klawiszy US-International, opatrzona
znakiem firmowym (logo) producenta
komputera.
Mysz ze złączem PS/2, wyposażona w
rolkę oraz opatrzona znakiem
firmowym (logo) producenta
komputera.

Klawiatura ze złączem PS/2, w układzie
klawiszy US-International, opatrzona
znakiem firmowym (logo) HP.
Mysz ze złączem PS/2, wyposażona w
rolkę oraz opatrzona znakiem
firmowym (logo) HP.

Gwarancja

3 lata gwarancji producenta, na
miejscu, zawierająca koszt części i
robocizny. Gwarancja przedawaryjna na
procesory, pamięć i dyski wewnętrzne.
Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne
on-site: 8 godzin roboczych.

3 lata gwarancji producenta, na
miejscu, zawierająca koszt części i
robocizny. Gwarancja przedawaryjna na
procesory, pamięć i dyski wewnętrzne.
Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne
typu on-site: 8 godzin roboczych.

6

Opis i parametry urządzenia skanującego

Do rozwiązania wybrany został skaner firmy HP scanjet 5590
Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Typ skanera

Stolikowy

Stolikowy,

Przyciski
uruchamiania

Na obudowie dostępne przyciski do
wywoływania funkcji: “Skanuj”, „Kopiuj”,
„Wyślij pocztą elektroniczną”, „Opublikuj
w sieci”, „Zapisz dokument”.

Na obudowie dostępne są przyciski do
wywoływania funkcji: “Skanuj”, „Kopiuj”,
„Wyślij pocztą elektroniczną”, „Opublikuj
w sieci”, „Zapisz dokument”.
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Prędkość
skanowania

8 str./min w trybie skanowania
jednostronnego, czarno-białego (1bitowa głębia koloru), z rozdzielczością
200 pkt./cal.
Skanowanie w trybie podglądu: co
najwyżej 8 sekund.

8 str./min w trybie skanowania
jednostronnego, czarno-białego (1bitowa głębia koloru), z rozdzielczością
200dpi (pkt./cal)
Skanowanie w trybie podglądu: 7
sekund

Automatyczny
podajnik
dokumentów

Pojemność: 50 arkuszy papieru A4 80
g/m2.
Urządzenie musi umożliwiać
automatyczne skanowanie
dokumentów dwustronnych.

Pojemność: 50 arkuszy papieru A4
80g/m2.
Urządzenie umożliwia automatyczne
skanowanie dokumentów
dwustronnych.

Rozdzielczość

Optyczna: 2400 pkt./cal lub wyższa.
Sprzętowa: 2400 x 2400 pkt./cal lub
wyższa.
Interpolowana: od 12 pkt./cal do
rozdzielczości 999,999 pkt./cal lub
wyższa.

Optyczna: 2400 dpi
Sprzętowa: 2400 x 2400 dpi
Interpolowana: od 12 dpi do
rozdzielczości 999,999 dpi.

Kodowanie
koloru

48-bitowa głębia koloru.

48-bitowa głębia koloru

Skalowanie

od 10% do 2000% z krokiem co 1%.

od 10% do 2000% z krokiem co 1%.

Rozmiar
obsługiwanych
dokumentów

A4

Do formatu 216x297 mm (zawiera się
w tym format A4 – 210x297)

Interfejsy/porty

Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją
USB 2.0).

Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją
USB 2.0).

Obsługiwane
systemy
operacyjne

Zgodne z oferowanym rozwiązaniem na
E-Obieg

Microsoft Windows 98, 98SE, ME, 2000,
XP (Profesional i Home Edition), Mac OS
X

Wymiary
(szerokość x
głębokość x
wysokość)

Nie więcej niż: 490 mm x 340 mm x
170 mm.

488 mm x 340 mm x 162 mm

Masa własna
urządzenia

Nie więcej niż 6 kg.

5,73 kg
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Oprogramowanie

Wraz urządzeniem musi być
dostarczone następujące
oprogramowanie, w wersji dla
systemów operacyjnych zgodnych z
oferowanym rozwiązaniem na E-Obieg:
Sterowniki do obsługi skanera.
Program do obróbki obrazów.
Program do optycznego rozpoznawania
tekstu.
Oprogramowanie do archiwizacji,
porządkowania i wyszukiwania
dokumentów przekształconych do
postaci cyfrowej.
Oprogramowanie umożliwiające
skanowanie dokumentów o formacie
A3 poprzez możliwość łączenia
skanowanych fragmentów.

Sterowniki do obsługi skanera
Program do obróbki obrazów: HP Photo
and Imaging
Program do optycznego rozpoznawania
tekstu: ReadIris OCR
Oprogramowanie do archiwizacji,
porządkowania i wyszukiwania
dokumentów przekształconych do
postaci cyfrowej: NewSoft Presto!
PageManager7
Oprogramowanie służące do łączenia
skanowanych fragmnetów większych
formatów: PanoramaTools.

Formaty plików

Oprogramowanie skanera musi
umożliwiać zapisanie obrazów
przetworzonych do postaci
elektronicznej co najmniej w
następujących formatach: BMP, TIFF,
TIFF skompresowany, GIF, PDF, HTML,
JPEG, FlashPix (FPX), DCX, PCX, RTF.

Oprogramowanie skanera umożliwia
zapisanie obrazów przetworzonych do
postaci elektronicznej w następujących
formatach: BMP, TIFF, TIFF z kompresją,
GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix (FPX),
DCX, PCX, RTF.

Środowisko
eksploatacyjne

Temperatura eksploatacji urządzenia:
od co najwyżej 5°C do co najmniej 40°C,
temperatura składowania: od co
najwyżej -40°C do co najmniej 70°C.
Eksploatacyjna wilgotność względna:
od co najwyżej 5% do co najmniej 90%,
wilgotność względna składowania: od
co najwyżej 5 do co najmniej 90%.

Temperatura eksploatacji: 5°C do 40°C,
temperatura składowania: -40°C do
70°C.
Eksploatacyjna wilgotność względna:
od 5% do 90%,
Wilgotność względna składowania: od
5% do 90%.

Zasilanie

240 V (±10%), 50/60 Hz (±13%), pobór
mocy: maksymalnie 40 W.

240 V (±10%), 50/60 Hz (±13%), pobór
mocy: 36 W.

Normy
bezpieczeństwa

Urządzenie musi spełniać normy UE LVD
i EN 60950, posiadać aprobatę
europejską Third Party oraz Polską
(Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
S.A.).

Urządzenie spełnia normy UE LVD i EN
60950, posiada aprobatę europejską
Third Party oraz Polską (Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji S.A.).

Zgodność
elektromagnetycz
na

Urządzenie musi spełniać wymogi
dyrektywy EMC (UE).

Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy
EMC (UE).

Gwarancja

Roczna gwarancja na sprzęt i wsparcie
telefoniczne przez dedykowany serwis;
elektroniczne wsparcie przez 24
godziny na dobę, dostępne bezpłatnie
przez witrynę internetową. Czas reakcji
na zgłoszenie gwarancyjne on-site: 8
godzin roboczych.

Roczna gwarancja na sprzęt i bezpłatne
wsparcie telefoniczne przez Centrum
Obsługi Klienta HP; elektroniczne
wsparcie przez 24 godziny na dobę,
dostępne bezpłatnie przez witrynę
internetową www.hp.com/support
Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne
on-site: 8 godzin roboczych.
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Opis i parametry zestawu do podpisu cyfrowego

7.1.1
Czytnik
Do oferowanego rozwiązania wybrany został czytnik firmy OmniKey CardMan 3121 USB
Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Typ przyłącza

USB

USB

Wytrzymałość
styków

100 000 włożeń.

100 000 włożeń

Szybkość
transmisji

Z PC - UHCI 60 Kbps, OHCI 1 Mbps, z
kartą – do 115 Kbps.

z PC - UHCI 60 Kbps, OHCI 1 Mbps, z
kartą – do 115 Kbps

Obsługiwane
protokoły

T=0, T=1, 2-wire: SLE4432, SLE4442
(S=10), 3-wire: SLE4418, SLE4428
(S=9), I2C (S=8)

T=0, T=1, 2-wire: SLE4432, SLE4442
(S=10), 3-wire: SLE4418, SLE4428
(S=9), I2C (S=8)

Sterowniki

PC/SC

PC/SC

Obsługiwane
systemy
operacyjne

Zgodne z oferowanym rozwiązaniem na
E-Obieg

Windows 98, ME, NT 4, 2000, XP, Linux,
MacOS X

Certyfikaty

USB, PC/SC, WHQL

USB, PC/SC, WHQL

7.1.2
Karta procesorowa
Do oferowanego rozwiązania wybrana została karta procesorowa z procesorem SLE66CX322P
dostarczanym przez firmę Infineon oraz na systemie operacyjnym karty CardOS/M4.01 w całości
zaprojektowanym i rozwijanym przez firmę Siemens.
Procesor SLE66CX ze względu na swoje cechy czyli:
⎯ wbudowany układ realizujący asymetryczną oraz symetryczną kryptografię,
⎯ rzeczywisty generator licz losowych,
otrzymał certyfikat ITSEC E4 "high" co plasuje go w czołówce tego typu rozwiązań.
Z tego względu jest używany do realizacji podpisu kwalifikowanego w myśl ustawy o podpisie
elektronicznym.
Element

Wymaganie

Spełnienie wymagania

ISO 7816-1, ISO 7816-2, ISO 7816-3,
ISO 7816-4, ISO 7816-5, ISO 7816-8,
ISO 7816-9

ISO 7816-1, ISO 7816-2, ISO 7816-3,
ISO 7816-4, ISO 7816-5, ISO 7816-8,
ISO 7816-9

Współpraca

Czytniki PC/SC oraz CT-API

Czytniki PC/SC oraz CT-API

Protokół

T=1

T=1

RSA 1024 bit (generacja na karcie),
Triple-DES (ECB, CBC), DES (ECB, CBC)

Generacja kluczy (na karcie) RSA 1024bity – mniej niż 10 s,
Triple-DES (ECB, CBC), DES (ECB, CBC)

Funkcje skrótu

SHA-1

SHA-1, (MD5-realizowane dodatkowo),

Rozmiar pamięci

32 KB

32 KB

Sterowniki

PKCS#11, CSP

PKCS#11, CSP

Certyfikaty

ITSEC E4 „high”

ITSEC E4 „high”

parametr
Zgodność
normami

Algorytmy
szyfrowania

z
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Wymogi

Zgodność z ustawą o podpisie
elektronicznym z dnia 18 września
2001 (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001)
na dzień oddania do użytkowania

Zgodność z ustawą o podpisie
elektronicznym z dnia 18 września
2001 (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001)
na dzień oddania do użytkowania

8

Opis i parametry zestawu do znakowania dokumentów

8.1.1

Informacje ogólne

Zestaw do znakowania i identyfikacji dokumentów w urzędzie składa się następujących
urządzeń:
⎯ drukarki kodów kreskowych: jej zadaniem jest produkcja naklejek, którymi etykietowane
są dokumenty przychodzące do organizacji,
⎯ czytnika kodów, pozwalającego na szybkie i skuteczne wyszukiwanie dokumentów
w systemie, a także określanie w jakim aktualnie stanie znajdują się powiązane z nimi
sprawy.
Proponowane przez nas rozwiązanie zawiera urządzenia firmy Zebra:
Drukarka TLP 2844-Z
Drukarka jest w pełni kompatybilne z ZPL II (Zebra Programming
Language). Standardowo wyposażona jest w trzy interfejsy:
RS232, USB v 1.1, Centronics.

Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Typ wydruku

Termotransferowy

Termotransferowy

Szerokość druku

104 mm

104mm

Prędkość druku

102 mm/s

102 mm/s

Rozdzielczość

8pkt/mm

8pkt/mm

Interfejsy

USB, RS-232, Centronics

USB, RS-232, Centronics

Spełniająca
standardy

FCC, Subpart B, VCCI/PSE, C-TICK, UL,
IRAM/S, NOM, GOST-R, CSA, CE,
CCC/SRRC

FCC, Subpart B, VCCI/PSE, C-TICK, UL,
IRAM/S, NOM, GOST-R, CSA, CE, AAMI,
EN55022 CLASS-B, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN55024 Safety,
CCC/SRRC, CB Scheme IEC 60950:
1991+A1+A2+A3+A4.

Obsługiwać kody
kreskowe
jednowymiarowe

Codabar, Code 11, Code 93, Code 39,
EAN-13, EAN-8, przemysłowy 2 z 5
(ang. Industrial 2-of-5), 2 z 5 z
przeplotem (ang. Interleaved 2-of-5),
ISBT-128, Logmars, MSI, Plessey,
Postnet, 2 z 5, UPC i EAN (dwu lub
pięcio cyfrowy), UPC-A, UPC-E, Code
128, EAN-14

Codabar, Code 11, Code 93, Code 39,
EAN-13, EAN-8, przemysłowy 2 z 5 (ang.
Industrial 2-of-5), 2 z 5 z przeplotem
(ang. Interleaved 2-of-5), ISBT-128,
Logmars, MSI, Plessey, Postnet (jako
grafika), 2 z 5, UPC i EAN (dwu lub pięcio
cyfrowy), UPC-A, UPC-E, Code 128, EAN14 (jako grafika), UCC Case Codes,
UCC/EAN-128
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Obsługiwać kody
kreskowe
dwuwymiarowe

Codablock, Code 49, Data
Matrix,MaxiCode, QR Code, PDF417,
MicroPDF417, RSS

Codablock, Code 49, Data
Matrix,MaxiCode, QR Code, PDF417,
MicroPDF417, RSS

Dodatkowe
cechy:

Możliwość zapisywania projektów
etykiet w pamięci urządzenia, wsparcie
dla standardów EPL2, ZPL

Możliwość zapisywania projektów etykiet
w pamięci urządzenia, wsparcie dla
standardów ZPLII (standard ZPLII jest
rozszerzeniem standardu ZPL)
Dla oferowanej drukarki zastosowanie
modułu ZebraLink umożliwia emulowanie
standardu EPL.

Możliwość
dodatkowych
akcesoriów

Nawijarka zewnętrzna, urządzenie do
odklejania etykiet, zegar czasu
rzeczywistego, możliwość podłączenia
drukarki do sieci Ethernet

Nawijarka zewnętrzna, urządzenie do
odklejania etykiet, zegar czasu
rzeczywistego, możliwość podłączenia
drukarki do sieci Ethernet

Czytnik QS 2500
QS 2500 to ręczny czytnik laserowy nowej generacji do pracy w
biurach, placówkach handlowych i magazynach Bardzo dobry
układ optyczny pozwala na odczytywanie kodów kreskowych słabo
i niewyraźnie wydrukowanych.
Czytnik automatycznie rozpoznaje wiele popularnych symbolik
kodu kreskowego, w tym także kodu dwuwymiarowego typu
PDF417.
Odporna na wstrząsy konstrukcja układu skanującego wytrzymuje
powtarzalne upadki skanera z wysokości do 1,5 m.
Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Prędkość odczytu

200 skanów/sek

200 skanów/sek

Rozdzielczość

0,13 mm (5 mil)

0,13 mm (5 mil)

Interfejsy

RS-232, emulacja klawiatury, IBM 46xx,
IBM/USB, USB

RS-232, emulacja klawiatury, IBM 46xx,
IBM/USB, USB

Spełniający
standardy

FCC-A, EN 55022-B, BCIQ CNS 13438,
AS/NZS 3548, VCCI-B

FCC-A, EN 55022-B, BCIQ CNS 13438,
AS/NZS 3548, VCCI-B

Dekodowane kody

UPC A, E / EAN 8,13 / JAN 8, 13, Code
128, Codabar, Pharmacode 39, Code
93, Code 39, 2 z 5 z przeplotem (ang.
Interleaved 2-of-5), przemysłowy 2 z 5
(ang. Industrial 2-of-5), Matrix 2 z 5,
Code 11, Code 16K, UK/Plessey,
MSI/Plessey, Telepen, RSS 14, RSS-14
Stacked, RSS-14 rozszerzony (ang.
Expanded), RSS, PDF417

UPC A, E / EAN 8,13 / JAN 8, 13, Code
128, Codabar, Pharmacode 39, Code 93,
Code 39, 2 z 5 z przeplotem (ang.
Interleaved 2-of-5), przemysłowy 2 z 5
(ang. Industrial 2-of-5), Matrix 2 z 5,
Code 11, Code 16K, UK/Plessey,
MSI/Plessey, Telepen, RSS 14, RSS-14
Stacked, RSS-14 rozszerzony (ang.
Expanded), RSS, PDF417

Wymogi
wytrzymałościowe:

Wielokrotny upadek z wysokości 1,5 m
na beton

Wielokrotny upadek z wysokości 1,5 m
na beton

Odporność na
drgania:

Przystosowany do pracy w warunkach
biurowych

Przystosowany do pracy w warunkach
biurowych
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Element
parametr

Wymaganie

Temperatura
pracy:

W granicach 0 - 45°C

Wilgotność:

W granicach 5 - 95% (bez kondensacji
pary wodnej)

8.1.2

Spełnienie wymagania
W granicach 0 - 45°C
W granicach 5 - 95% (bez kondensacji
pary wodnej)

Opisy przykładowych (najczęściej stosowanych) kodów paskowych,
obsługiwanych przez oferowany sprzęt

8.1.2.1 2 z 5 Industrial
Kod kreskowy 2 z 5 posiada bardzo prosty, wygodny w użyciu format. Kod ten składa się ze
znaków startu i stopu oraz znaków do zakodowania. Kod ten pozwala na zakodowanie cyfr 0-9.
Suma kontrolna może, ale nie musi być generowana.
8.1.2.2 2 z 5 Interleaved (z przeplotem)
Kod kreskowy 2 z 5 przeplatany w skrócie ITF (ang. Interleaved Two of Five) jest bardzo
popularly. Został zaprojektowany po to by zwiększyć gęstości kodu 2 z 5. Ten format koduje
wszystkie pary cyfr od 00 do 99. Każda para cyfr reprezentowana jest przez 5 ciemnych i 5
jasnych kresek. Graficzne obrazy cyfr przeplatają się i stąd pochodzi nazwa tego
skondensowanego kodu.
8.1.2.3 Code 39
Kod kreskowy 39 (lub inaczej kod 3 z 9) jest jednym z najpopularniejszych. Suma kontrolna
może, ale nie musi być generowana. Kod zbudowany jest z jasnych pasków o dwóch
szerokościach i ciemnych pasków również o dwóch szerokościach. Każdy znak składa się z 9
elementów: sześciu wąskich oraz trzech szerokich.
Kod 39 stosuje do zaznaczenia początku i końca kodu znak "*" (ASCII). Ten format pozwala na
zakodowanie liczb, dużych liter i niektórych innych znaków:
0-9 A-Z $ % * + - . / spacja
8.1.2.4 Codabar
Codabar znany również jako NW-7, USD-4, czy kodem 2 z 7, jest kodem dyskretnym, ogólnego
zastosowania, pozwalającym na kodowanie liczb 0-9 oraz sześciu innych często używanych
znaków. Oprócz tego koduje cztery dodatkowe znaki reprezentujące znaki startu i stopu. Jest to
kod bardzo niezawodny, łatwy do skanowania i bardzo tolerancyjny w stosunku do
niedokładności wydruku. Ze względu na swoje zalety okazał się on idealny do przetwarzania
informacji i jest często wykorzystywany w handlu detalicznym do znakowania cen. Znajduje on
również swoje zastosowanie w bibliotekach, bankach krwi, laboratoriach fotograficznych, czy też
firmach dystrybucyjnych.
Codabar nie wymaga stosowania cyfry kontrolnej, jednak niektóre branże przemysłu włączają ją
do swoich standardów, w celu zmniejszenia błędów powstających przy skanowaniu kodu.
W Japonii, kod codabar nazywany jest NW-7.
8.1.2.5 UPC-A, UPC-E
Kody kreskowe UPC-A i UPC-E są szeroko stosowane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie do
oznaczania artykułów sprzedawanych detalicznie. UPC-A, znany również jako UCC-12 (U.P.C.),
jest najbardziej popularnym kodem, umieszczanym w zasadzie na wszystkiego rodzaju
produktach. UPC-E jest kodem opartym o UPC-A, który jest używany wszędzie tam, gdzie jest
zbyt mało miejsca na kod UPC-A.
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8.1.2.6 MSI Plessey
MSI Plessey jest kodem kodującym wyłącznie cyfry. Używany jest szeroko do oznaczania półek w
magazynach, śledzenia publikacji, kodowania kart identyfikacyjnych itd. Pierwotnie znalazł on
zastosowanie w kontroli zapasów. Kod ten jest zmodyfikowaną prze firmę MSI Data Corporation
wersją kodu Plessey.
Większość typowych zastosowań tego kodu sprowadza się do wykorzystania 12 cyfr i większość
czytników kodów kreskowych nie jest w stanie przeczytać kodu, który zawiera więcej niż 16
znaków. Kod ten występuje w czterech wersjach: MSI Plessey bez korekcji błędów, MSI Plessey
+CHK10 (z pojedynczą korekcją błędów modulo 10), MSI Plessey +CHK10 +CHK10 (z podwójną
korekcją błędów modulo 10) i MSI Plessey +CHK11 +CHK10 (z podwójną korekcją błędów
modulo 11 i modulo 10).
8.1.2.7 EAN/JAN
EAN jest to skrót od European Article Number natomiast JAN od Japanese Article Number.
Jak same nazwy wskazują, kody te są stosowane w Europie i w Japonii do oznaczania artykułów
sprzedawanych detalicznie. Kod ten może być z powodzeniem wykorzystywany również w
zastosowaniach wewnątrz firm np. do znakowania pojemników, półek w magazynach, śledzenia
zapasów w procesie produkcyjnym itd. Kod ten potrafi kodować wyłącznie cyfry od 0-9. W
przypadku, gdy nie ma wystarczająco dużo miejsca na znakowanym elemencie, żeby umieścić
pełnej długości kod EAN/JAN-13, stosuje się jego skróconą wersję, czyli EAN/JAN-8.
Zarówno do kodu EAN/JAN-13, jak i EAN/JAN-8 mogą być opcjonalnie dołączane rozszerzenia
dwu lub pięciocyfrowe. Cyfra kontrolna jest częścią kodu kreskowego.
8.1.2.8 PDF417
Każdy kod PDF417 składa się z:
⎯ strefy otaczającej
⎯ znaku rozpoczęcia
⎯ wskaźnika lewego wiersza
⎯ wskaźnika prawego wiersza
⎯ znaku stopu
⎯ strefy otaczającej
Sekwencja słów kodowych:
Symbol opisu długości - zawsze powinien kodować całkowitą liczbę słów kodowych w symbolu
włączając sam symbol opisu długości, słowa kodujące dane i uzupełniające słowa kodowe, ale
wyłączając słowa kodowe korekcji błędów.
Słowa kodowe dla danych, zaczynając od najbardziej znaczącego znaku możliwego do
zakodowania. Różnego rodzaju specjalne znaki mogą być umieszczane pomiędzy w celu
uzyskania kompresji danych.
Uzupełniające słowa kodowe, które pozwalają na to, aby sekwencja słów kodowych
reprezentowana była jako macierz prostokątna. Uzupełniające słowa kodowe mogą zostać także
wykorzystane do wypełnienia dodatkowych wierszy w celu osiągnięcia żądanej lub
wyszczególnionej w programie proporcji wymiarów macierzy.
Opcjonalnie słowa kodowe korekcji błędów dla korekcji błędów.
Dwa słowa kodowe korekcji błędów dla detekcji błędów.
Struktura znaku symbolu
Każdy znak symbolu kodu kreskowego PDF417 składa się z czterech pasków ciemnych i czterech
jasnych. Każdy z tych pasków może mieć szerokość od jednego do sześciu modułów. Cztery paski
jasne i cztery ciemne powinny razem zajmować szerokość 17 modułów.
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Bezpieczeństwo danych:
⎯ detekcja błędów
Detekcja błędów w kodzie PDF417 jest odpowiednikiem do znaku sumy kontrolnej w
symbolikach linearnych. Dwa słowa kodowe są zawsze umieszczane w każdym kodzie
kreskowym PDF417. Detekcja błędów definiowana jest w PDF417 jako korekcja błędów
na poziomie 0 i jest stosowana dla wszystkich poziomów korekcji błędów.
⎯ korekcja błędów
Korekcja błędów może być wykorzystywana do uzupełniania danych, które z różnych
powodów nie zostały przeczytane przez czytnik. Dla danego poziomu korekcji błędów,
określona liczba słów kodowych korekcji błędów jest wstawiana do symbolu kodu.
Wykorzystywany algorytm korekcji błędów pozwala na odzyskiwanie dwóch rodzajów
błędów:
⎯ wykasowanie - czyli brakujące lub niemożliwe do zdekodowania słowo kodowe
(pozycja słowa kodowego jest znana, natomiast jego wartość nie)
⎯ zamiana wartości na inną - oznacza błędne zdekodowanie słowa kodowego (zarówno
pozycja jak i wartość słowa kodowego jest nieznana)
Zaleca się, aby używać poziomów korekcji możliwie jak najmniejszych, gdyż wraz ze wzrostem
poziomu korekcji wzrasta liczba dodatkowych informacji koniecznych do zakodowania w
symbolu kodu kreskowego.
8.1.3
DataMatrix
Każdy kod DataMatrix składa się z obszarów danych, które zawierają kwadratowe moduły
tworzące regularną tablicę. Dla ECC 200 obszary danych są oddzielane przez wzory ustawień.
Region danych jest otoczony wzorcem wyszukiwania.
Wzorzec wyszukiwania to obwód obszaru danych o szerokości równej jednemu modułowi. Dwa
sąsiadujące ze sobą boki tablicy, lewy i dolny, tworzą ograniczenie w postaci litery L i są czarnymi
liniami wykorzystywanymi głównie do określania fizycznej wielkości, orientacji i zniekształcenia
symbolu. Dwa przeciwległe boki symbolu kodu składające się z ułożonych na przemian ciemnych
i jasnych modułów wykorzystywane są głównie do definiowania struktury komórkowej symbolu.
Pomagają również ocenić fizyczny rozmiar i zniekształcenie symbolu.
Dla trybów ECC 000-140 symbole DataMatrix mają nieparzystą liczbę wierszy i nieparzystą liczbę
kolumn. Generowane symbole mają wielkość od 9x9 do 49x49 (modułów) wyłączając strefę
otaczającą (margines). Te symbole charakteryzują się tym, że górny prawy moduł jest ciemny.
Dla trybu ECC 200 symbole składają się z parzystej liczby wierszy i parzystej liczby kolumn.
Niektóre symbole są kwadratami o wielkościach od 10x10 do 144x144. Inne symbole mają
prostokątny kształt o rozmiarach 8x18 do 16x48 wyłączając strefę otaczającą.
Symbole w trybie ECC 200 mają jasny kolor górnego prawego modułu.
Plany kodowania dla ECC od 0 - 140:
⎯ Base 11: 0-9 i spacja
⎯ Base 27: A-Z i spacja
⎯ Base 37: A-Z, 0-9 i spacja
⎯ Base 41: A-Z, 0-9, spacja, kropka, przecinek, znak minusa, forward slash
⎯ ASCII: od 0-128 ASCII
⎯ 8-bit byte: każdy znak danych kodowany jest przy pomocy 8-bitowego bajta
Poziomy korekcji dla ECC od 0 - 140:
⎯ 000
⎯ 050
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⎯ 080
⎯ 100
⎯ 140
Im większy poziom korekcji tym większa liczba dodatkowych bitów do zakodowania.

9

Opis i parametry kiosków internetowych

Do rozwiązania wybrany został infokiosk firmy MAGIT Kiosk multimedialno internetowy
Bankomat-Slim
Kiosk multimedialno internetowy firmy Magit jest infomatem naściennym, zewnętrznym.
Oznacza to, że jest przystosowany do warunków zewnętrznych i jest mocowany do ścian
budynków za pomocą uchwytów, bez konieczności ingerencji w konstrukcję budynku.
Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Obudowa

Przystosowana do montażu
naściennego na zewnątrz budynku
(trwale mocowana do ściany za pomocą
kotw).

Obudowa przeznaczona do montażu
naściennego na zewnątrz budynku.
Całość konstrukcji wykonana z blachy
stalowej o grubości 2 mm.
Powierzchnia wykończona fasadową
powłoką lakierniczą zapewniającą
odporność na czynniki atmosferyczne.
Obudowa odporna jest na działania
mechaniczne i ma cechy
wandaloodporne.
Trwałe mocowanie do podłoża za
pomocą kotw.
Dla celów serwisowych obudowa
otwierana od strony frontowej. Drzwi
rewizyjne zamykane na klucz. Nie
istnieje możliwość zewnętrznego
dostępu do śrub i pozostałych
elementów montażowych kiosku i jego
wyposażenia.
Konstrukcja uniemożliwia dostęp osób
niepowołanych do śrub i innych
elementów montażowych kiosku oraz
jego wyposażenia.
Głębokość obudowy: 290 mm.
Przewidziana jest możliwość przyszłego
wyposażenia w czytnik kart
procesorowych.

Odporna na działania mechaniczne.
Całość konstrukcji obudowy wykonana
z blachy stalowej.
Otwierana od strony frontowej do
celów serwisowych. Drzwi rewizyjne
zamykane na klucz.
Wykończona fasadową powłoką
lakierniczą, odporną na warunki
zewnętrzne.
Bez możliwości zewnętrznego dostępu
do śrub i innych elementów
montażowych kiosku oraz jego
wyposażenia.
Głębokość obudowy nie większa niż
290 mm.
Obudowa przewiduje możliwość
przyszłego wyposażenia w czytnik kart
procesorowych.
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Jednostka
sterująca

Procesor: architektura - x86, o
częstotliwości zegara 2,4 GHz, pamięci
cache L2 256 KB
Pamięć operacyjna o pojemności, co
najmniej 256 MB.
Płyta główna ze zintegrowaną kartą
graficzną, dźwiękową i sieciową.
Co najmniej jeden dysk twardy o
pojemności co najmniej 40 GB.
Klawiatura i mysz do obsługi
serwisowej.
CD-ROM dostępny dla potrzeb obsługi
serwisowej
Karta sieciowa.
System zapewniający prawidłową pracę
urządzenia w trudnych warunkach
klimatycznych oraz w zakresie
temperatur od -20OC do +40OC.
Głośniki.
Możliwość współpracy z czytnikiem kart
procesorowych.

Procesor: Intel Celeron D 325, 2,53
GHz, pamięć cache L2 256 KB
Pamięć operacyjna o pojemności 256
MB.
Płyta główna oparta o chipset Intel, ze
zintegrowaną kartą graficzną,
dźwiękową i sieciową.
Karta sieciowa 100 Mb
dysk twardy: 80 GB
CD-ROM: dla potrzeb serwisowych
Klawiatura i mysz serwisowa.
System Termo zapewniający
prawidłową pracę urządzenia w
trudnych warunkach klimatycznych
oraz w zakresie temperatur od -20°C do
+40°C.

Ciekłokrystaliczny (LCD).
Obszar roboczy ekranu o wymiarach
(szerokość x wysokość):
co najmniej 335 mm x 270 mm.
Rozmiar plamki co najwyżej 0,27 mm.
Jasność co najmniej 250 cd/m.
Kontrast co najmniej 400:1.
Kąty widzenia (pionowy/poziomy) co
najmniej 130O/100O.
Czas reakcji co najwyżej 16 ms.
Zintegrowany z nakładką dotykową.
Wytrzymałość nakładki dotykowej co
najmniej 50 milionów dotknięć na
punkt, bez potrzeby kalibracji.
Nakładka dotykowa odporna na
działania wandalistyczne, wykonana z
litego szkła hartowanego o grubości co
najmniej 6mm. Nakładka dotykowa
wyposażona w ramkę uszczelniającą
spełniającą co najmniej wymogi normy
szczelności IP-64.
Zapewniający obraz wysokiej jakości,
bez zniekształceń kolorów, jasności i
przejrzystości.

17” Ciekłokrystaliczny (LCD) NEC.
Obszar roboczy ekranu o wymiarach:
338 mm x 270 mm (szerokość x
wysokość).
Rozmiar plamki: 0,264 mm.
Jasność: 250 cd/m.
Kontrast: 450:1.
Kąty widzenia (poziom/pion):
140°/125°.
Czas reakcji matrycy: 16 ms.
Zintegrowany z nakładką dotykową.
Wytrzymałość nakładki dotykowej 50
milionów dotknięć na punkt, bez
potrzeby kalibracji.
Nakładka dotykowa w technologii
akustycznej fali powierzchniowej, w
wersji wandalodpornej, wykonana z
litego szkła hartowanego o grubości
6mm. Nakładka dotykowa wyposażona
w ramkę uszczelniającą spełniającą
wymogi normy szczelności IP-64.
Zapewniający obraz wysokiej jakości,
bez zniekształceń kolorów, jasności i
przejrzystości.

Monitor

Głośniki.
Przewidziana współpraca z czytnikiem
kart procesorowych.
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Oprogramowanie

⎯ Infomaty muszą być wyposażone w
oprogramowanie spełniające co
najmniej następujące funkcje:

Infomaty wyposażone w
oprogramowanie o poniższej
funkcjonalności:

⎯ Bezpiecznej przeglądarki
internetowej, z możliwością:
o określania dostępnych do
przeglądania adresów URL,
o określania zablokowanych
adresów URL.

⎯ Bezpieczna przeglądarka
internetowa, z możliwością:
o zdefiniowania strony
startowej
o określenia dostępnych do
przeglądania adresów
URL,
o określenia zablokowanych
adresów URL
o blokowania dostępu do
stron ze względu na
niepożądaną treść (np.
erotyka, przemoc,
narkotyki, etc)

⎯ Wysyłania wiadomości pocztą
elektroniczną.
⎯ Obsługę drukarki - drukowania
wybranych informacji, formularzy,
potwierdzeń lub biletów
⎯ Przeglądarki do plików w formatach
PDF, Microsoft Word, Microsoft
Excel, Open Office, Flash, Java.
⎯ Dostępu do Internetu przez
dołączoną do kiosku sieć
komputerową.
⎯ Obsługi kamery internetowej.
⎯ Obsługi mikrofonu.
⎯ Ochrony dostępu do zasobów
jednostki centralnej.

⎯ Wysyłanie wiadomości pocztą
elektroniczną (przy zapewnionym
dostępie do Internetu)
⎯ Obsługa drukarki (drukowanie
wybranych informacji, formularzy,
potwierdzeń lu biletów)
⎯ Przeglądarki do plików w formatach
PDF, Microsoft Word, Microsoft
Excel, Open Office, Flash, Java.
⎯ Definiowanie programów, które
mogą być uruchamiane
⎯ Dostęp do Internetu przez
dołączoną do kiosku sieć
komputerową.
⎯ Obsługa kamery internetowej
⎯ Obsługa mikrofonu
⎯ Ochrona dostępu do zasobów
jednostki centralnej (System
Security Manager)
⎯ Technologia skórek zezwalająca na
personalizację interfejsu
użytkownika
⎯ Wielojęzyczny interfejs
przeglądarki
Klawiatura wirtualna umożliwiająca
wypełnianie formularzy oraz wysyłanie
wiadomości pocztą elektroniczną.

Wprowadzanie i
edycja danych

Dostarczane infomaty muszą
umożliwiać, korzystającym z nich
użytkownikom, wypełnianie formularzy
oraz wysyłanie wiadomości pocztą
elektroniczną.

Zasilanie

Zakres napięcia zasilającego 230-240 V,
maksymalny pobór mocy 450 W.

Zakres napięcia zasilającego 230-240
V, maksymalny pobór mocy 450 W.

Gwarancja

24 miesiące gwarancji z obsługą na
miejscu oraz co najwyżej 3 dniowym
terminem realizacji napraw.

24 miesiące gwarancji z obsługą na
miejscu oraz 3 dniowym terminem
realizacji napraw.
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XII OPIS I PARAMETRY URZĄDZEŃ AKTYWNYCH DLA
POTRZEB SIECI LOKALNYCH
1

Opis

Do wykonania sieci lokalnych, jako elementy aktywne zostaną zastosowane urządzenie firmy
Cisco. Elementy te zostaną zastosowane w konfiguracji i ilości wynikającej z wymagań
określonych w SIWZ oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego. Zastosowane urządzenia
aktywne zostaną tak skonfigurowane, że w każdej sieci pozostanie ok. 10% wolnych gniazd,
pozwalających na dalszą rozbudowę. Wszystkie urządzenia pochodzą od jednego producenta i
tworzą środowisko homogeniczne.
Na potrzeby rozprowadzenia sygnału wewnątrz sieci lokalnych zostaną zastosowane skalowalne
przełączniki z rodziny Catalyst. Zależnie od wielkości sieci zostaną użyte w różnych
konfiguracjach (wynikających z wytycznych SIWZ rozdz. 22.3 oraz Programu Funkcjonalno
Użytkowego) przełączniki:
⎯ Cisco Catalyst® 2950
⎯ Cisco Catalyst® 3560G.
W sieciach powyżej 200 końcówek zostaną ponadto użyte przełączniki:
⎯ Cisco Catalyst® 4503 w celu agregacji sygnałów.
Jako element zabezpieczający sieć przed ingerencję z zewnątrz zostanie zastosowany router:
⎯ Cisco 1812/K9.

2
2.1

Urządzenia sieci LAN (typ 1)
Opis urządzenia

Jako sieciowe urządzenie typ 1, zostanie zastosowany switch firmy Cisco Catalyst 2950T
Cisco Catalyst® 2950 to skalowalne przełączniki typu 10/100 i
Gigabit Ethernet. Dzięki technologii Cisco Switch Clustering
użytkownicy mogą administrować ponad 380 portami na
przełącznikach połączonych dowolnym ze standardów
Ethernet, Fast Ethernet i Gigabit Ethernet, korzystając z
jednego adresu IP.
Poza funkcjonalnością klastra przełączniki Cisco Catalyst 2950
charakteryzują możliwościami zwiększającymi wydajność
sieci, zapewniającymi lepsze jej zabezpieczenie i ułatwiających
administrowanie.

2.2

Spełnienie wymagań

Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Typ

Musi być oparte o urządzenie typu
standalone

Urządzenie jest typu standalone
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Switching Engine

Urządzenie musi posiadać tzw.
Switching Engine o wydajności, co
najmniej 8Gbps oraz przepustowość, co
najmniej 6Mpps;

Urządzenie posiada tzw. Switching
Engine o wydajności, 8,8Gbps oraz
przepustowość 6,6Mpps;

Porty

Urządzenie musi posiadać, co najmniej
24 porty FastEthernet w standardzie
10/100 oraz dwa porty Gigabit Ethernet
definiowane przez standard
10/100/1000

Urządzenie posiada 24 porty
FastEthernet w standardzie 10/100 oraz
dwa porty Gigabit Ethernet definiowane
przez standard 10/100/1000

Pamięć

Urządzenie musi posiadać, co najmniej
16MB pamięci DRAM oraz 8 MB pamięci
Flash

Urządzenie posiada 16MB pamięci
DRAM oraz 8 MB pamięci Flash

Obsługiwane sieci
VLAN

Urządzenie musi obsługiwać, co
najmniej 64 sieci VLAN

Urządzenie obsługuje 250 sieci VLAN

Obsługiwane
instancje STP

Urządzenie musi obsługiwać, co
najmniej 64 instacje STP

Urządzenie obsługuje 64 instacje STP

Adresy MAC

Urządzenie musi mieć możliwość
zapisania, co najmniej 8000 adresów
MAC

Urządzenie ma możliwość zapisania do
8000 adresów MAC

Wsparcie
standardów

Urządzenie musi wspierać następujące
standardy warstwy 2 modelu OSI

Urządzenie wspiera następujące
standardy warstwy 2 modelu OSI

⎯ 802.1s

⎯ 802.1s

⎯ 802.1w

⎯ 802.1w

⎯ 802.3ad (LACP)

⎯ 802.3ad (LACP)

⎯ 802.3

⎯ 802.3

⎯ 802.3u (FE)

⎯ 802.3u (FE)

⎯ 802.1p

⎯ 802.1p

⎯ 802.1q

⎯ 802.1q

⎯ 802.1d

⎯ 802.1d

⎯ 802.1x

⎯ 802.1x

Urządzenie musi wspierać następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
jakości usług w sieci:

Urządzenie wspiera następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
jakości usług w sieci:

⎯ Obsługa co najmniej czterech
kolejek sprzętowych dla różnego
rodzaju ruchu

⎯ Obsługa czterech kolejek
sprzętowych dla różnego rodzaju
ruchu

⎯ Obsługa co najmniej jednej kolejki
ze statusem strict priority

⎯ Obsługa jednej kolejki ze statusem
strict priority

Wsparcie
mechanizmów
związanych z
zapewnieniem
jakości usług w
sieci
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parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Wsparcie
mechanizmów
związanych z
zapewnieniem
bezpieczeństwa
usług w sieci

⎯ Urządzenie musi wspierać
następujące mechanizmy związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa
sieci:

Urządzenie wspiera następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa sieci:

⎯ Autoryzację użytkowników/portów
przez 802.1x z możliwością
przypisania VLANu dla logującego
się urządzenia
⎯ Możliwość uzyskania dostępu do
urządzenia przez SNMPv3 i SSH
⎯ Możliwość definiowania list
dostępowych dla portów urządzenia
⎯ Możliwość autoryzacji prób
logowania do urządzenia (dostęp
administracyjny oraz 802.1x) do
serwerów RADIUS lub TACACS+
⎯ Możliwość blokowania ruchu
pomiędzy portami w obrębie
jednego VLANu (tzw. isolated ports)
z pozostawieniem możliwości
komunikacji z portem nadrzednym
(promiscuous port) lub
funkcjonalność Private VLAN

⎯ Autoryzacja użytkowników/portów
przez 802.1x z możliwością
przypisania VLANu dla logującego
się urządzenia
⎯ Możliwość uzyskania dostępu do
urządzenia przez SNMPv3 i SSH
⎯ Możliwość definiowania list
dostępowych dla portów urządzenia
⎯ Możliwość autoryzacji prób
logowania do urządzenia (dostęp
administracyjny oraz 802.1x) do
serwerów RADIUS lub TACACS+
⎯ Możliwość blokowania ruchu
pomiędzy portami w obrębie
jednego VLANu (tzw. isolated ports)
z pozostawieniem możliwości
komunikacji z portem nadrzędnym
(promiscuous port) lub
funkcjonalność Private VLAN

Wsparcie obsługi
ruchu multicast

Musi wspierać obsługę ruchu multicast:
IGMP Snoobing v.1, v.2, v.3
IGMP filtering dla v.1.v.2
NTP

Urządzenie wspiera obsługę ruchu
multicast:
IGMP Snooping v.1, v.2, v.3
IGMP filtering dla v.1.v.2
NTP

Wsparcie dla
protokołów
monitoringu.

Musi obsługiwać SNMP v.1, v.2 i v.3
(min. non-crypto oraz minimum 4 grupy
RMON)

Urządzenie obsługuje SNMP v.1, v.2 i
v.3 (non-crypto oraz 4 grupy RMON)

Obsługa pliku
konfiguracyjnego

Plik konfiguracyjny urządzenia powinien
być możliwy do edycji w trybie off-line.
Tzn. konieczna jest możliwość
przeglądania i zmian konfiguracji w
pliku tekstowym na dowolnym
urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji
w pamięci nieulotnej musi być możliwe
uruchomienie urządzenia z nowa
konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi
być możliwość przechowywania
dowolnej ilości plików
konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej
konfiguracji muszą być widoczne
natychmiastowo - nie dopuszcza się
częściowych restartów urządzenia po
dokonaniu zmian.

Plik konfiguracyjny urządzenia jest
możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn.
istnieje możliwość przeglądania i zmian
konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu
konfiguracji w pamięci nieulotnej jest
możliwe uruchomienie urządzenia z
nową konfiguracją. W pamięci
nieulotnej istnieje możliwość
przechowywania dowolnej ilości plików
konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej
konfiguracji są widoczne
natychmiastowo - nie stosuje się
częściowych restartów urządzenia po
dokonaniu zmian.

Sposób montażu

Musi mieć możliwość montażu w szafie
19”

Istnieje możliwość montażu w szafie 19”
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3

Urządzenia sieci LAN (typ 2)

3.1

Opis urządzenia

Jako sieciowe urządzenie typ 2, zostanie zastosowany switch firmy Cisco Catalyst 3560G
Cisco Catalyst® 3560G stanowi nową generację przełączników
wieżowych. Urządzenia tej rodziny charakteryzują się
innowacyjnymi rozwiązaniami i ponadprzeciętna wydajnością
niespotykaną w typowych rozwiązaniach wieżowych /
standalone.
Przełącznik Cisco Catalyst 3560G jest urządzeniem
pozycjonowanym jako urządzenie rdzeniowe w niewielkich
sieciach oraz jako urządzenie dostępowe i dystrybucyjne w
sieciach o większych wymaganiach.

3.2

Spełnienie wymagań

Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Typ

Przełącznik o zamkniętej konfiguracji,
posiadający 24 porty Gigabit Ethernet
10/100/1000 Base-T oraz 4 gniazda typu
SFP pozwalające na instalację wkładek z
portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T,
1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE
LX/LH

Oferowane urządzenie to przełącznik o
zamkniętej konfiguracji, posiadający 24
porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na
instalację wkładek z portami Gigabit
Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX,
1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH

Pamięć

Przełącznik musi posiadać, co najmniej
128 MB pamięci DRAM oraz 32 MB
pamięci Flash

Przełącznik posiada 128 MB pamięci
DRAM oraz 32 MB pamięci Flash

Transmisja
optyczna

Dostępne w przełączniku gniazda SFP
powinny umożliwiać instalację modułów
dla zwielokrotnionej transmisji optycznej
CDWM

W przełączniku są dostępne gniazda SFP,
które umożliwiają instalację modułów dla
zwielokrotnionej transmisji optycznej
CDWM

Wydajność
przełączania.

Przełącznik musi posiadać wydajność
przełączania przynajmniej 38 Mpps dla
64-bajtowych pakietów

Przełącznik musi posiadać wydajność
przełączania przynajmniej 38 Mpps dla
64-bajtowych pakietów

Pojemność tablicy
routingu, adresów
MAC i sieci VLAN.

Przełącznik musi zapewniać obsługę
12,000 adresów MAC, 11,000 tras w
tablicy routingu oraz 1024 sieci VLAN

Przełącznik zapewnia obsługę 12,000
adresów MAC, 11,000 tras w tablicy
routingu oraz 1024 sieci VLAN

Redundancja
zasilania.

Przełącznik musi współpracować z
modułem redundantnego zewnętrznego
zasilacza

Przełącznik współpracuje z modułem
redundantnego zewnętrznego zasilacza

Przełączanie L2.

Przełącznik musi zapewniać przełączanie
w warstwie drugiej

Przełącznik zapewnia przełączanie w
warstwie drugiej

Podstawowe
przełączanie L3.

Przełącznik musi w standardowej wersji
oprogramowania umożliwiać
przełączanie w warstwie trzeciej oraz
definiowanie routingu w oparciu o
protokoły RIPv1v2 oraz routing statyczny

Przełącznik w standardowej wersji
oprogramowania umożliwia przełączanie
w warstwie trzeciej oraz pozwala na
definiowanie routingu w oparciu o
protokoły RIPv1v2 oraz routing statyczny
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Wymaganie

Spełnienie wymagania

Rozszerzone
przełączanie L3.

Przełącznik musi posiadać możliwość
rozszerzenia funkcjonalności routingu o
obsługę protokołów EIGRP, OSPF, BGPv4
oraz funkcji Policy Based Routing poprzez
wymianę oprogramowania

Przełącznik posiada możliwość
rozszerzenia funkcjonalności routingu o
obsługę protokołów EIGRP, OSPF, BGPv4
oraz funkcji Policy Based Routing poprzez
wymianę oprogramowania

Podstawowe
przełączanie
multikastów.

Przełącznik musi zapewniać podstawową
obsługę ruchu IP Multicast, w tym
funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping

Przełącznik zapewnia podstawową
obsługę ruchu IP Multicast, w tym
funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping

Rozszerzone
przełączanie
multikastów.

Przełącznik musi posiadać możliwość
rozszerzenia funkcjonalności IP Multicast
o obsługę protokołów PIM Sparse oraz
PIM Dense, poprzez wymianę
oprogramowania

Przełącznik posiada możliwość
rozszerzenia funkcjonalności IP Multicast
o obsługę protokołów PIM Sparse oraz
PIM Dense, poprzez wymianę
oprogramowania

Funkcjonalności
DHCP.

Przełącznik musi posiadać możliwość
uruchomienia funkcjonalności DHCP:
DHCP Server oraz DHCP Relay

Przełącznik posiada możliwość
uruchomienia funkcjonalności DHCP:
DHCP Server oraz DHCP Relay

Mechanizmy
redundancji sieci.

Przełącznik musi wspierać następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
ciągłości pracy sieci:

Przełącznik wspiera następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
ciągłości pracy sieci:

⎯ IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree

⎯ IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree

⎯ IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning
Tree (minimum 100 instancji)

⎯ IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning
Tree (minimum 100 instancji)

⎯ możliwość grupowania portów
zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad
(LACP)

⎯ możliwość grupowania portów
zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad
(LACP)

Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

178/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Mechanizmy QoS.

Przełącznik musi wspierać następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
jakości usług w sieci:

Przełącznik wspiera następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
jakości usług w sieci:

⎯ Klasyfikacja ruchu do klas różnej
jakości obsługi (QoS) poprzez
wykorzystanie następujących
parametrów: źródłowy / docelowy adres
MAC, źródłowy/docelowy adres IP,
żródłowy/docelowy port TCP

⎯ Klasyfikacja ruchu do klas różnej
jakości obsługi (QoS) poprzez
wykorzystanie następujących
parametrów: źródłowy / docelowy
adres MAC, źródłowy/docelowy adres
IP, żródłowy/docelowy port TCP

⎯ Implementacja co najmniej czterech
kolejek sprzętowych na każdym porcie
wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej
klasie obsługi. Implementacja algorytmu
Weighted lub Shaped Round Robin dla
obsługi tych kolejek

⎯ Implementacja co najmniej czterech
kolejek sprzętowych na każdym
porcie wyjściowym dla obsługi ruchu
o różnej klasie obsługi.
Implementacja algorytmu Weighted
lub Shaped Round Robin dla obsługi
tych kolejek

⎯ Możliwość obsługi jednej z powyżej
wspomnianych kolejek z bezwzględnym
priorytetem w stosunku do innych (Strict
Priority)
⎯ Możliwość zmiany przez urządzenie
kodu wartości QoS zawartego w ramce
Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę
pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP.
⎯ Możliwość ograniczania pasma
dostępnego na danym porcie dla ruchu o
danej klasie obsługi z dokładnością do 8
Kbps (policing, rate limiting). Dla portu
FastEthernet 10/100 wymagana
możliwość skonfigurowania co najmniej
64 różnych ograniczeń, każde
odpowiednio dla różnej klasy obsługi
ruchu

⎯ Możliwość obsługi jednej z powyżej
wspomnianych kolejek z
bezwzględnym priorytetem w
stosunku do innych (Strict Priority)
⎯ Możliwość zmiany przez urządzenie
kodu wartości QoS zawartego w
ramce Ethernet lub pakiecie IP –
poprzez zmianę pola 802.1p (CoS)
oraz IP ToS/DSCP.
⎯ Możliwość ograniczania pasma
dostępnego na danym porcie dla
ruchu o danej klasie obsługi z
dokładnością do 8 Kbps (policing, rate
limiting). Dla portu FastEthernet
10/100 wymagana możliwość
skonfigurowania co najmniej 64
różnych ograniczeń, każde
odpowiednio dla różnej klasy obsługi
ruchu
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Wymaganie

Spełnienie wymagania

Mechanizmy
zabezpieczeń
sieci.

Urządzenie musi wspierać następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa sieci:

Urządzenie wspiera następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa sieci:

⎯ Wiele poziomów dostępu
administracyjnego poprzez konsolę

⎯ możliwość definiowania 15
poziomów dostępu
administracyjnego poprzez konsolę
oraz różnicowanie dostępu dla
administratorów.

⎯ Autoryzacja użytkowników/portów w
oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP
⎯ Możliwość uzyskania dostępu do
urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2
⎯ Poprzez wymianę oprogramowania
uzupełnienie o funkcjonalność
prywatnego VLAN-u, czyli możliwość
blokowania ruchu pomiędzy portami w
obrębie jednego VLANu (tzw. porty
izolowane) z pozostawieniem możliwości
komunikacji z portem nadrzędnym

⎯ Autoryzacja użytkowników/portów w
oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP
⎯ Możliwość uzyskania dostępu do
urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2
⎯ Poprzez wymianę oprogramowania
uzupełnienie o funkcjonalność
prywatnego VLAN-u, czyli możliwość
blokowania ruchu pomiędzy portami
w obrębie jednego VLANu (tzw. porty
izolowane) z pozostawieniem
możliwości komunikacji z portem
nadrzędnym

Port mirroring
lokalny.

Przełącznik powinien umożliwiać lokalną
obserwację ruchu na określonym porcie,
polegającą na kopiowaniu pojawiających
się na nim ramek i przesyłaniu ich do
urządzenia monitorującego
przyłączonego do innego portu

Przełącznik umożliwia lokalną obserwację
ruchu na określonym porcie, polegającą
na kopiowaniu pojawiających się na nim
ramek i przesyłaniu ich do urządzenia
monitorującego przyłączonego do innego
portu

Port mirroring
zdalny.

Przełącznik powinien umożliwiać zdalną
obserwację ruchu na określonym porcie,
polegającą na kopiowaniu pojawiających
się na nim ramek i przesyłaniu ich do
zdalnego urządzenia monitorującego,
poprzez dedykowaną sieć VLAN

Przełącznik umożliwia zdalną obserwację
ruchu na określonym porcie, polegającą
na kopiowaniu pojawiających się na nim
ramek i przesyłaniu ich do zdalnego
urządzenia monitorującego, poprzez
dedykowaną sieć VLAN

Synchronizacja
czasu
systemowego.

Przełącznik powinien mieć możliwość
synchronizacji zegara czasu za pomocą
protokołu NTP

Przełącznik ma możliwość synchronizacji
zegara czasu za pomocą protokołu NTP

Stakowanie
przełączników.

Przełącznik powinien posiadać możliwość
połączenia z innymi przełącznikami tego
samego typu w klaster zapewniający
możliwość zarządzania za pomocą
pojedynczego adresu IP

Przełącznik posiada możliwość połączenia
z innymi przełącznikami tego samego
typu w klaster zapewniający możliwość
zarządzania za pomocą pojedynczego
adresu IP

Zarządzanie.

Urządzenie musi umożliwiać zarządzania
poprzez interfejs CLI (konsolę)

Urządzenie umożliwia zarządzania
poprzez interfejs CLI (konsolę)
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Wymaganie

Spełnienie wymagania

Tryb edycji plików
konfiguracyjnych i
uaktywniania
konfiguracji na
urządzeniu.

Plik konfiguracyjny urządzenia (w
szczególności plik konfiguracji
parametrów routingu) powinien być
możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn.
konieczna jest możliwość przeglądania i
zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu
konfiguracji w pamięci nieulotnej musi
być możliwe uruchomienie urządzenia z
nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej
musi być możliwość przechowywania
przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych.
Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być
widoczne natychmiastowo - nie
dopuszcza się częściowych restartów
urządzenia po dokonaniu

Plik konfiguracyjny urządzenia (dotyczy
również pliku konfiguracji parametrów
routingu) jest możliwy do edycji w trybie
off-line. Tzn. jest możliwe przeglądanie i
zmiana konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu
konfiguracji w pamięci nieulotnej jest
możliwe uruchomienie urządzenia z nowa
konfiguracją. W pamięci nieulotnej
istnieje możliwość przechowywania 4
plików konfiguracyjnych. Zmiany
aktywnej konfiguracji są widoczne
natychmiastowo - nie występuje
konieczność częściowych restartów
urządzenia po dokonaniu

Sposób montażu

Musi mieć możliwość montażu w szafie
19”, wysokość nie większą niż 1RU

Istnieje możliwość montażu w szafie 19”,
wysokość 1RU

4
4.1

Urządzenia sieci LAN (typ 3)
Opis urządzenia

Jako sieciowe urządzenie typ 2, zostanie zastosowany switch firmy Cisco Catalyst 4503
Cisco Catalyst® 4503 jest podstawowym modelem w
typoszeregu Cisco Catalyst 4500. Proponowane urządzenie
Catalyst 4503 jest urządzeniem przełączającym w tzw.
warstwie trzeciej (Layer 3 Switching) pozwalającym na
instalację jednego modułu zarządzającego. Maksymalna
gęstość portów w tym urządzeniu to 108 portów
10/100/1000 lub 104 porty GigaEthernet. Przepustowość
urządzenia wynosi 64Gbps (48 milionów pakietów na
sekundę) co jest wystarczające w perspektywie
kilkuletniego użytkowania przy założonej dynamice wzrostu
ruchu.

4.2

Spełnienie wymagań

Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Typ

Musi być oparte o urządzenie modularne,
co najmniej trzyslotowe, posiadające
możliwość instalacji redundantnych
zasilaczy.

Urządzenie jest modularne, trzyslotowe,
posiadające możliwość instalacji
redundantnych zasilaczy.

Zasilanie.

Urządzenie musi posiadać 2 zasilacze o
mocy co najmniej 1400W

Urządzenie posiada 2 zasilacze o mocy
1400W
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Przepustowość.

Urządzenie musi posiadać tzw. Switching
Engine o wydajności co najmniej 64Gbps
oraz przepustowość teoretyczna co
najmniej 48Mpps;

Urządzenie posiada tzw. Switching
Engine o wydajności 64Gbps oraz
przepustowość teoretyczna 48Mpps;

Urządzenie musi posiadać co najmniej:

Urządzenie posiada:

⎯ 8 portów Gigabit Ethernet
definiowane przez GBIC/SFP - non
blocking,

⎯ 8 portów Gigabit Ethernet
definiowane przez GBIC/SFP - non
blocking,

⎯ 12 portów w standardzie
10/100/1000 z PoE 802.3af

⎯ 12 portów w standardzie
10/100/1000 z PoE 802.3af

⎯ 24 dodatkowe porty GigabitEthernet
w standardzie 10/100/1000

⎯ 24 dodatkowe porty GigabitEthernet
w standardzie 10/100/1000

VLAN

Urządzenie musi posiadać możliwość
zdefiniowania co najmniej 2000
aktywnych sieci VLAN i 4000 VLAN ID

Urządzenie posiada możliwość
zdefiniowania 2000 aktywnych sieci
VLAN i 4000 VLAN ID

Pamięć

Urządzenie musi posiadać co najmniej
256MB pamięci SDRAM oraz 32 MB
pamięci Flash

Urządzenie posiada 256MB pamięci
SDRAM oraz 32 MB pamięci Flash

Tablica MAC

Urządzenie musi mieć możliwość
zapisania co najmniej 32000 adresów
MAC

Urządzenie ma możliwość zapisania
32000 adresów MAC

Routing IP

Urzadzenie musi umożliwiać przełączanie
w warstwie trzeciej oraz definiować
routing w oparciu o RIP oraz routing
statyczny

Urządzenie umożliwia przełączanie w
warstwie trzeciej oraz definiuje routing w
oparciu o RIP oraz routing statyczny

Routing IPX

Urządzenie musi umożliwiać routing
pakietów IPX

Urządzenie umożliwia routing pakietów
IPX

Standardy
warstwy drugiej.

Urządzenie musi wspierać następujące
standardy warstwy 2 modelu OSI

Urządzenie wspiera następujące
standardy warstwy 2 modelu OSI

⎯ 802.3

⎯ 802.3

⎯ 802.3u (FE)

⎯ 802.3u (FE)

⎯ 802.1p

⎯ 802.1p

⎯ 802.1q

⎯ 802.1q

⎯ 802.1d

⎯ 802.1d

⎯ 802.1x

⎯ 802.1x

⎯ UDLD

⎯ UDLD

⎯ Q-in-Q pass through

⎯ Q-in-Q pass through

⎯ Jumbo Frames (9216 bajtów)

⎯ Jumbo Frames (9216 bajtów)

⎯ Baby Giants

⎯ Baby Giants

Porty.
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Mechanizmy
redundancji sieci.

Urządzenie musi wspierać następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
ciągłości pracy sieci:

Urządzenie wspiera następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
ciągłości pracy sieci:

⎯ 802.1w

⎯ 802.1w

⎯ 802.1s

⎯ 802.1s

⎯ możliwość grupowania portów
(channel, trunk, hunt group) z
wykorzystaniem portów pochodzących z
różnych kart liniowych

⎯ możliwość grupowania portów
(channel, trunk, hunt group) z
wykorzystaniem portów
pochodzących z różnych kart
liniowych

⎯ możliwość instalacji “na gorąco”
zasilaczy oraz kart liniowych

Mechanizmy QoS

⎯ HSRP

⎯ możliwość instalacji “na gorąco”
zasilaczy oraz kart liniowych

Urządzenie musi wspierać następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
jakości usług w sieci:

Urządzenie wspiera następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
jakości usług w sieci:

⎯ Obsługa co najmniej czterech kolejek
sprzętowych dla różnego rodzaju
ruchu

⎯ Obsługa czterech kolejek
sprzętowych dla różnego rodzaju
ruchu

⎯ Obsługa co najmniej jednej kolejki ze
statusem strict priority

⎯ Obsługa jednej kolejki ze statusem
strict priority

⎯ Możliwość dynamicznej alokacji
pamięci dla kolejki

⎯ Możliwość dynamicznej alokacji
pamięci dla kolejki

⎯ Możliwość “re-kolorowania” pakietów
przez urządzenie – pakiet
przychodzący do urządzenia przez
przesłaniem na port wyjściowy może
mieć zmienione pola 802.1p (CoS)
oraz IP ToS.

⎯ Możliwość “re-kolorowania” pakietów
przez urządzenie – pakiet
przychodzący do urządzenia przez
przesłaniem na port wyjściowy może
mieć zmienione pola 802.1p (CoS)
oraz IP ToS.

⎯ Możliwość dokonania tzw. Broadcast
Suppression – sprzętowo

⎯ Możliwość dokonania tzw. Broadcast
Suppression – sprzętowo

⎯ Możliwość dokonania tzw. Multicast
Suppression

⎯ Możliwość dokonania tzw. Multicast
Suppression

⎯ HSRP
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Mechanizmy
zabezpieczeń
sieci.

Urządzenie musi wspierać następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa sieci:

Urządzenie wspiera następujące
mechanizmy związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa sieci:

⎯ Autoryzację użytkowników/portów
przez 802.1x

⎯ Autoryzację użytkowników/portów
przez 802.1x

⎯ Możliwość uzyskania dostępu do
urządzenia przez SNMPv3 i SSH

⎯ Możliwość uzyskania dostępu do
urządzenia przez SNMPv3 i SSH

⎯ Mozliwość definiowania list
dostępowych dla portów urządzenia,
dla sieci VLAN – wewnętrznych i
zewnętrznych (przy routingu
pomiędzy sieciami VLAN)

⎯ Możliwość definiowania list
dostępowych dla portów urządzenia,
dla sieci VLAN – wewnętrznych i
zewnętrznych (przy routingu
pomiędzy sieciami VLAN)

⎯ Możliwość autoryzacji prób
logowania do urządzenia (dostęp
administracyjny oraz 802.1x) do
serwerów RADIUS lub TACACS+

⎯ Możliwość autoryzacji prób
logowania do urządzenia (dostęp
administracyjny oraz 802.1x) do
serwerów RADIUS lub TACACS+

⎯ Możliwość blokowania ruchu
pomiędzy portami w obrębie jednego
VLANu (tzw. isolated ports) z
pozostawieniem możliwości
komunikacji z portem nadrzednym
(promiscuous port) lub
funkcjonalność Private VLAN

⎯ Możliwość blokowania ruchu
pomiędzy portami w obrębie jednego
VLANu (tzw. isolated ports) z
pozostawieniem możliwości
komunikacji z portem nadrzędnym
(promiscuous port) lub
funkcjonalność Private VLAN

Mechanizmy
Vioce Over IP

Musi posiadać możliwość instalacji
modułów wsparcia dla telefonii IP w
szczególności modułów Ethernet z inlinepower.

Urządzenie posiada możliwość instalacji
modułów wsparcia dla telefonii IP w
szczególności modułów Ethernet z inlinepower.

Sposób montażu

Musi mieć możliwość montażu w szafie
19”

Istnieje możliwość montażu w szafie 19”

5
5.1

Urządzenia zabezpieczenia sieci LAN (typ 4)
Opis urządzenia

Jako sieciowe urządzenie typ 4, zostanie zastosowany router firmy Cisco 1812/K9
Routery z serii 1800 zostały zaprojektowane by zapewnić bezpieczny i
i wydajny dostęp do sieci zewnętrznych. Model 1812 jest następcą
dobrze już znanego routera 1712, pozwala on na podłączenie sieci
WAN za pomocą dwóch portów fast ethernet, oraz na zapasowe
(backup) połączenie poprzez port ISDN S/T BRI. Urządzenie to jest
wyposażone także w 8 portowy przełącznik w pełni zarządzalny.
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5.2

Spełnienie wymagań

Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Typ

Musi być urządzeniem o zamkniętej
konfiguracji lub modularnym

Urządzenie o zamkniętej konfiguracji

Przełącznik
ethernet.

Musi być wyposażone w 8 portowy
przełącznik zarządzalny

Urządzenie jest wyposażone w 8 portowy
przełącznik zarządzalny

Interfejs ISDN.

Musi być wyposażone w 1 interfejs ISDN
dla realizacji połaczeń zapasowych

Urządzenie jest wyposażone w 1 interfejs
ISDN dla realizacji połączeń zapasowych

Porty ethernet.

Musi być wyposażone w co najmniej dwa
interfejsy Fast Ethernet 10/100 dla
realizacji połączenia do sieci LAN

Urządzenie jest wyposażone w dwa
interfejsy Fast Ethernet 10/100 dla
realizacji połączenia do sieci LAN

Mechanizmy
wspierające
szyfrowanie.

Musi być wyposażone w zintegrowany
wewnętrzny moduł sprzętowego
wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128,
AES192, AES256

Urządzenie jest wyposażone w
zintegrowany wewnętrzny moduł
sprzętowego wsparcia szyfracji DES,
3DES, AES128, AES192, AES256

Port USB.

Musi posiadać minimum 1 port USB

Urządzenie posiada 1 port USB

Dedykowane
porty do
zarządzania.

Musi posiadać minimum dwa porty
dedykowane dla zarządzania: port
konsoli, port asynchroniczny dla
przyłączenia modemu

Urządzenie posiada 2 porty dedykowane
dla zarządzania:

Pamięć flash.

Musi posiadać co najmniej 32MB pamięci
Flash i możliwość jej rozbudowy do
minimum 128MB

Urządzenie posiada 32MB pamięci Flash i
możliwość jej rozbudowy 128MB

Pamięć DRAM.

Musi posiadać co najmniej 128MB
pamięci DRAM i możliwość jej rozbudowy
do minimum 384MB

Urządzenie posiada 128MB pamięci
DRAM i możliwość jej rozbudowy do
384MB

Wydajność
przełączania.

Wydajność proponowanego urządzenia
nie musi być mniejsza niż 65Kpps

Wydajność proponowanego urządzenia
wynosi ponad 70Kpps dla pakietów 64
bajtowych

Zasilanie.

Urządzenie musi posiadać zasilacz
umożliwiający zasilanie prądem
przemiennym 230V

Urządzenie posiada zasilacz
umożliwiający zasilanie prądem
przemiennym 230V

Routing IP

Musi mieć możliwość routingu pakietów
zgodnie z protokołami RIP, OSPF, BGP

Urządzenie ma możliwość routingu
pakietów zgodnie z protokołami RIP,
OSPF, BGP

Ruch
multikastowy.

Musi obsługiwać mechanizmy związane z
obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP
Snooping, PIMv1, PIMv2

Urządzenie obsługuje mechanizmy
związane z obsługą ruchu multicast:
IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2

Routing na podst.
Adresu źródła.

Musi wspierać Policy Based Routing (PBR)

Urządzenie wspiera Policy Based Routing
(PBR)

Mechanizmy
warstwy drugiej.

Musi obsługiwać mechanizm ARP

Urządzenie obsługuje mechanizm ARP

Obsługa IP v6

Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla
IPv6

Urządzenie obsługuje IPv6 w tym ICMP
dla IPv6

⎯ port konsoli
⎯ port asynchroniczny dla przyłączenia
modemu
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Mechanizm
filtrowania ruchu
IP.

Filtrowanie ruchu poprzez zastosowanie
list dostępowych (Access List).
Filtrowanie musi być możliwe w oparciu
o źródłowe i docelowe adresy IP,
źródłowe i docelowe nr portów
usługowych, flagi TCP, opcje IP.
Filtrowanie musi być możliwe z
ustanowieniem restrykcji czasowych
(pora dnia, dni tygodnia)

Filtrowanie ruchu odbywa się poprzez
zastosowanie list dostępowych (Access
List). Filtrowanie jest możliwe w oparciu
o źródłowe i docelowe adresy IP,
źródłowe i docelowe nr portów
usługowych, flagi TCP, opcje IP.
Filtrowanie jest możliwe z
ustanowieniem restrykcji czasowych
(pora dnia, dni tygodnia)

Obsługa tuneli.

Musi obsługiwać protokół GRE oraz
zapewniać mechanizmy honorowania IP
Precendence dla ruchu tunelowanego

Urządzenie obsługuje protokół GRE oraz
zapewnia mechanizmy honorowania IP
Precendence dla ruchu tunelowanego

Obsługa NTP.

Musi obsługiwać protokół NTP

Urządzenie obsługuje protokół NTP

Obsługa NHRP.

Musi obsługiwać protokół NHRP

Urządzenie obsługuje protokół NHRP

Obsługa DHCP.

Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client,
Server oraz DHCP Option 82

Urządzenie obsługuje DHCP w zakresie
Client, Server oraz DHCP Option 82

Obsługa WCCP.

Musi obsługiwać protokoły WCCP i
WCCPv2

Urządzenie obsługuje protokoły WCCP i
WCCPv2

Mechanizm
nawiązywania
zapasowych
połączeń dialup.

Musi umożliwiać zestawianie połączeń
Dial-Backup

Urządzenie umożliwia zestawianie
połączeń Dial-Backup

Obsługa PPP i
PPoE.

Musi obsługiwać protokoły PPP i PPPoE

Urządzenie obsługuje protokoły PPP i
PPPoE

Autoryzacja
połączeń dialup

Musi obsługiwać protokoły PAP, CHAP,
MS-CHAP v1 i MS-CHAP v2

Urządzenie obsługuje protokoły PAP,
CHAP, MS-CHAP v1 i MS-CHAP v2

Mechanizmy VPN

Musi posiadać możliwość zestawiania
tuneli IPSec VPN przy wykorzystaniu
sprzętowego modułu wsparcia szyfracji.
Wymagana docelowa wydajność dla sieci
VPN nie musi być niższa aniżeli 30Mbps i
nie mniej niż 25 jednoczesnych tuneli
szyfrowanych

Urządzenie posiada możliwość
zestawiania tuneli IPSec VPN przy
wykorzystaniu sprzętowego modułu
wsparcia szyfracji. Docelowa wydajność
dla sieci VPN wynosi 30Mbps i 25
jednoczesnych tuneli szyfrowanych

Obsługa IPSec i
NATT

Musi obsługiwać IPSec NAT Transparency

Urządzenie obsługuje IPSec NAT
Transparency

Mechanizmy
zestawiania tuneli
VPN

Musi obsługiwać IKE, IKE Extended
Authentication (Xauth) oraz IKE
Aggressive Mode

Urządzenie obsługuje IKE, IKE Extended
Authentication (Xauth) oraz IKE
Aggressive Mode

Współpraca z CA

Musi umożliwiać współpracę z serwerami
CA

Urządzenie umożliwia współpracę z
serwerami CA

Obsługa i
wydajność
mechanizmu
statefull firewall.

Musi wbudowaną posiadać
funkcjonalność stateful firewall (także dla
ICMP) z funkcjami proxy uwierzytelnienia
dla ruchu HTTP, FTP i Telnet. Wydajność
firewalla nie musi być niższa niż 100Mbps

Urządzenie posiada wbudowaną
funkcjonalność stateful firewall (także dla
ICMP) z funkcjami proxy uwierzytelnienia
dla ruchu HTTP, FTP i Telnet. Wydajność
firewalla wynosi 100Mbps

Obsługa trubu
transparent prze
firewall.

Musi posiadać funkcjonalność
transparent firewall

Urządzenie posiada funkcjonalność
transparent firewall

Obsługa NAT

Musi obsługiwać funkcjonalność Network
Address Translation (NAT)

Urządzenie obsługuje funkcjonalność
Network Address Translation (NAT)
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parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Filtrowanie pod
kątem ataków na
urządzenie.

Musi posiadać mechanizm
zabezpieczenia samego urządzenia przed
atakami DoS i DDoS

Urządzenie posiada mechanizm
zabezpieczenia samego urządzenia przed
atakami DoS i DDoS

Obsługa uRPF.

Musi obsługiwać mechanizm Unicast
Reverse Path Forwarding (uRPF)

Urządzenie obsługuje mechanizm Unicast
Reverse Path Forwarding (uRPF)

Wykrywanie
włamań opartego
o sygnatury.

Musi posiadać funkcjonalność sondy IPS wymagane jest wsparcie dla minimum
1000 sygnatur ataków

Urządzenie posiada funkcjonalność sondy
IPS - zapewnione jest wsparcie dla 1000
sygnatur ataków

Obsługa IEEE
802.1p

Musi obsługiwać IEEE 802.1p

Urządzenie obsługuje IEEE 802.1p

Obsługa IEEE
802.1q

Musi obsługiwać IEEE 802.1Q VLAN
Trunking

Urządzenie obsługuje IEEE 802.1Q VLAN
Trunking

Obsługa 802.3x

Musi obsługiwać IEEE 802.3x Flow
Control

Urządzenie obsługuje IEEE 802.3x Flow
Control

Obsługa 802.1.d

Musi obsługiwać IEEE 802.1d Spanning
Tree Protocol

Urządzenie obsługuje IEEE 802.1d
Spanning Tree Protocol

Mozliwość
utworzenia portu
SPAN.

Musi umożliwiać utworzenie portu SPAN
dla przełącznika

Urządzenie umożliwia utworzenie portu
SPAN dla przełącznika

Obsługa VoIP

Musi wspierać VoIP w zakresie
funkcjonalności VoIP pass-through

Urządzenie wspiera VoIP w zakresie
funkcjonalności VoIP pass-through

Obsługa QoS

Musi obsługiwać mechanizm DiffServ

Urządzenie obsługuje mechanizm
DiffServ

Obsługa QoS

Musi umożliwiać tworzenia klas ruchu
oraz oznaczanie (Marking),
klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing,
Shaping) w oparciu o klasę ruchu.

Urządzenie umożliwia tworzenie klas
ruchu oraz oznaczanie (Marking),
klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing,
Shaping) w oparciu o klasę ruchu.

Obsługa QoS

Musi obsługiwać mechanizmy
kolejkowania ruchu:

Urządzenie obsługuje mechanizmy
kolejkowania ruchu:

⎯ Z obsługą kolejki absolutnego
priorytetu

⎯ Z obsługą kolejki absolutnego
priorytetu

⎯ Ze statyczną alokacją pasma dla typu
ruchu

⎯ Ze statyczną alokacją pasma dla typu
ruchu

⎯ WFQ

⎯ WFQ

Obsługa QoS

Musi obsługiwać mechanizm WRED

Urządzenie obsługuje mechanizm WRED

Obsługa QoS

Musi obsługiwać protokół RSVP

Urządzenie obsługuje protokół RSVP

Obsługa QoS

Musi obsługiwać mechanizm Generic
Traffic Shaping

Urządzenie obsługuje mechanizm
Generic Traffic Shaping

Obsługa QoS

Musi obsługiwać mechanizmy
ograniczania pasma dla określonego typu
ruchu

Urządzenie obsługuje mechanizmy
ograniczania pasma dla określonego typu
ruchu

Obsługa
wirtualnych
routerów.

Musi posiadać możliwość uruchomienia
minimum 3 wirtualnych routerów w
obrębie jednego fizycznego routera (VRF)
z możliwością konfiguracji
funkcjonalności Firewall oddzielnie per
VRF

Urządzenie posiada możliwość
uruchomienia 3 wirtualnych routerów w
obrębie jednego fizycznego routera (VRF)
z możliwością konfiguracji
funkcjonalności Firewall oddzielnie per
VRF

Zarządzanie

Musi być zarządzalne przez SNMP,
SNMP2c i SNMPv3

Urządzenie jest zarządzalne przez SNMP,
SNMP2c i SNMPv3
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Zarządzanie

Musi obsługiwać RMON

Urządzenie obsługuje RMON

Statystyki

Musi posiadać możliwość eksportu
informacji przez NetFlow lub
odpowiednik

Urządzenie posiada możliwość eksportu
informacji przez NetFlow

Autoryzacja
dostępu do
urządzenia.

Musi posiadać możliwość komunikacji z
serwerami uwierzytelnienia i autoryzacji
za pośrednictwem protokołów RADIUS i
TACACS+

Urządzenie posiada możliwość
komunikacji z serwerami uwierzytelnienia
i autoryzacji za pośrednictwem
protokołów RADIUS i TACACS+

Tryby
konfiguracyjne.

Musi być konfigurowalne przez CLI oraz
interfejs graficzny (oczekiwane są
narzędzia dodatkowe w postaci
kreatorów połączeń, etc.)

Urządzenie jest konfigurowalne przez CLI
oraz interfejs graficzny (zapewnione są
narzędzia dodatkowe w postaci
kreatorów połączeń, etc.)

Zabezpieczenie
zdalnego dostępu
do urządzenia.

Dostęp do urządzenia powinien być
możliwy przez SSHv1 i SSHv2. Wymagana
jest funkcjonalność serwera SSH oraz
zintegrowanego klienta SSH

Dostęp do urządzenia jest możliwy przez
SSHv1 i SSHv2. Jest zapewniona
funkcjonalność serwera SSH oraz
zintegrowanego klienta SSH

Zabezpieczenie
zdalnego dostępu
do urządzenia.

Dostęp do urządzenia powinien być
możliwy przez Kerberized Telnet

Dostęp do urządzenia jest możliwy przez
Kerberized Telnet

Zarządzanie przez
WEB

Dostęp do urządzenia powinien być
możliwy przez przeglądarkę internetową

Dostęp do urządzenia jest możliwy przez
przeglądarkę internetową

Obsługa SCP

Musi obsługiwać SCP

Urządzenie obsługuje SCP

Trapy SNMP
dotyczące CPU

Musi posiadać możliwość notyfikacji
administratora przez SNMP o
przekroczeniu wartości progowych
obciążenia procesora

Urządzenie posiada możliwość notyfikacji
administratora przez SNMP o
przekroczeniu wartości progowych
obciążenia procesora

Tryb edycji plików
konfiguracyjnych i
uaktywniania
konfiguracji na
urządzeniu.

Plik konfiguracyjny urządzenia (w
szczególności plik konfiguracji
parametrów routingu) powinien być
możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn.
konieczna jest możliwość przeglądania i
zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu
konfiguracji w pamięci nieulotnej musi
być możliwe uruchomienie urządzenia z
nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej
musi być możliwość przechowywania
dowolnej ilości plików konfiguracyjnych.
Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być
widoczne natychmiastowo - nie
dopuszcza się częściowych restartów
urządzenia po dokonaniu zmian

Plik konfiguracyjny urządzenia (w tym
również plik konfiguracji parametrów
routingu) jest możliwy do edycji w trybie
off-line. Tzn. istnieje możliwość
przeglądania i zmian konfiguracji w pliku
tekstowym na dowolnym urządzeniu PC.
Po zapisaniu konfiguracji w pamięci
nieulotnej jest możliwe uruchomienie
urządzenia z nową konfiguracją. W
pamięci nieulotnej istnieje możliwość
przechowywania dowolnej ilości plików
konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej
konfiguracji są widoczne
natychmiastowo - nie występuje
konieczność częściowych restartów
urządzenia po dokonaniu zmian

Materiał body.

Musi być wykonana z metalu. Ze względu
na różne warunki w których pracować
będą urządzenia, nie dopuszcza się
stosowania urządzeń w obudowie
plastikowej

Obudowa urządzenia jest wykonana z
metalu.

Sposób montażu.

Musi mieć możliwość montażu
naściennego i w rack 19”

Istnieje możliwość montażu naściennego
i w rack 19”
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XIII OPIS I PARAMETRY URZĄDZEŃ PASYWNYCH DLA
POTRZEB SIECI LOKALNYCH
1

Informacje ogólne

Oferowane rozwiązanie bazuje na elementach sieciowych firmy Molex Premise Networks.
Wszystkie oferowane elementy spełniają wymogi kategorii 6. Producent posiada wdrożoną
normę ISO 9001:2000 oraz udziela 25 letniej gwarancji producenta na wszystkie oferowane
elementy sieciowe.

2
2.1

Spełnienie wymagań w zakresie poszczególnych komponentów
Panele z gniazdami RJ45

Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Certyfikacja
Instytutu
Łączności dla
paneli do
zakończenia
okablowania
poziomego

Panele służące do zakończenia
okablowania poziomego powinny
posiadać certyfikat Instytutu Łączności.
Certyfikat powinny potwierdzać zgodność
z wymaganiami kategorii 6 także na
poziomie komponentu.

Panele posiadają Certyfikację Instytutu
Łączności, potwierdzającą zgodność z
wymaganiami kat. 6 na poziomie
komponentu.

Konstrukcja,
wykończenie
panelu

Panel powinien posiadać solidną,
metalową konstrukcję pokrytą lakierem
proszkowym.

Wykonanie panelu: Materiał: Blacha
stalowa walcowana na zimno o grubości
1,5 mm
Powłoka lakiernicza: Lakier proszkowy w
kolorze grafitowym

Pojemność,
organizacja
panelu

Musi być wyposażony w 24 lub 48
wysokiej jakości gniazd RJ45
pogrupowanych po 6 w tzw.
harmonijkach.

Będą stosowane panele wersji zarówno
24 jak i 48 portowej z gniazdami
RJ45pogrupowanymi po 6 w tzw.
harmonijkach

Sprężysta osłonka
przeciwkurzowa
gniazda

Każde gniazdo RJ45 musi być
wyposażone w przesłonę
przeciwkurzową, zamocowaną
sprężyście, w pełni zintegrowaną z
gniazdem.

Każdy port jest wyposażony w
indywidualną automatyczną przesłonę
przeciwkurzową, zamocowaną
sprężyście, która nie tylko chroni wnętrze
przez przedostawaniem się
zanieczyszczeń, ale stanowi niejako
wskaźnik prawidłowego podłączenia
kabla

Odporność na
użycie wtyków
RJ11 oraz RJ12

Wymagane jest aby gniazda cechowały
się odpornością na wpięcie wtyków RJ11
oraz RJ12. Użycie takich wtyków nie
może powodować uszkodzenia portu.

Gniazda RJ-45 panela charakteryzują się
całkowitą odpornością na wpięcie
wtyków RJ-11 i RJ12. Wtyk RJ12 poza
większą ilością styków nie różni się
mechanicznie od RJ45
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Możliwość
identyfikacji
gniazd kolorami

Gniazda powinny być dostępne w
różnych kolorach, pozwalających na
łatwą identyfikację portów. Każde
gniazdo musi zapewniać indywidualnego
oznaczenia portu poprzez wpięcie
etykiety dostępnej w wielu kolorach.

Etykiety pozwalają na oznaczenie
każdego portu. Oznaczniki dostępne są w
ok. 10 kolorach

Wymienność
gniazd w panelu i
gniazdach
abonenckich

Zaleca się aby te same moduły były
stosowane zarówno w panelach
krosowych jak i gniazdach abonenckich.

Panele krosowe i gniazda abonenckie
posiadają takie same moduły

Złącza
szczelinowe IDC

W części tylnej powinny się znajdować
złącza szczelinowe IDC służące do
przyłączenia okablowania poziomego.

Styki złącza szczelinowego KATT IDC (IDC
– Insulation Displacement Connector), w
odróżnieniu od innych dostępnych
konstrukcji, mają kształt litery
V o elastycznych ramionach

Zabezpieczenie
kabla przed
wyrwaniem

Złącze musi posiadać nakładkę ochronną
zabezpieczającą żyły kabla przed
wyrwaniem, bez konieczności stosowania
opasek kablowych.

Nakładka wzmacniająca całkowicie
zabezpiecza żyły kabla przed wyrwaniem.

Możliwość
terminowania
gniazd zarówno w
standardzie 568A
jak i 568B

Gniazdo musi zapewniać możliwość
terminowania kabla w sekwencji 568A
oraz 568B.

Podwójny system oznaczania kolorami,
umożliwia konfigurację przewodów w
sekwencji 568A oraz 568B.

Oznaczenia
sposobu
terminowania
kabla na
gnieździe, metoda
terminowania
gniazda

Schemat terminowania przewodników
powinien być zaznaczony na każdym
module. Zaleca się aby terminowanie
przewodników było wykonywane za
pomocą narzędzia uderzeniowego
zapewniając wygodę instalacji oraz
trwałość połączenia. Pozwoli to również
uniezależnić parametry połączenia od
ew. zmęczenia instalatora.

Schemat terminowania przewodników
jest zaznaczany na każdym module.
Terminowanie przewodów jest
realizowane za pomocą narzędzia
uderzeniowego, zapewniając wygodę i
trwałość połączenia.

Organizacja kabli
na panelu

W tylnej części panela musi znajdować się
metalowa półka służąca do mocowania
za pomocą krawatek kablowych
przychodzących kabli odciążając w ten
sposób miejsce przyłączenia
przewodników. Zaleca się aby półka
organizacyjna umożliwiała mocowanie
przychodzących kabli przy użyciu opasek
rzepowych (Velcro).

Panele oferowane są w zestawach
zawierających półkę organizującą
przychodzące przebiegi kablowe.
Półka umożliwia mocowanie
przechodzących kabli przy użyciu opasek
rzepowych.

Opisowa
identyfikacja
gniazd w panelu

Panel musi być wyposażony w czytelny
system opisywania kanałów w postaci
plastikowych, przezroczystych
oznaczników przytrzymujących
papierowe wkładki z opisem.
Bezwzględnie musi istnieć możliwość
ponownego opisania kanałów w szybki i
wygodny sposób.

Panele są być wyposażone w czytelny
system opisywania kanałów w postaci
plastikowych, przezroczystych
oznaczników przytrzymujących
papierowe wkładki z opisem. Istnieje
możliwość ponownego opisania kanałów
w szybki i wygodny sposób.
Etykiety pozwalają na oznaczenie
każdego portu. Oznaczniki dostępne są w
ok. 10 kolorach
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Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Układ
kompensacyjny

Układ kompensacyjny gniazd powinien
być zrealizowany w technologii
Leadframe/PCB zapewniającej wysoką
jakoś przy minimalnych kosztach.

Gniazda zapewniają prawidłowe i pewne
podłączenie kabla krosowego lub
abonenckiego Moduł DataGate Plus
zapewnia znacznie wyższą w stosunku do
konkurencyjnych rozwiązań pewność
podłączenia kabli okablowania
poziomego.
Układ kompensacyjny zastosowanych
gniazd jest zrealizowany w technologii
Leadframe/PCB.

Parametry
mechaniczne
gniazda

Zalecane parametry mechaniczne
gniazda RJ45:
⎯ Trwałość: > 750 cykli
⎯ Materiał styków: Fosforobrąz
⎯ Powłoka styków: 1,25 µm złota na
2,50 µm niklu
⎯ Siła docisku styków: > 100 g
⎯ Siła rozłączania: 15 kg
⎯ Materiał obudowy: Termoplastyczne
tworzywo UL94VO
Zalecane parametry mechaniczne złącza
szczelinowego:
⎯ Trwałość: > 750 cykli
⎯ Materiał styków: Fosforobrąz
⎯ Powłoka styków: Stop Sn 60% /Pb
40%
⎯ Przyjmowane przewody: 26-22 AWG
(drut/linka)

Parametry techniczne w/g specyfikacji
producenta:

Parametry
mechaniczne
złącza IDC

2.2

⎯ Trwałość: > 750 cykli
⎯ Materiał styków: Fosforobrąz
⎯ Powłoka styków: 1,25 µm złota na
2,50 µm niklu
⎯ Siła docisku styków: > 100 g
⎯ Siła rozłączania: 15 kg
⎯ Materiał obudowy: Termoplastyczne
tworzywo UL94VO
Parametry techniczne w/g specyfikacji
producenta:
⎯ Trwałość: > 750 cykli
⎯ Materiał styków: Fosforobrąz
⎯ Powłoka styków: Stop Sn 60% /Pb
40%
⎯ Przyjmowane przewody: 26-22 AWG
(drut/linka)

Kabel

Element
Parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Certyfikat
Instytutu
Łączności

Kabel powinien posiadać certyfikat
Instytutu Łączności. Certyfikat powinny
potwierdzać zgodność z wymaganiami
kategorii 6 także na poziomie
komponentu.

Kabel posiada Certyfikat Instytutu
Łączności, potwierdzający zgodność z
wymaganiami kat. 6 na poziomie
komponentu.

Parametry
transmisyjne

Parametry transmisyjne zgodne z
odpowiednimi normami branżowymi.

Powłoki kablowe

Kabel powinien być dostępny z powłoką
PCV oraz LSZH.

Parametry transmisyjne zgodne z
odpowiednimi normami branżowymi.
Kabel dostępny w wykonaniu PCV i LSZH
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2.3

Moduły RJ45

Element
Parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Certyfikat
Instytutu
Łączności

Okablowanie poziome od strony
użytkownika musi być zakończone na
modułach xRJ45 posiadających certyfikat
Instytutu Łączności. Certyfikat powinien
potwierdzać zgodność z wymaganiami
kategorii 6 także na poziomie
komponentu.

Moduły posiadają Certyfikat Instytutu
Łączności, potwierdzający zgodność z
wymaganiami kat. 6 na poziomie
komponentu.

Rodzaj złącza
abonenckiego

Gniazdo abonenckie musi posiadać
wysokiej jakości złącze RJ45.

Oferowane gniazda są używane w
aplikacjach do łączy i kanałów Gigabit
Ethernet.

Osłona
przeciwkurzowa

Każde gniazdo RJ45 musi być
wyposażone w przesłonę
przeciwkurzową, zamocowaną
sprężyście, w pełni zintegrowaną z
gniazdem.

Każdy port jest wyposażony w
indywidualną automatyczną przesłonę
przeciwkurzową, która nie tylko chroni
wnętrze przez przedostawaniem się
zanieczyszczeń, ale stanowi niejako
wskaźnik prawidłowego podłączenia
kabla

Odporność na
użycie wtyków
RJ11 oraz RJ12

Wymagane jest, aby gniazda cechowały
się odpornością na wpięcie wtyków RJ11
oraz RJ12. Użycie takich wtyków nie
może powodować uszkodzenia portu.

Gniazda RJ-45 panela charakteryzują się
całkowitą odpornością na wpięcie
wtyków RJ-11 i RJ12. Wtyk RJ12 poza
większą ilością styków nie różni się
mechanicznie od RJ45

Możliwość
identyfikacji
gniazd kolorami

Gniazda powinny być dostępne w
różnych kolorach, pozwalających na
łatwą identyfikację portów.

Etykiety pozwalają na oznaczenie
każdego portu. Oznaczniki i gniazda
dostępne są w ok. 10 kolorach

Opisowa
identyfikacja
gniazd w panelu

Każde gniazdo musi zapewniać
możliwość indywidualnego oznaczenia
portu poprzez wpięcie etykiety dostępnej
w wielu kolorach.

Etykiety pozwalają na oznaczenie
każdego portu. Oznaczniki dostępne są w
ok. 10 kolorach

Oznaczenia typu
gniazda dla
zabezpieczenia
przed wpięciem
niewłaściwego
kabla przyłączenie

Wymagana jest możliwość zastosowania
specjalnych elementów kodujących
zabezpieczających przed wpięciem
komputerowego kabla przyłączeniowego
do aktywnego gniazda telefonicznego.

Oferujemy oznaczniki portów Data Gate:
CSP-00021-** “zaślepka”
CSP-00022-** “komputer”
CSP-00023-** “telefon”

Wymienność
gniazd w panelu i
gniazdach
abonenckich

Zaleca się aby te same moduły były
stosowane zarówno w panelach
krosowych jak i gniazdach abonenckich.

Panele i gniazda abonenckie posiadają
takie same moduły

Złącza
szczelinowe IDC

W części tylnej powinny się znajdować
złącza szczelinowe IDC służące do
przyłączenia okablowania poziomego.

Styki złącza szczelinowego KATT IDC (IDC
– Insulation Displacement Connector), w
odróżnieniu od innych dostępnych
konstrukcji, mają kształt litery
V o elastycznych ramionach

Zabezpieczenie
kabla przed
wyrwaniem

Złącze musi posiadać nakładkę ochronną
zabezpieczającą żyły kabla przed
wyrwaniem, bez konieczności stosowania
opasek kablowych.

Nakładka wzmacniająca całkowicie
zabezpiecza żyły kabla przed wyrwaniem.
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Element
Parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Możliwość
terminowania
gniazd zarówno w
stadardzie 568A
jak i 568B

Gniazdo musi zapewniać możliwość
terminowania kabla w sekwencji 568A
oraz 568B.

Podwójny system oznaczania kolorami
umożliwia konfigurację przewodów w
sekwencji 568A oraz 568B.

Oznaczenia
sposobu
terminowania
kabla na
gnieździe, metoda
terminowania
gniazda

Schemat terminowania przewodników
powinien być zaznaczony na każdym
module. Zaleca się aby terminowanie
przewodników było wykonywane za
pomocą narzędzia uderzeniowego
zapewniając wygodę instalacji oraz
trwałość połączenia. Pozwoli to również
uniezależnić parametry połączenia od
ew. zmęczenia instalatora.

Schemat terminowania przewodników
jest zaznaczany na każdym module.
Terminowanie przewodów jest
realizowane za pomocą narzędzia
uderzeniowego.

Układ
kompensacyjny

Układ kompensacyjny gniazd powinien
być zrealizowany w technologii
Leadframe/PCB zapewniającej wysoką
jakoś przy minimalnych kosztach.

Gniazda zapewniają prawidłowe i pewne
podłączenie kabla krosowego lub
abonenckiego Moduł DataGate Plus
zapewnia znacznie wyższą w stosunku do
konkurencyjnych rozwiązań pewność
podłączenia kabli okablowania
poziomego.
Układ kompensacyjny zastosowanych
gniazd jest zrealizowany w technologii
Leadframe/PCB.

Parametry
mechaniczne
gniazda

Zalecane parametry mechaniczne
gniazda RJ45:
⎯ Trwałość: > 750 cykli
⎯ Materiał styków: Fosforobrąz
⎯ Powłoka styków: 1,25 µm złota na
2,50 µm niklu
⎯ Siła docisku styków: > 100 g
⎯ Siła rozłączania: 15 kg
⎯ Materiał obudowy: Termoplastyczne
tworzywo UL94VO

Parametry techniczne w/g specyfikacji
producenta:

Parametry
mechaniczne
złącza IDC

Zalecane parametry mechaniczne złącza
szczelinowego:
⎯ Trwałość: > 750 cykli
⎯ Materiał styków: Fosforobrąz
⎯ Powłoka styków: Stop Sn 60% /Pb
40%
⎯ Przyjmowane przewody: 26-22 AWG
(drut/linka)

Parametry gniazd
abonenckich

Gniazda abonenckie powinny być
dostępne w wersji prostej i kątowej.

⎯ Trwałość: > 750 cykli
⎯ Materiał styków: Fosforobrąz
⎯ Powłoka styków: 1,25 µm złota na
2,50 µm niklu
⎯ Siła docisku styków: > 100 g
⎯ Siła rozłączania: 15 kg
⎯ Materiał obudowy: Termoplastyczne
tworzywo UL94VO
Parametry techniczne w/g specyfikacji
producenta:
⎯ Trwałość: > 750 cykli
⎯ Materiał styków: Fosforobrąz
⎯ Powłoka styków: Stop Sn 60% /Pb
40%
⎯ Przyjmowane przewody: 26-22 AWG
(drut/linka)
Gniazda dostępne są w wersji prostej i
kątowej
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2.4

Kable krosowe

Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Certyfikat
Instytutu
Łączności

Powinny być homologowane lub
posiadać certyfikat Instytutu Łączności.
Certyfikat powinien potwierdzać
zgodność z wymaganiami kategorii 6
także na poziomie komponentu.

Kabel krosowy posiada Certyfikat
Instytutu Łączności, potwierdzający
zgodność z wymaganiami kat. 6 na
poziomie komponentu.

Wykończenie
mechaniczne
kabla krosowego

Wtyk wraz z systemem mocowania wtyku
powinien być chroniony gumową
odgiętką nakładaną fabrycznie.
Konstrukcja odgiętki powinna
uniemożliwiać jej usunięcie bez
uszkodzenia kabla krosowego

Oferowane kable krosowe mają odgiętkę
zintegrowaną nierozłącznie z wtykiem.

Nietypowe kable
krosowe

Na życzenie powinna istnieć możliwość
wykonania przez dostawcę systemu
niestandardowych kabli krosowych, tj. o
różnych długościach lub niestandardowej
sekwencji.

Istnieje możliwość wykonania
niestandardowego kabla krosowego o
nietypowej długości lub niestandardowej
sekwencji.

Element
parametr

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Norma jakości
ISO9000

Producent systemu powinien wykazać
szczególną dbałość o jakość popartą
wdrożeniem Systemu Zapewnienia
Jakości ISO9000.

Producent posiada certyfikat ISO9001,
który potwierdza spełnienie normy
ISO9000

Gwarancja
producenta

System powinien być chroniony 25-letnia
gwarancją producenta.

Dwukrotne poszerzenie pasma transmisji
w stosunku do kategorii 5e oraz objęcie
całego systemu 25-letnią gwarancją
Molex Premise Networks na produkt,
system i aplikacje, czyni PowerCat 6
systemem o najwyższych parametrach
technicznych i użytkowych zapewniając
pełną spójność danych.

2.5

System
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XIV OPIS I PARAMETRY STAŁEGO ŁĄCZA DOSTĘPOWEGO
DO SIECI INTERNET
1
1.1

Opis proponowanego rozwiązania
Podstawowe założenia

W proponowanym rozwiązaniu we wszystkich JST dostęp do Internetu zostanie realizowany
poprzez stałe łącze typu Frame Relay.
Frame Relay to nowoczesna technologia używana do łączenia ze sobą odległych sieci LAN, sieci
transmisji danych, dostępu do Internetu oraz przesyłania głosu i obrazu.
Struktura sieci Frame Relay:
Do określania przepustowości połączenia w sieci Frame Relay stosowane są dwa parametry:
⎯ EIR – Excess Information Rate – jest maksymalną przepustowością połączenia ponad
przepustowość gwarantowaną dostępną wtedy, gdy sieć nie jest obciążona ruchem. Zwykle
jest ona określona przepustowością urządzeń dostępowych.
⎯ CIR – Committed Information Rate – jest gwarantowaną przepustowością połączenia
wirtualnego i określa zawsze dostępną przepustowość połączenia wirtualnego w warunkach
normalnej pracy sieci.

1.2

Cechy łącza Frame Relay

⋅ Stały i symetryczny dostęp do sieci Internet;
⋅ Dostarczanie połączenia IP z prędkością 1Mbit/s.
⋅ Instalacja konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie przez TP.
⋅ Usługa na warstwie IP sieci szkieletowej.
⋅ Stałe, publiczne adresy IP dla każdego łącza dostępowego (w tym 1 użytkowy)

1.3

Łączność zdalna z Internetem

Dla potrzeb łączności zdalnej z Internetem w proponowanym rozwiązaniu zostaną dostarczone
karty EDEG (Sony Ericsson GC 85) służące do zamontowania w urządzeniach przenośnych, typu
notebook. Karty te umożliwiają zdalną łączność z Internetem z każdego miejsca, w którym
istnieje zasięg GSM.
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2

Oferowane parametry wg wymagań SIWZ

Element
parametr

Wymaganie

Dostęp do
Internetu w
lokalizacjach

Łącza dostępowe w 57 lokalizacjach:

Łącza dostępowe w 57 lokalizacjach:

⎯ Typ 1 – Przepustowość minimum 512
kb/s – 53 lokalizacje

⎯ Typ 1 – Przepustowość 1 Mb/s – 53
lokalizacje – przepływność
gwarantowana EIR=CIR

⎯ Typ 2 – Przepustowość minimum 1
Mb/s – 4 lokalizacje
o stałe, publiczne adres IP
⎯ Urządzenie dostępowe z interfejsem
Ethernet (RJ-45)
Dostępność na poziomie 95%

Spełnienie wymagania

⎯ Typ 2 – Przepustowość 1 Mb/s – 4
lokalizacje – przepływność
gwarantowana EIR=CIR
o stałe, publiczne adres IP dla
każdego łącza dostępowego
(w tym 1 użytkowy)
⎯ Urządzenie dostępowe z interfejsem
V.35 oraz Ethernet RJ-45
Dostępność na poziomie 98,5%

Zdalny dostęp do
Internetu

57 urządzeń zdalnych, służących do
łączności z Internetem.

Zostanie dostarczonych 57 kart
umożliwiających zdalny dostęp do
Internetu.
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XV OPIS ROZWIĄZANIA I PARAMETRY ŁĄCZNOŚCI
POMIĘDZY BUDYNKAMI
1
1.1

Opis proponowanego rozwiązania
Podstawowe założenia

W JST, które posiadają więcej niż jedną lokalizację, zostanie uruchomiona sieć IP VPN SME,
zapewniająca wzajemne połączenia między budynkami, a lokalizacją główną. Usługa ta, oprócz
tradycyjnej transmisji danych, umożliwia bezpieczny dostęp do Internetu dla wszystkich
lokalizacji.

INTERNET

35 autonomicznych
dostępów do Internetu

Kanał do Internetu dla
SME
Dostęp do Internetu FR
tp
Siedziba JST

IP VPN SME
22 małe sieci
SME

Siedziba JST posiadająca oddziały
Oddziały JST

Usługa IP VPN SME składa się z 2 podstawowych rodzajów łączy dostępowych.
⎯ ŁĄCZE CENTRUM – Ten typ dostępu, umożliwia połączenie lokalizacji terenowych z
lokalizacją centralną poprzez sieć IP. Łącze Centrum jest instalowane w lokalizacji, w której
znajdują się współdzielone zasoby (serwer aplikacji) i jest miejscem koncentracji zdalnych
dostępów ADSL. Łącze Centrum umożliwia również dołączenie do sieci IP lokalnej sieci LAN
znajdującej się w lokalizacji centralnej JST.
⎯ ŁĄCZE LINK – Łącze Link służy do stałego połączenia komputerów lub sieci LAN lokalizacji
terenowych z lokalizacją centralną za pomocą protokołu IP. Łącze Link zbudowane jest w
oparciu o technologię ADSL. To łącze charakteryzuje się asymetrycznym dostępem tzn.
prędkość do sieci LAN w lokalizacji zdalnej jest większa niż prędkość od wysyłania danych z
tej lokalizacji do lokalizacji centralnej. Takie rozwiązanie sprawdza się przy korzystaniu z
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aplikacji typu klient-serwer, gdzie duże ilości danych są wysyłane z centralnego serwera w
stronę komputerów zdalnych.
ADSL umożliwia klientom dostęp do usługi IP VPN SME bez ograniczenia zapewniając
jednocześnie możliwość korzystania z usług głosowych PSTN.

1.2

Cechy IP VPN SME

⎯ Kompletna sieć VPN dedykowana dla Klienta
⎯ Bezpieczeństwo: Usługa bazuje na technologii, VPN która zapewnia wysoki poziom
bezpieczeństwa porównywalny z technologią Frame Relay, czy też Łączami Dzierżawionymi.
Pozwala na tworzenie zamkniętych grupy użytkowników firmy w sieci IP. Taka sieć nosi
nazwę Wirtualnej Sieci Prywatnej ponieważ, pomimo faktu, że jest zbudowana na sieci
szkieletowej TP jest wydzielonym „prywatnym” zasobem klienta.
⎯ Symetryczny i stały dostęp 1 Mb/s dla lokalizacji CENTRUM, która potrzebuje wysokiego
poziomu jakości dostępu dla udostępniania informacji ze wspólnego serwera.
⎯ Dostęp ADSL 512 kb/s dla lokalizacji zdalnych, które potrzebują szybkiej transmisji danych z
serwera umieszczonego w lokalizacji centralnej.
⎯ Komunikacja Any-to-any: komunikacja: „każdy z każdym”
⎯ Rozległa sieć: Usługa bazuje na największej sieci IP w Polsce – sieci szkieletowej Polpak.
Ciągły rozwój i w pełni monitorowane utrzymanie sieci zapewnia stabilność parametrów
usługi niezależnie od konfiguracji.
⎯ Efektywne kosztowo rozwiązanie transmisji danych VPN. Stałe miesięczne koszty utrzymania
sieci są niższe koszty niż FR/ATM
⎯ Brak konieczności ponoszenia dodatkowych wysokich nakładów inwestycyjnych w
infrastrukturę IT i implementację w porównaniu z budową VPN w oparciu o łącza do
Internetu i IP Sec
⎯ Kompleksowe zarządzanie siecią i utrzymanie urządzeń przez dostawcę

2

Oferowane parametry wg wymagań SIWZ

Element

Wymaganie

Spełnienie wymagania

Sposób uzyskania
łączności
pomiędzy
budynkami

W JST, które posiadają więcej niż jedną
lokalizację musi zostać zapewniona
możliwość pracy ze wszystkimi
elementami systemu eUrząd oraz dostęp
do Internetu.

W JST, które posiadają więcej niż jedną
lokalizację zostanie uruchomiona sieć
VPN w oparciu o łącze Frame Relay 1
Mb/s w siedzibie głównej i asymetryczne
ADSL 512/128 kb/s w oddziałach.

Minimalna
przepustowość

Minimalna przepustowość tych łącz to
512 kb/s.

Przepustowość łącz zawiera się w
przedziale 1 Mb/s – 512 kb/s

parametr
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XVI PLAN I METODYKA SZKOLEŃ
1

Trenerzy i typy użytkowników

Prowadzenie szkoleń dla poszczególnych grup będzie się odbywało przez dwie osoby:
⎯ Osobę techniczną – prowadzącą szkolenie
⎯ Osobę merytoryczną – wspierającą prowadzącego, odpowiadającą na pytania dotyczące
spraw merytorycznych
Szkolenia będą przygotowane dla różnych typów użytkowników w podziale na zakres wiedzy
przekazywanej w trakcie szkolenia oraz na wiedzę techniczną i merytoryczną.
Typy użytkowników biorących udział w szkoleniach:
⎯ Użytkownik typu Administrator Systemu posiada pełną wiedzę na temat systemu MunSol
w zakresie budowy, konfiguracji oraz obsługi. Administrator Systemu jest to osoba, która
będzie pełniła rolę eksperta w zakresie całej obsługi i konfiguracji systemu od strony
merytorycznej i technicznej.
⎯ Użytkownik typu User posiada wiedzę na temat obsługi systemu MunSol w zakresie
wykonywania swoich zadań.

2

Podział grup szkoleniowych

Szkolenia zostaną przygotowane dla poszczególnych grup użytkowników. Dla każdej grupy
przewidziany jest inny zakres materiału. Podział grup i osób biorących udział w szkoleniu jest
następujący:
⎯ Administrator systemu – po jednej osobie wyznaczonej z każdej lokalizacji:
⎯ Użytkownik – wszystkie osoby obsługujące system w podziale na:
⎯ obsługę Contact Center
⎯ obsługę modułu obiegu dokumentów WorkFlow
⎯ obsługę modułu zarządzania treścią Content Management

3

Zakres szkoleń dla poszczególnych grup

Administratorzy systemu - zostaną przeszkoleni w trakcie kolejnych faz projektu. Przyjęta będzie
forma szkoleń „On-the-job training”, czyli szkolenia na stanowisku pracy. Zakres szkoleń jest
następujący:
⎯ Administracja środowiskiem systemowym
⎯ Administracja systemem MunSol
⎯ Administracja uprawnieniami użytkowników
Użytkownicy – muszą zostać przeszkoleni w zależności od wykonywanych czynności. Podział
typu użytkowników jest następujący:
⎯ obsługę Contact Center
⎯ korzystanie z modułu obiegu dokumentów WorkFlow
⎯ obsługę modułu zarządzania treścią Content Management
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4

Czas i miejsce szkoleń

Dla poszczególnych grup przewidywany jest różny czas szkolenia:
⎯ Administratorzy systemu – w trakcie wdrożenia systemu
⎯ Użytkownicy – szkolenie 3 dniowe
Szkolenia zostaną przeprowadzone:
⎯ W sali zapewnionej przez Zamawiającego.
⎯ Przy pomocy systemu zdalnego nauczania, bezpośrednio przy stanowiskach pracy.
W sali szkoleniowej zostanie przygotowany sprzęt w następującej konfiguracji:
⎯ Serwer aplikacyjny
⎯ 1 stanowisko dla prowadzącego
⎯ Stanowiska szkoleniowe
Szkolenia rozpoczną się nie później niż 6 tygodni przed fazą wdrożenia systemu.

5

Program szkolenia i materiały szkoleniowe

Szczegółowy program szkolenia zostanie określony w terminie późniejszym. Materiały
szkoleniowe zostaną przygotowane w wersji elektronicznej w trakcie fazy implementacji
systemu. Każde szkolenie będzie kończyło się testem. Jeżeli uczestnik szkolenia napisze test z
wynikiem pozytywnym otrzyma certyfikat z obsługi systemu MunSol. Szkolenia zostaną
przeprowadzone w grupach maksymalnie 20 osobowych ( maksymalnie 2 osoby do jednego
komputera).
Szkolenia będą się odbywały w godzinach pracy urzędów.

6

Przegląd użytkowników
Szkoleni przez

Stanowią
wsparcie dla

Gdzie

Kiedy

Administratorzy
systemu

Siemens –
aktywnie
uczestniczą we
wdrożeniu
systemu –
training on the
job

Użytkowników
modułów systemu

W miejscu
zapewnionym
przez
Zamawiającego

6 tygodni przed
fazą wdrożenia
projektu

Użytkownicy

Siemens

n/d

W miejscu
zapewnionym
przez
Zamawiającego

4 tygodnie przed
fazą wdrożenia
projektu
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XVII ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
1
1.1

Metodyka zarządzania projektem
Wprowadzenie do metodyki

Oferowana i stosowana przez Siemens metodyka PM@Siemens jest oparta o podejście PMI
(Project Management Institute) – największą na świecie organizację zajmującą się
opracowywaniem i doskonaleniem standardów w zakresie zarządzania projektami.
Zarządzanie projektem jest działaniem zintegrowanym, więc wykonanie lub niewykonanie
czynności w jednym obszarze zarządzania ma wpływ na inny obszar. Oddziaływanie może być
bezpośrednie i łatwe do przewidzenia lub wynikające nie wprost. Dla przykładu, zakres projektu
prawie zawsze ma wpływ na koszt projektu, ale nie zawsze wpływa na jakość tego projektu lub
morale zespołu projektowego. Wzajemne wpływy między obszarami zarządzania projektem
wymagają od Kierownika Projektu nieustannej analizy celów projektu. Efektywne zarządzanie
projektem wymaga aktywnego zarządzania tymi oddziaływaniami.
Według PMI istotnych jest dziewięć obszarów zarządzania projektem, tj.:
⎯ zarządzanie integracją projektu,
⎯ zarządzanie zakresem projektu,
⎯ zarządzanie harmonogramem projektu,
⎯ zarządzanie kosztem projektu,
⎯ zarządzanie jakością projektu,
⎯ zarządzanie zasobami ludzkimi projektu,
⎯ zarządzanie komunikacją projektu,
⎯ zarządzanie ryzykiem projektu,
⎯ zarządzanie zaopatrywaniem/zleceniami/sprzedażą.
Według PMI wymienione wyżej obszary funkcjonują w oparciu o pięć podstawowych procesów:
⎯ Inicjacja
⎯ Planowanie
⎯ Wykonanie
⎯ Kontrola
⎯ Zamknięcie

1.2

Obszary zarządzania projektem

1.2.1
Integracja projektu
Zarządzanie integracją projektu obejmuje procesy wymagane do zapewnienia poprawnej
koordynacji wszystkich elementów projektu. Procesy te umożliwiają koordynację działań
mających na celu zaspokojenie wszystkich zidentyfikowanych potrzeb stron zainteresowanych
projektem oraz spełnienie ich oczekiwań w stopniu zapewniającym pomyślność projektu.
Głównymi procesami w zarządzaniu integracją projektu są:
⎯ wypracowanie planu projektu – rezultaty procesów planowania umieszczane są w
dokumencie pt. „Plan projektu”,
⎯ wykonywanie planu projektu,
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⎯ ogólna kontrola zmian – realizowany w celu koordynacji przeprowadzania zmian w całym
projekcie w powiązaniu różnych jego wymiarów.
Powyższe procesy nie tyko oddziaływają na siebie, ale również na niektóre procesy z pozostałych
wymiarów zarządzania projektem.
1.2.2
Zakres projektu
Zarządzanie zakresem projektu obejmuje procesy wymagane dla uzyskania pewności, że projekt
uwzględnia wszystkie konieczne czynności niezbędne dla pomyślnego zakończenia projektu i
uzyskania oczekiwanego zakresu produktu. Procesy te w głównej mierze są skoncentrowane na
permanentnym ustalaniu, co powinno mieścić się w zakresie projektu.
Głównymi procesami w zarządzaniu zakresem są:
⎯ inicjowanie faz projektu – formalne rozpoczęcie projektu lub też rozpoznanie
konieczności przejścia projektu do kolejnej fazy. W niektórych organizacjach formalne
rozpoczęcie realizacji projektu występuje dopiero po pewnych badaniach jak np. studium
wykonalności. Często także w projektach wewnętrznych (dotyczących wnętrza
organizacji) formalne rozpoczęcie jest poprzedzone zakończeniem poprzedniej fazy
projektu tak, aby zapewnić zgodę na kontynuację prac.
⎯ planowanie zakresu – proces tworzenia dokumentu określającego zakres jako podstawę
przyszłych decyzji włącznie z określaniem kryteriów akceptacji wykonania
poszczególnych faz projektu. Jeżeli projekt ma podprojekty, to dla nich także musi zostać
określony zakres na tych samych zasadach, jakie określa się dla całego projektu,
⎯ definiowanie zakresu – jest najczęściej przeprowadzane poprzez podział głównych
elementów projektu określonych w deklaracji zakresu na mniejsze, łatwiejsze w
zarządzaniu komponenty w celu zwiększenia dokładności przewidywanych kosztów,
terminów i zasobów, określenia bazy dla pomiarów wykonania i nadzoru oraz
jednoznacznego przydzielenia zakresów odpowiedzialności osób, weryfikacja zakresu —
formalna akceptacja ustalonego zakresu projektu przez strony projektu. Nie bierze się
tutaj pod uwagę kryteriów oceny jakości projektu, lecz kryteria akceptacji produktów
projektowych, kontrola zmian zakresu – związane z zarządzaniem zmianami zakresu
projektu.
1.2.3
Harmonogram projektu
Zarządzanie harmonogramem projektu obejmuje procesy wymagane do zapewnienia
przestrzegania przez zespół projektowy ustalonych granic czasowych dla poszczególnych
czynności w projekcie.
Głównymi procesami w zarządzaniu harmonogramem projektu są:
⎯ definiowanie czynności – identyfikowanie czynności, które muszą zostać wykonane w
celu wytworzenia rezultatów kluczowych projektu,
⎯ sekwencjonowanie czynności – identyfikowanie i dokumentowanie zależności czasowych
pomiędzy poszczególnymi czynnościami w projekcie (diagramy nadrzędności PDM,
diagramy ADM, diagramy GERT, PERT),
⎯ estymowanie czasu wykonywania czynności – metody eksperckie, wyszukiwanie analogii
historycznych, metody symulacyjne, diagramy Gantta,
⎯ opracowanie harmonogramu projektu (w tym kompresja czasu wykonania) – opracowuje
się go na podstawie analizy sekwencji czynności, oszacowania czasu ich wykonywania
oraz zasobów niezbędnych do wykonania tych czynności,
⎯ kontrola wykonywania harmonogramu,
⎯ zarządzanie zmianami harmonogramu projektu.
Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

202/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
W niektórych projektach, zwłaszcza małych, procesy sekwencjonowania czynności, szacowania
czasu ich wykonywania oraz opracowywania harmonogramu są ze sobą tak ściśle powiązane, iż
postrzegane są jako jeden proces.
1.2.4
Budżet projektu
Zarządzanie kosztem projektu obejmuje procesy wymagane do zapewnienia, że projekt zostanie
ukończony w ramach zaakceptowanego budżetu.
Do głównych procesów zarządzania kosztem projektu należą:
⎯ planowanie zasobów — określenie jakie zasoby (ludzie, sprzęt, materiały) oraz w jakiej
ilości będą niezbędne do wykonania czynności z zakresu projektu,
⎯ estymowanie kosztu — szacowanie kosztów zasobów potrzebnych do wykonania
czynności określonych zakresem projektu,
⎯ budżetowanie przypisywanie kosztów do poszczególnych czynności w celu ustalenia
podstawowej charakterystyki kosztów, względem której dokonywane będą pomiary
wydajności projektu,
⎯ kontrola kosztu — realizowana w celu zarządzanie zmianami budżetu projektu.
W takim ujęciu, zarządzanie kosztem projektu koncentruje się na koszcie zasobów
wykorzystywanych podczas projektu. Postulowane jest jednak, aby zarządzanie kosztem
obejmowało także rozważania na temat wpływu decyzji podejmowanych w projekcie na koszt
produktu końcowego. Prognozowanie efektywności finansowej produktu jest jednak
zagadnieniem zbyt obszernym i tylko w małym stopniu pokrywa się z dziedziną zarządzania
kosztem projektu. Dlatego też w większości przypadków, wszelkie związane z tym badania i
analizy przeprowadza się poza projektem.
1.2.5
Jakość projektu
Zarządzanie jakością projektu obejmuje procesy wymagane do zapewnienia zaspokojenia przez
rezultaty projektu tych potrzeb, dla których został on powołany. Zalicza się tu wszystkie
czynności z zakresu funkcji zarządzania, których wykonanie decyduje o celach i polityce jakości w
projekcie.
Głównymi procesami zarządzania jakością projektu są:
⎯ planowanie jakości – identyfikowanie, które ze standardów jakości mogą odnosić się do
projektu i decydowanie w jaki sposób je spełnić,
⎯ zapewnienie jakości – całościowa ocena projektu w celu uzyskania pewności o spełnianiu
przez projekt założonych standardów jakościowych,
⎯ kontrola jakości – monitorowanie rezultatów kluczowych projektu w celu określenia ich
zgodności ze standardami oraz, w razie konieczności, znajdowanie sposobów na
polepszenie ich jakości.
Zarządzanie jakością projektu musi odnosić się zarówno do jakości projektu jak i jakości
produktu. Niespełnienie wymagań w obszarze jednego z tych zagadnień niesie za sobą serie
negatywnych konsekwencji dla jednej lub wszystkich stron zainteresowanych.
1.2.6
Zasoby ludzkie projektu
Zarządzanie zasobami ludzkimi (ang. Human Resource Management – HRM) obejmuje procesy
ułatwiające efektywne wykorzystanie ludzi w projekcie (klientów, sponsorów i innych
uczestników). Procesy te uwzględniają między innymi przywództwo, komunikację, negocjacje,
delegowanie, motywowanie, mentoring, budowę zespołów, rozwiązywanie konfliktów,
rekrutację, relacje w pracy, regulacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia, itp. Projekty mają
charakter okresowy, co ma duże znaczenie dla metod zarządzania ludźmi w projekcie. Na
przykład liczba uczestników może się zmieniać, gdy projekt przechodzi z jednej fazy do kolejnej.
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Poza tym, rzadko zdarza się, aby zespół projektowy sam administrował zasobami ludzkimi, mimo
to jego uczestnicy muszą być świadomi istniejących w tym zakresie wymagań.
Głównymi procesami przy zarządzaniu zasobami ludzkimi projektu są:
⎯ Planowanie organizacji – obejmuje identyfikację, dokumentowanie i ustalanie ról,
odpowiedzialności oraz zależności ludzkich w projekcie. Mogą one zostać przydzielone do
osób lub zespołów, które są częścią organizacji lub też są poza nią. Wewnętrzne grupy
zwykle są powiązane z działami funkcjonalnymi takimi, jak marketing, księgowość lub
działy inżynieryjne. Proces ten zwykle występuje we wczesnych fazach projektu, ale jest
czasem powtarzany w formie przeglądu personelu także później,
⎯ nabór personelu — angażowanie ludzi do projektu,
⎯ zarządzanie zespołami ludzkimi — dotyczy zarówno bezpośrednich zasobów Biura
Projektu, jak również składów zespołów realizacyjnych. Jest to związane ze zmianami
obsady stanowisk, spowodowanych przyczynami merytorycznymi i losowymi. Największa
trudność występuje przy zarządzaniu zespołami realizacyjnymi, które merytorycznie w
kontekście realizacji projektu są podległe pod Szefa Projektu, ale biznesowo
(funkcjonalnie) są one podległe pod wielu różnych szefów w swoich firmach (lub jednej
firmie). W tym przypadku Szef Projektu ma w zasadzie związane ręce, ponieważ jego
wpływ na Szefów Zespołów Realizacyjnych jest pośredni. W tym przypadku ponownie
występuje problem wielowładzy w projekcie.
1.2.7
Komunikacja w projekcie
Zarządzanie komunikacją obejmuje procesy służące zapewnieniu terminowego i właściwego
tworzenia, gromadzenia, rozpowszechniania, przechowywania i usuwania informacji niezbędnej
do efektywnego zarządzania projektem. Analizuje się tutaj wszystkie istotne połączenia między
ludźmi, ideami oraz wszelkimi informacjami potrzebnymi dla osiągnięcia sukcesu
przedsięwzięcia informatycznego. Każdy zatrudniony w projekcie musi być przygotowany do
wysyłania i odbierania komunikatów w języku projektu i musi rozumieć, w jaki sposób
komunikacja, w której biorą udział, wpływa na całość projektu.
Zarządzając komunikacją zwraca się uwagę na modele nadawca-odbiorca, pętle informacyjnego
sprzężenia zwrotnego, bariery komunikacyjne, rodzaje mediów używanych w komunikacji,
metody zapisu, techniki prezentacji informacji o pracach projektowych, sposoby organizowania
spotkań itp.
Główne procesy w zarządzaniu komunikacją są następujące:
⎯ planowanie komunikacji – obejmuje określanie potrzeb informacyjnych uczestników
projektu. Wykonywany jest w pierwszych fazach projektu,
⎯ dystrybuowanie informacji – adekwatne w stosunku do rzeczywistych potrzeb
udostępnianie informacji uczestnikom projektu,
⎯ sprawozdawczość – zbieranie informacji w celu raportowania postępu prac projektowych
1.2.8
Ryzyko projektu
Ryzyko jest najczęściej definiowane jako niebezpieczeństwo poniesienia straty, możliwość
wystąpienia wydarzenia utrudniającego osiągnięcie celu lub brak osiągnięcia celu. Zarządzanie
ryzykiem obejmuje procesy identyfikacji, analizowania i reakcji na zaistnienie czynników ryzyka
w projekcie. Zarządzanie ryzykiem jest związane z podejmowaniem decyzji w warunkach
niepełnej i niepewnej wiedzy o skutkach tej decyzji dla projektu. Rzadko kiedy Szef Projektu
może pozwolić sobie na komfort zadecydowania w sytuacji całkowitej pewności, po zebraniu
wszelkich niezbędnych informacji i pełnym przewidzeniu przyszłych skutków. W większości
przypadków konieczne jest założenie pewnego prawdopodobieństwa wystąpienia czynników
zakłócających i wspomagających. Z tego punktu widzenia dzielimy decyzje na:
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⎯ podejmowane w warunkach pewności, gdy dysponujemy wszystkimi potrzebnymi
informacjami,
⎯ podejmowane w warunkach niepewności, gdy nie wiemy nic o przyszłych stanach
systemu i otoczenia, podejmowane w warunkach ryzyka, gdy możemy ocenić
prawdopodobieństwo wystąpienia różnych stanów otoczenia, jak i systemu na podstawie
posiadanych informacji.
Główne procesy przy zarządzaniu ryzykiem projektu są następujące:
⎯ identyfikacja ryzyka – polega na określaniu, jakie zdarzenia mogą mieć wpływ na projekt
oraz na udokumentowaniu każdego z nich. Nie jest to działanie jednorazowe, lecz
powinno być podejmowane w regularnych odstępach przez cały czas trwania projektu.
Obejmuje ona zarówno ryzyko wewnętrzne (takie, na które zespół projektowy ma
wpływ), jak i ryzyko zewnętrzne (niezależne od zespołu projektowego, np. legislacja w
państwie).
⎯ estymowanie ryzyka – obliczanie, wyznaczanie wskaźników wystąpienia czynników
ryzyka, ich wzajemnych zależności, stopnia ich oddziaływania na powodzenie projektu
itp.
⎯ optymalizacja ryzyka – obejmuje czynności mające na celu unikanie, łagodzenie,
akceptację lub transferowanie ryzyka,
⎯ monitorowanie ryzyka – wykonywane we wszystkich fazach projektu.
1.2.9
Zaopatrywanie, zlecenia, sprzedaż
Zarządzanie zaopatrywaniem/zleceniami/sprzedażą obejmuje zdobywanie dóbr i usług spoza
organizacji wykonującej projekt. Obszar ten jest badany z perspektywy kupującego oraz relacji
kupujący-dostawca. Relacja ta może istnieć na wielu szczeblach jednego projektu. Zwykle
dostawca wykonuje swoją pracę jako projekt jest jednorazowa i niepowtarzalna). W takich
przypadkach kupujący staje się klientem, a przez to kluczowym uczestnikiem dla dostawcy.
Warunki kontraktu stają się jednym z głównych wejść do wielu procesów dostawcy.
Główne procesy w powyższym wymiarze zarządzania, to:
⎯ planowanie zleceń – jest procesem polegającym na identyfikacji, które elementy projektu
mogą być najlepiej zaspokojone przez zlecenie ich wykonania na zewnątrz. Wymaga to
określenia kiedy, jak, co, ile oraz kiedy zamawiać. Zespól projektowy powinien
wykorzystać wiedzę osób zatrudnionych w organizacji w celu zakupienia właściwych
produktów. W tym miejscu można zastanawiać się nad problemem poddostawców
szczególnie wtedy, gdy kupujący życzy sobie mieć pewien stopień wpływu na decyzje ich
dotyczące,
⎯ planowanie ofert – przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ofertowania
(kontrakty, zlecenia itp.),
⎯ realizacja ofert – czynności polegające na rozpoznaniu rynku potencjalnych dostawców,
wykonawców, zleceniobiorców,
⎯ selekcja dostawców – ocena pozyskanych propozycji współpracy z kooperantami. Często
dokonywana jest ocena w płaszczyźnie technicznej i ekonomicznej. Wówczas ocena
dokonywana jest zwykle oddzielnie dla każdej tych płaszczyzn.

1.3

Opisy procesów

1.3.1
Wprowadzenie
Według metodyki PMI procesy zarządzania projektami można połączyć w pięć grup obejmujących
jeden lub więcej procesów:
⎯ Procesy rozpoczęcia (initiating processes) – zatwierdzenie projektu lub jego etapu.
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⎯ Procesy planowania (planning processes) – określanie i precyzowanie celów projektu
oraz wybór najlepszego z dostępnych sposobów działania pozwalających osiągnąć cele,
dla których rozpoczęto realizację projektu.
⎯ Procesy realizacji (executing processes) – koordynacja ludzi i innych zasobów w celu
wykonania przyjętego planu.
⎯ Procesy kontroli (controlling processes) – dbałość o realizację celów projektu poprzez
systematyczne nadzorowanie i mierzenie wykonania projektu, pozwalające na wykrycie
odchyleń od planu i podjęcie w razie konieczności działań korygujących.
⎯ Procesy zakończenia (closing processes) – formalna akceptacja rezultatów uzyskanych w
projekcie lub w danym etapie projektu oraz prawidłowe zakończenie projektu bądź jego
etapu.
Poszczególne grupy procesów oddziałują pomiędzy sobą poprzez powstające w nich rezultaty –
niejednokrotnie rezultaty jednej grupy procesów stają się materiałami wejściowymi następnej
grupy procesów. W ramach powyższych grup procesów, procesy mogą oddziaływać pomiędzy
sobą poprzez wymagane materiały wejściowe (inputs) oraz rezultaty (outputs) poszczególnych
procesów. Badając te oddziaływania można opisać każdy proces za pomocą jego:
⎯ Materiałów wejściowych – dokumentów oraz możliwych do udokumentowania
elementów stanowiących punkt wyjścia dla danego procesu.
⎯ Narzędzi i technik – mechanizmów pozwalających na podstawie warunków rozpoczęcia
procesu otrzymać jego rezultat.
⎯ Rezultatów – dokumentów oraz możliwych do udokumentowania elementów
powstających w danym procesie.
1.3.2
Proces rozpoczęcia
W procesie rozpoczęcia projektu następuje zatwierdzenie do realizacji projektu lub jego etapu.
Jest to część zarządzania zakresem projektu.
1.3.3
Proces planowania
Planowanie ma kluczowe znaczenie dla przebiegu projektu, w którym zazwyczaj
realizuje się prace, które nie zostały wykonane nigdy wcześniej. Planowanie ma charakter
ciągłych działań prowadzonych przez cały czas trwania projektu. Plan projektu jest owocem
wielokrotnego powtarzania przedstawionych poniżej procesów.
Główne procesy (core processes). Niektóre procesy planowania podlegają na tyle
jednoznacznym zależnościom, że w większości projektów należy je przeprowadzać w ściśle
określonym porządku. Na przykład opracowywanie harmonogramu działań lub ich kosztorysu
musi być poprzedzone identyfikacją tych działań. Te główne procesy planowania mogą być
powtarzane kilkukrotnie w ramach jednego etapu projektu. Należą do nich:
⎯ Planowanie zakresu – Stworzenie pisemnej deklaracji zakresu stanowiącej podstawę do
podejmowania przyszłych decyzji dotyczących projektu.
⎯ Doprecyzowywanie zakresu – Podział głównych produktów cząstkowych projektu na
mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu składniki.
⎯ Identyfikacja działań – Określanie poszczególnych działań, które trzeba wykonać, w celu
uzyskania różnych produktów cząstkowych projektu.
⎯ Określanie kolejności działań – Ustalenie i opisanie logicznych zależności pomiędzy
działaniami.
⎯ Szacowanie (estymacja) czasu trwania działań – Określanie czasu trwania działań w
ustalonych jednostkach.
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⎯ Opracowywanie harmonogramu – Analiza kolejności działań, ich czasu trwania oraz
wymaganych do ich realizacji zasobów w celu stworzenia harmonogramu projektu.
⎯ Planowanie zarządzania ryzykiem – Podejmowanie decyzji o tym, jak podchodzić do
zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w projekcie oraz jak planować działania
w tym zakresie.
⎯ Planowanie zasobów – Określanie, jakie zasoby (ludzie, sprzęt, materiały) i w jakich
ilościach są konieczne w celu realizacji działań w projekcie.
⎯ Szacowanie kosztów – Określanie przybliżonej wartości (szacunku) kosztu zasobów
niezbędnych do realizacji działań w projekcie.
⎯ Budżetowanie kosztów – Przydzielanie
poszczególnych pakietów roboczych.

szacunkowego

kosztu

całkowitego

do

⎯ Opracowywanie planu projektu – Integracja i koordynacja wszystkich cząstkowych
planów projektu w celu stworzenia jednego spójnego dokumentu.
Procesy dodatkowe (facilitating processes). Zależności pomiędzy innymi procesami planowania
są w większym stopniu pochodną specyfiki danego projektu. Na przykład, niektóre projekty
mogą charakteryzować się brakiem ryzyka lub bardzo niewielkim ryzykiem zanim nie zostanie
wykonana większa część planowania. Dopiero po ustaleniu terminów i kosztów działań okazuje
się, że przyjęte przez zespół harmonogram oraz budżet są na tyle napięte, iż niosą ze sobą
znaczne ryzyko. Wprawdzie poniższe procesy uzupełniające realizuje się nieregularnie, w miarę
potrzeb pojawiających się w czasie planowania, ale nie znaczy to, że można z nich zrezygnować.
Procesy te obejmują:
⎯ Planowanie jakości – Określanie norm jakościowych, które powinny być wykorzystane w
projekcie oraz ustalanie metod spełnienia tych norm.
⎯ Planowanie organizacyjne – Ustalenie, opis i przydzielenie ról, obowiązków oraz
zależności hierarchicznych w projekcie.
⎯ Pozyskiwanie personelu – Zapewnienie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania
prac w projekcie.
⎯ Planowanie komunikacji – Określenie oczekiwań interesariuszy projektu dotyczących
informacji oraz metod ich przekazywania: kto potrzebuje jakich informacji, kiedy i jak ma
je otrzymywać.
⎯ Identyfikacja ryzyk – Ustalenie, które ryzyka mogą wpływać na projekt i opisanie ich
charakterystyki.
⎯ Jakościowa analiza ryzyk – Przeprowadzenie jakościowej analizy różnych ryzyk i ich
uwarunkowań w celu ustalenia istotności ich wpływu na cele projektu.
⎯ Ilościowa analiza ryzyk – Określanie prawdopodobieństwa oraz skutków poszczególnych
ryzyk i szacowanie ich wpływu na cele projektu.
⎯ Planowanie reakcji na ryzyka – Opracowanie procedur oraz technik zwiększających
potencjalne korzyści i zmniejszających zagrożenia dla celów projektu.
⎯ Planowanie zamówień – Ustalanie, co, kiedy i w jakiej ilości należy zamówić.
⎯ Planowanie zapytań – Udokumentowanie wymagań dotyczących produktu i ustalenie
potencjalnych dostawców.
1.3.4
Proces realizacji
Procesy realizacji również obejmują procesy główne i procesy uzupełniające:
⎯ Realizacja planu projektu – Wprowadzenie w życie planu projektu poprzez realizację
zawartych w nim działań.
⎯ Zapewnianie jakości – Regularna ocena ogólnej wydajności uzyskiwanej w projekcie
pozwalająca upewnić się, że projekt spełni określone normy jakościowe.
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OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
⎯ Kształtowanie zespołu – Rozwój indywidualnych i grupowych kompetencji w celu
zwiększenia wydajności w projekcie.
⎯ Dystrybucja informacji –
interesariuszom projektu.

Terminowe

udostępnianie

wymaganych

informacji

⎯ Zebranie ofert – Pozyskanie wycen, ofert przetargowych, ofert cenowych itp.
⎯ Wybór dostawców – Wybór spośród potencjalnych dostawców.
⎯ Administracja kontraktem – Zarządzanie relacjami z dostawcami.
1.3.5
Proces kontroli
Wykonanie projektu musi być systematycznie monitorowane i mierzone w celu wykrycia
ewentualnych odchyleń od przyjętego planu. Procesy kontroli pozwalają stwierdzić odchylenia
dotyczące różnych parametrów. W razie wystąpienia istotnych odchyleń (to znaczy takich, które
zagrażają realizacji celów projektu) konieczne jest wprowadzenie korekt w planie projektu. W
tym celu powtarza się odpowiednie procesy planowania projektu. Na przykład, opóźnienie w
realizacji określonego działania względem planowanego terminu może wymagać skorygowania
bieżącego planu zatrudnienia, zdecydowania się na pracę po godzinach lub kompromisu
pomiędzy budżetem a harmonogramem. Kontrola polega również na podejmowaniu działań
zapobiegawczych dotyczących spodziewanych problemów.
Grupa procesów kontroli obejmuje procesy główne i uzupełniające:
⎯ Zintegrowana kontrola zmian – Koordynacja zmian wprowadzanych w całym projekcie.
⎯ Weryfikacja zakresu – Formalne zatwierdzenie zakresu projektu.
⎯ Kontrola zmian zakresu – Kontrola zmian wprowadzanych w zakresie projektu.
⎯ Kontrola harmonogramu – Kontrola zmian w harmonogramie projektu.
⎯ Kontrola kosztów – Kontrola zmian budżetu projektu.
⎯ Kontrola jakości – Monitorowanie konkretnych wyników uzyskiwanych w projekcie w
celu ustalenia, czy spełniają one określone normy jakościowe, a także ustalanie
sposobów eliminowania przyczyn niezadowalających wyników.
⎯ Sprawozdawczość wyników – Gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących
wyników uzyskiwanych w projekcie. Składają się na nią raporty o stanie projektu, pomiar
zaawansowania realizacji oraz prognozowanie.
⎯ Monitorowanie i kontrola ryzyka – Obserwacja zidentyfikowanych ryzyk, monitorowanie
ryzyka rezydualnego, identyfikacja nowych ryzyk, wdrażanie planów zmniejszania ryzyka
oraz ocena ich skuteczności w czasie realizacji projektu.
1.3.6
Proces zakończenia
Proces zakończenia składa się z następujących procesów głównych:
⎯ Zamknięcie kontraktu – Zakończenie
rozwiązanie wszelkich otwartych kwestii.

i

rozliczenie

kontraktów

uwzględniające

⎯ Zamknięcie administracyjne – Wytworzenie, zebranie i rozprowadzenie informacji
umożliwiających formalne zakończenie etapu lub projektu, w tym również ocena
projektu i podsumowanie zdobytego doświadczenia pozwalające na jego wykorzystanie
w następnych projektach lub etapach.

2

Formularze zarządzania projektem
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Karta projektu
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

DO:

Lista odbiorców

OD:

(Uprawniony do zapoczątkowania projektu)

Zadanie
(Imię i nazwisko kierownika projektu) ) został mianowany kierownikiem projektu (Nazwa
klienta/Nazwa projektu). Zadanie (Imię i nazwisko kierownika projektu) polega na spełnieniu
oczekiwań klienta oraz doprowadzeniu projektu do pomyślnego zakończenia, zgodnie z
warunkami określonymi w niniejszej Karcie. (Imię i nazwisko kierownika projektu) będzie
odpowiedzialny za komunikację wewnętrzną oraz współpracę z poszczególnymi kierownikami
funkcyjnymi znajdującymi się na liście odbiorców tej Karty projektu.

Obowiązki
Kierownik projektu będzie:









Najważniejszą osobą kontaktową dla (Organizacja wewnętrzna) oraz (Nazwa klienta).
Dbał o to, by członkowie zespołu znali zakres swoich obowiązków.
Monitorował wyniki osiągane przez członków zespołu.
Monitorował wykonanie całego projektu.
Przygotowywał szczegółowy plan projektu i uzyskiwał zatwierdzenie tego planu przez
odpowiednich kierowników funkcyjnych.
Prowadził dossier projektu zawierające wszystkie istotne dane dotyczące projektu.
Przygotowywał raporty z wykonania projektu dla kierownictwa firmy.

Uprawnienia
Kierownik projektu jest upoważniony do:








Kierowania zespołem projektu.
Kontaktowania się z (Nazwa klienta) we wszystkich sprawach dotyczących realizacji
projektu.
Kontaktowania się z kierownikami funkcyjnymi we wszystkich sprawach dotyczących
realizacji projektu.
Kontrolowania budżetu projektu.
Zapoznawania się ze wszystkimi sprawozdaniami finansowymi dotyczącymi wydatków
związanych z projektem, w tym również dotyczących czasu oraz obecności.
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Renegocjowania z kierownikami funkcyjnymi podziału obowiązków i uprawnień wśród
podległych im organizacyjnie członków zespołu.

Deklaracja zakresu

Podpis zatwierdzający

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
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Podstawowa lista kontrolna wymagań
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Uprawnienia
 Kto prowadzi ten projekt (kto jest kierownikiem projektu)?
 Kto jest przełożonym kierownika projektu?
Rynek
 Jaka jest prognozowana cena?
 Na jaki segment rynku przygotowuje się produkt?
 Jakie korzyści uzyska klient?
 Jaka jest konkurencja?
 Jaką przewagę konkurencyjną daje produkt?
 Czym różni się od innych podobnych produktów?
 Jakie badania wykonano w odniesieniu do produktu oraz jego bazy klientów?
 Czy istnieją aktualne badania rynkowe?
 Jaki jest planowany rynek dla produktu?
 Jakie są plany dotyczące reklamy produktu?
 Jaka jest strategia wprowadzenia produktu na rynek?
 Czy można go używać w innych segmentach rynku?
 Jakie są odpowiednie kanały dystrybucyjne? Metody dystrybucji?
 Czy istnieją plany sprzedaży po promocyjnych cenach?
 Czy przeprowadzono badania pod kątem znaków handlowych?
 Czy jest to jedyny produkt tego typu?
 Dlaczego wcześniej nie wprowadzono produktu na rynek?
 Dlaczego interesujemy się wybranym rynkiem?
 Dlaczego wybraliśmy ten produkt?
 Co będzie podobać się ludziom? O czym będą mówić?
 Jaki efekt chcemy osiągnąć nakłaniając ludzi do korzystania z produktu?
 Jakie są postrzegane zalety tego produktu?
 Na czym polega wartość dodana z punktu widzenia klienta?
 Co motywuje nas do działania na tym rynku?
 Jaki jest następny krok w naszej strategii rynkowej?
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 Czy istnieją sojusze lub partnerstwa rynkowe?
 Czy istnieją jakieś zobowiązania prawne? Jak znaczne?
 Czy dzielimy zobowiązania prawne z innymi partnerami?
 Czy przeprowadziliśmy badania patentowe?
 Jaki jest harmonogram planowania?
 Jaki jest harmonogram opracowywania?
 Jaka jest wielkość pierwszej partii produkcyjnej?
 Jaki jest harmonogram produkcji?
 Jaki jest prognozowany czas trwania działalności produkcyjnej?
 Jaką infrastrukturą produkcyjną dysponujemy?
 Jaki jest typowy cykl życia produktu lub usługi naszej organizacji?
 Jak dużą część naszej zdolności produkcyjnej wykorzystamy na ten produkt?
 Gdzie będzie on produkowany?
 Jakimi zasobami wewnętrznymi dysponujemy?
 Czy istnieją dostawcy lub podwykonawcy, z którymi możemy współpracować?
 Czy dysponujemy personelem technicznym, który może dokonywać modyfikacji?
Budżet
 Jakie jest budżet?
 Jakie są koszty stworzenia produktu?
 Jaka jest prognozowana cena dla klienta?
 Jaka jest wielkość produkcji?
Możliwości
 Do czego służy produkt?
 Jak działa?
 Czy wykorzystuje jakieś nowoczesne technologie?
 Jak się z niego korzysta?
 Czy może być niewłaściwie wykorzystywany?
 Czy są jakieś sposoby wykorzystania, które mogą być niebezpieczne dla dzieci? Dorosłych?
Zwierząt?
 Czy jest bezpieczny? (Dla wszystkich? Dla osób chorujących na serce?)
 Jak łatwy w użyciu powinien być produkt?
 Czy produkt przeznaczony jest przede wszystkim lub wyłącznie dla osób
praworęcznych/leworęcznych?
 Czy możliwości produktu zależą od środowiska, w jakim się z niego korzysta?
 Czy są jakieś produkty, które można, lub których nie można używać razem z nim?
 Jak funkcjonuje?
 Czy był testowany? Czy będzie? Jak?
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 Czy istnieje prototyp?
 Jak będzie zbudowany?
 Czy są jakieś szczególne wymagania związane z ochroną środowiska?
 Czy produkt można poddać odzyskowi (recyklingowi)?
 Czy ma być używany w określonym miejscu, czy też jest przenośny?
 Czy istnieją produkty uzupełniające i wspomagające?
 Czy istnieją urządzenia peryferyjne dla produktu?
 Czy może być używany w połączeniu z innymi naszymi produktami?
 Czy może być używany w połączeniu z innymi produktami innych firm?
 Czy dostępne są aktualizacje?
 Czy będzie on kompatybilny z aktualizacjami?
 Czy będzie istniał więcej niż jeden model? Jakie inne modele istnieją?
 Czy dostępne są części zamienne?
 Czy może być naprawiony przez „przeciętnego” użytkownika?
 Jaki będzie cykl prowadzenia napraw?
 Jakie są wymagania dotyczące przechowywania produktu?
Wygląd, potencjał i funkcjonalność
 Jak wygląda produkt? (narysuj go)
 Jaki ma kolor?
 Jaką ma wielkość? Jakie wymiary?
 Jaką wagę?
 Czy jego parametry można zmieniać? (Szybkość? Działanie fizyczne?)
 Czy wszystkie egzemplarze będą identyczne?
 Z czego jest wykonany?
 Jak jest zbudowany?
 Jakie są jego główne elementy?
 Jak będą działać i współdziałać te elementy?
 Czy możemy stosować te elementy w innych produktach i usługach?
 Czy już produkujemy jakieś z tych elementów?
 Czy produkt ten może stanowić aktualizację istniejących produktów?
 Jak będą ze sobą współdziałać?
 Czy elementy produktu będą łatwo dostępne?
 Jakie są ich wymiary?
 Z jakich materiałów są zrobione?
 Jakie są wymagane osiągi produktu?
 Czy jest zasilany?
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 Z jakiego źródła?
 Czy istnieją alternatywne źródła zasilania?
 Czy produkt ma ograniczoną żywotność? Jak długą?
Regulacje prawne
 Czy produkt spełnia wymagania prawne?
 Czy produkt spełnia wymagania branżowe?
 Czy produkt spełnia wymagania prawa międzynarodowego? (Czy powinien?)
 Jaka jest żywotność źródła zasilania?
 Jakie kryteria klienta musi spełniać źródło zasilania?
 Czy poziom hałasu wytwarzany przez produkt spełnia normy?
 Czy poziom wibracji wytwarzany przez produkt spełnia normy?
 Czy osiągi mocy produktu mieszczą się w granicach, które może obsługiwać „przeciętny”
użytkownik?
Wsparcie
 Czy istnieje wsparcie komputerowe?
 Czy potrzebne są działania programistyczne przed produkcją lub wykonywane przez użytkownika?
Szkolenie
 Czy potrzebne będzie dodatkowe szkolenie?
 Jak zaawansowane?
Dokumentacja
 Czy potrzebna jest dokumentacja dodatkowa?
 Jakiego typu?
 Czy istnieje wymagany format tej dokumentacji?
 Czy dokumentację trzeba będzie przygotować w innych językach niż polski?
Przechowywanie i dostęp
 Jakie są wymagania dotyczące przechowywania?
 Jak produkt będzie opakowany?
 Czy chcemy eksponować wraz z tym produktem inne produkty?
 Jeśli tak, to, w jaki sposób ma to pomóc w realizacji naszej wizji?
 Jak zrealizujemy dostawę?
Utrzymanie i obsługa techniczna
 Jak będzie przebiegać obsługa techniczna tego produktu/systemu/usługi?
 Jakie gwarancje będzie posiadać?
 Jaka będzie potrzebna sieć punktów obsługi?
 Jakiego rodzaju gotowe rozwiązania w zakresie pomocy technicznej są dostępne? Czy będą
dostępne?
 Czy istnieją jakieś problemy związane z wycofaniem produktu z eksploatacji?
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 Jak będzie przebiegał odzysk (recykling) zużytego produktu?
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Dokument wymagań projektu
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Informacje ogólne/podsumowanie projektu
Uwagi

Cele długoterminowe/krótkoterminowe projektu
Uwagi

Etapy/produkty cząstkowe projektu
Uwagi
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Kluczowe kamienie milowe
Uwagi

Założenia
Uwagi

Ryzyka
Uwagi

Kluczowe wymagania dotyczące zasobów
Uwagi
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Ograniczenia
Uwagi

Projekty powiązane
Uwagi

Kryteria odbioru
Uwagi

Podpisy
Uwagi
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Przeglądy
Uwagi

Plan komunikacji
Uwagi

Plan zarządzania zmianami
Uwagi

Analizy finansowe
Uwagi
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Katalog struktury podziału pracy
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Informacje ogólne
Nr w strukturze podziału pracy

Tytuł

Nr wersji

Data wersji

Organizacja odpowiedzialna

Poziom ryzyka (wysoki, średni, niski)

Odniesienie do specyfikacji/kontraktu
Nr w specyfikacji

Nr paragrafu kontraktu/specyfikacji zakresu prac

Opis prac
Nazwa zadania

Czas trwania

Produkt cząstkowy

Wymagania dotyczące zasobów
Członek zespołu/typ zasobów

Szacowane/planowane godziny

Inne wymagania dot.
personelu

Materiały

Ilość/koszt

Cel

Inne opłaty bezpośrednie

Kwota

Źródło
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Zależności
Poprzednicy

Nr w SPP

Odpowiedzialny

Następcy

Nr w SPP

Odpowiedzialny

Odbiór
Imię i nazwisko

Stanowisko

Podpis

Data
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Macierz ról i obowiązków
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Wskazówki
1. Przekształć strukturę podziału pracy w postać tabeli..
2. Przeanalizuj każdy element struktury podziału pracy, aby ustalić, które osoby będą odpowiedzialne za
dane działania (lub działania zbiorcze). (W razie potrzeby dodaj więcej kolumn, aby uwzględnić
wszystkie potrzebne zasoby).
3. Po zakończeniu analizy wszystkich elementów struktury podziału pracy, dokonaj przeglądu tabeli w
celu wykrycia pominiętych zasobów i ról.
4. Potwierdź, że poszczególne organizacje gotowe są do udostępnienia swych zasobów do ustalonych
ról.
W razie potrzeby wprowadź odpowiednie modyfikacje w tabeli.
5. Powtórz działania od 1 do 4 dla każdego poziomu szczegółowości struktury podziału pracy, aż do
poziomu pakietu roboczego.
6. Wspólnie z członkami zespołu projektu oraz władzami organizacji dokonaj przeglądu i aktualizacji
tabeli.
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Działanie

Zadanie

Podzadanie (jeśli dotyczy)

KP

[Nazwisko] [Nazwisko] [Nazwisko] [Nazwisko] [Nazwisko] [Nazwisko] [Nazwisko] [Nazwisko]

1
1,1
[Działanie zbiorcze]
1.1.1
Zadanie
1.1.2
Zadanie
1.1.3
Zadanie
1,2
[Działanie zbiorcze]
1.2.1
Zadanie
1.2.2
Zadanie
1.2.3
Zadanie
1.2.4
Zadanie
1,3
[Działanie zbiorcze]
1.3.1
Zadanie
1.3.2
Zadanie
2
2,1
[Działanie zbiorcze]
2.1.1
Zadanie
2.1.2
Zadanie

LEGENDA: KP = Kierownik projektu; [W razie potrzeby wprowadź odpowiednie skróty lub opisy.]
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Plan komunikacji
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Główni interesariusze wewnętrzni

Dokumenty (nazwy plików lub kody)
przesyłane interesariuszom
wewnętrznym

Data

Główni interesariusze zewnętrzni

Dokumenty (nazwy plików lub kody)
przesyłane interesariuszom
zewnętrznym

Data

Pozostali interesariusze

Dokumenty (nazwy plików lub kody)
przesyłane pozostałym interesariuszom Data

Kody komunikacji

Kody przechowywania

Poczta elektroniczna

E-(Data)(Przechowywanie)

Plik komputerowy

C

Poczta głosowa

V-(Data)(Przechowywanie)

Akta centrali

F

Poczta

P-(Data)(Przechowywanie)

Akta biura zarządzania
projektami

M

Słownie

O-(Data)(Przechowywanie)

Usunięte/zniszczone

D
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Przykłady
E140998D

E-mail przesłany 14
września 1998; usunięty

Opis pliku ujęty w części dotyczącej kontroli
dokumentów

V230199C

Opis pliku ujęty w części dotyczącej kontroli
Wiadomość głosowa
dokumentów
przesłana 23 stycznia
1999, treść
przechowywana w
systemie komputerowym

Kontrola dokumentów
Kod

Opis

Nazwa źródła
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Tabela kosztów
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Koszty

Koszt
jednostkowy

Liczba jednostek

Łącznie

Bezpośrednie
Stałe
Sprzęt
Oprogramowanie
Materiały
Wyposażenie
Czynsze
Zmienne
Bezpośrednie koszty pracy
Bezpośrednie koszty pracy –
nadgodziny
Koszty pracy kontraktowej
Koszty pracy kontraktowej –
nadgodziny
Usługi nadzwyczajne
Opłaty magazynowe
Specjalna obsługa
Opłaty transportowe
Delegacje
Szkolenia
Pośrednie
Dodatkowe świadczenia socjalnej
Koszty ogólnego zarządu
Łącznie
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Arkusz szacowania projektu
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Identyfikator działania

Opis działania

Kryteria zakończenia

Zasoby ludzkie
Osoba

Wymagany
nakład
Dyspozycyjność
pracy

Obliczony czas
Produktywność wykorzystania
zasobu

Koszt
Koszt
jedno- zasobu
stkowy
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Materiały/Inne zasoby
Materiały/
inne zasoby

Łączny koszt

Wymagany
Dostępność
nakład
pracy

Obliczony czas trwania

Obliczony czas
Produktywność wykorzystania
zasobu

Narzucony czas trwania

Czas trwania działania

Koszt
Koszt
jedno- zasobu
stkowy

Założenia

(załącznik)

228/356

Raport o stanie wykonania projektu
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefony osoby kontaktowej

Data przygotowania

Członek zespołu projektu

Nr i nazwa w strukturze podziału pracy

Lokalizacja

Telefon

Faks

E-mail

Zakończone
Zadanie/
Nr SPP

Niezakończone/zaległe

Planowane Planowane Rzeczywiste Nie zostały
rozpoczęcie zakończenie zakończenie rozpoczęte

Rzeczywiste Procent
Przew. data
rozpoczęcie zakończenia zakończenia

Problemy/Przeszkody

Sugestie/Środki zaradcze

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
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Formularz kontroli zmian
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Informacje o wnioskodawcy
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej zmianę

Nazwa organizacji (wskazać, czy wewnętrzna, czy zewnętrzna)

Adres organizacji

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail

Informacje o zmianie
Ostatnia aktualizacja planu

Aktualna lokalizacja planu

Charakter zmiany

Czy zmiana wiąże się ze zmianą zakresu?

Tak

Nie

Jeśli tak proszę podać informacje w punktach 1—3.
1. Szczegółowy opis wpływu zmian na koszty projektu, w tym obowiązki organizacyjne.

2. Szczegółowy opis wpływu zmian na harmonogram projektu, w tym obowiązki organizacyjne.

3. Szczegółowy opis wpływu zmian na specyfikację techniczną projektu, w tym obowiązki organizacyjne.

Zatwierdzenie zmiany — wewnętrznie

Zatwierdzenie zmiany — klient

Podpisy w powyższych polach wskazują na zatwierdzenie zmiany oraz obowiązków organizacyjnych zgodnie z powyższym opisem. Za wiążące uważa
się podpisy osób upoważnionych do podpisywania kontraktów w imieniu swych organizacji.
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Dokument odpowiedzialności za zmianę
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Rola

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr faksu

E-mail

Kierownik projektu
Nr telefonu

Obowiązki

 Określenie planu bazowego konfiguracji.
 Aktualizacja dokumentacji związanej z planem bazowym.
 Zarządzanie procesem kontroli zmiany.
 Integracja zmiany i przygotowywanie raportów.
Rola

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr faksu

E-mail

Kierownik projektu klienta
Nr telefonu

Obowiązki

 Przegląd planu bazowego konfiguracji wraz z kierownikiem projektu.
 Przyjęcie/odrzucenie proponowanej zmiany.
Rola

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr faksu

E-mail

Przedstawiciel 1
komitetu kontroli zmian
Nr telefonu

Obowiązki

 Określenie potencjalnych zmian specyfikacji.
 Okresowy przegląd stanu bazy danych o konfiguracji.
 W razie zatwierdzenia wprowadzenie zmiany do bazy danych o konfiguracji.
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Rola

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr faksu

E-mail

Przedstawiciel 2
komitetu kontroli zmian
Nr telefonu

Obowiązki

 Określenie potencjalnych zmian specyfikacji.
 Okresowy przegląd stanu bazy danych o konfiguracji.
 W razie zatwierdzenia wprowadzenie zmiany do bazy danych o konfiguracji.
Rola

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr faksu

E-mail

Przedstawiciel 3
komitetu kontroli zmian
Nr telefonu

Obowiązki

 Określenie potencjalnych zmian specyfikacji.
 Okresowy przegląd stanu bazy danych o konfiguracji.
 W razie zatwierdzenia wprowadzenie zmiany do bazy danych o konfiguracji.
Rola

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail

Rola

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail

Obowiązki





Obowiązki





232/356

Kontrola dokumentu
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Dystrybucja dokumentu
Imię i nazwisko

Stanowisko

Organizacja

Dotychczasowe zmiany
Data

Opis zmiany

Zatwierdził
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Raport audytu projektu
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Wskazówka: Na podstawie tego szablonu można przygotować szczegółowy raport z audytu projektu.
1.0

Podsumowanie
Przygotowanie podsumowania dla kierownictwa opisującego przebieg audytu oraz jego ustalenia,
wyniki i zalecenia.

2.0

3.0

4.0

1.1

Opis audytu. Określenie, co było przedmiotem audytu: obszar, daty, typ, zakres i podstawy:

1.2

Ustalenia. Podsumowanie najważniejszych ustaleń, na podstawie których ustalono wyniki i
zalecenia.

1.3

Wnioski. Określenie wyniku – pomyślny lub niepomyślny.

1.4

Zalecenia. Podsumowanie zalecanych działań opisanych w części audytu omawiającej wyniki.

Opis audytu
2.1

Obszar. Określenie obszarów oraz działów podlegających audytowi.

2.2

Daty audytu. Wskazanie daty lub zakresu dat audytu.

2.3

Typ. Określenie, czy przeprowadzono audyt systemu, zgodności, procesu, projektu, czy też
określoną kombinację kilku typów.

2.4

Zakres. Określenie, czy przeprowadzono audyt pełny, czy częściowy.

2.5

Podstawa. Opis podstawy audytu (z czym porównywano obszary podlegające audytowi –
z wymaganiami, strategiami, standardami, procedurami itp.).

2.6

Badany personel. Lista personelu, z którym kontaktowali się audytorzy, wraz z ich
stanowiskami, organizacjami oraz rolami.

2.7

Audytorzy. Lista audytorów wraz z ich stanowiskami, organizacjami oraz rolami.

Wyniki audytu
3.1

Wnioski audytorów. Powtórzenie wyników audytu: pomyślny lub niepomyślny.

3.2

Zalecenia. Zalecenie jednego z następujących rozwiązań: brak dalszych audytów (tylko wtedy,
gdy ten jest pomyślny), następny audyt w celu weryfikacji przeprowadzenia działań
korygujących lub następny audyt (należy określić, czy ma on być pełny, czy częściowy).

3.3

Ustalenia i plan działań korygujących. Zwięzłe omówienie najważniejszych ustaleń audytu na
następnej stronie. Dla każdego z ustaleń należy wskazać osobę odpowiedzialną za plan działań
korygujących i termin przeprowadzenia tych działań. W tej części należy uwzględnić
najważniejsze ustalenia i spostrzeżenia, unikając jednak nadmiernej szczegółowości, chyba, że
chodzi o nadzwyczaj istotny problem lub zagrożenie dla projektu i/lub procesów bądź procedur
organizacyjnych.

3.4

Podsumowanie innych kwestii. Mniej istotne ustalenia i spostrzeżenia.

Obieg raportu z audytu
Określenie listy osób, które mają otrzymać raport z audytu.
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Ustalenia audytu

Działania korygujące
Podsumowanie ustaleń Terminy działań

Odpowiedzialny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Raport z oceny — poziom kierownictwa
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Kierownik projektu

Najważniejsze informacje
Uwagi

Koszt
Uwagi

Harmonogram
Uwagi
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Jakość
Uwagi

Komplikacje
Uwagi

Wprowadzone zmiany planu
Uwagi

Pozostałe do wprowadzenia zmiany planu
Uwagi

Załączniki
1.

2.

3.
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Pakiet na spotkanie przekazujące
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Informacje ogólne
Kierownik projektu

Organizacja

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail

Wskazówki dotyczące przekazania
Cel
Na formalnym spotkaniu z klientem kierownik projektu omawia wszystkie klauzule gwarancyjne oraz
zobowiązania ciągłe wynikające z kontraktu lub karty projektu a także wyjaśnia, w jaki sposób jego
organizacja i/lub strony trzecie będą wywiązywały się z tych postanowień. Wszelkich ewentualnych
dostawców należy przedstawić klientowi.
Lista kontrolna przygotowań
 Zebranie i przegląd dokumentacji związanej z gwarancjami, zobowiązaniami ciągłymi i wymaganiami.


Kontrakt (przegląd wymagań).



Karta projektu (według potrzeb).

 Dokumentacja powykonawcza systemu, produktu lub procesu dostarczanego klientowi (analiza
punktów).


Dokumentacja usług świadczonych przez organizację.



Dokumentacja usług świadczonych przez strony trzecie.

 Lista i opis wszelkich elementów objętych gwarancją oraz objętych gwarancją stron trzecich.
 Opis procesu świadczenia usług gwarancyjnych przez organizację kierownika projektu.
 Opis procesu świadczenia usług gwarancyjnych przez strony trzecie.
 Sprawdzenie, czy klient wie jak kontaktować się z organizacją i stronami trzecimi w sprawie usług
gwarancyjnych.
 Lista i opis zobowiązań ciągłych organizacji nieobjętych gwarancją.
 Opis procesu wywiązywania się przez organizację kierownika projektu z tych zobowiązań.
 Opracowanie listy stron trzecich świadczących usługi, którzy powinni wziąć udział w spotkaniu.
 Powiadomienie wybranych uczestników.
 Przygotowanie i przekazanie programu spotkania.
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Program spotkania przekazującego
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Zawiadomienie
Do

Od

Data

Informacje o spotkaniu
Data

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Miejsce

Zwołane przez

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail

Sponsorowane przez

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail

Cel spotkania

Punkty programu

Prowadzący

Czas

Powitanie i przedstawienie uczestników
Cel spotkania
Omówienie systemu, produktu lub
procesu i ustalenie gwarancji
Omówienie wymagań uzupełniających
organizacji kierownika projektu
Przegląd kontraktu
Przegląd karty projektu (według
potrzeb)
Przegląd gwarancji
Przegląd gwarancji stron trzecich
Przedstawienie usługodawców
Podsumowanie
Zakończenie
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Dokumentacja zgromadzonego doświadczenia
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Podsumowanie dla kierownictwa
Ogólne informacje o projekcie

Najważniejsze aspekty zgromadzonego doświadczenia

Podsumowanie zaleceń

Przegląd techniczny
Doświadczenie zgromadzone w projekcie

Zalecane ulepszenia procesów

Proponowane modyfikacje lub ulepszenia narzędzi

Przegląd administracyjny
Doświadczenie zgromadzone w projekcie
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Zalecane ulepszenia procesów

Proponowane modyfikacje lub ulepszenia narzędzi

Przegląd zarządzania kontraktami
Doświadczenie zgromadzone w projekcie

Zalecane ulepszenia procesów

Proponowane modyfikacje lub ulepszenia narzędzi

Przegląd zarządzania ryzykiem
Doświadczenie zgromadzone w projekcie

Zalecane ulepszenia procesów

Proponowane modyfikacje lub ulepszenia narzędzi
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Przegląd zarządzania finansowego
Doświadczenie zgromadzone w projekcie

Zalecane ulepszenia procesów

Proponowane modyfikacje lub ulepszenia narzędzi

Zarządzanie relacjami z klientem
Doświadczenie zgromadzone w projekcie

Zalecane ulepszenia procesów

Proponowane modyfikacje lub ulepszenia narzędzi

Zarządzanie relacjami w zespole
Doświadczenie zgromadzone w projekcie

Zalecane ulepszenia procesów
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Proponowane modyfikacje lub ulepszenia narzędzi
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Lista kontrolna zakończenia projektu
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Wskazówka: Poszczególne punkty można uznać za spełnione dopiero wtedy, gdy w dossier projektu
znajdzie się kompletna odpowiedź.
Projekt – zagadnienia wewnętrzne
 Czy istnieją jakieś zaległe produkty cząstkowe?
 Czy podpisano i otrzymano wszystkie certyfikaty wewnętrzne?
 Czy istnieją jakieś zaległe zobowiązania wewnętrzne?
 Czy rozliczono wszystkie koszty związane z realizacją projektu?
 Czy zakończono wszystkie pakiety robocze i zlecenia?
 Czy udokumentowano i uzasadniono wszystkie niezakończone pakiety robocze?
 Czy poinformowano kierownictwo o zwolnieniu personelu projektu do innych prac?
 Czy poinformowano kierownictwo o zwolnieniu infrastruktury zaangażowanej w projekcie do innych
prac?
 Czy dokonano archiwizacji planu projektu wraz ze wszystkimi danymi uzupełniającymi?
 Czy zagospodarowano wszystkie niewykorzystane w projekcie materiały?



Projekt – zagadnienia zewnętrzne
 Czy porozumiano się z dysponentem projektu, w sprawie przekazania pozostałych produktów
cząstkowych?
 Czy podpisano i otrzymano wszystkie certyfikaty i zatwierdzenia zewnętrzne?
 Czy powiadomiono dostawców o wszystkich zaległych zobowiązaniach?
 Czy wszystkie strony mają świadomość zbliżającego się zakończenia projektu?
 Czy unieruchomiono i zabezpieczono infrastrukturę w miejscu realizacji projektu?
 Czy ustanowiono i uruchomiono procedury kontrolne i obsługowe?



Personel – zagadnienia wewnętrzne
 Czy rozwiązane wszystkie problemy dotyczące przyszłego zatrudnienia personelu realizującego
projekt?
 Czy zespół projektu jest gotowy do realizacji pozostałych zobowiązań wynikających z projektu?
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 Czy utrzymano czynniki motywacyjne związane z pozostałymi działaniami i zobowiązaniami?
 Czy rozwiązano problemy związane z tożsamością zespołu?
 Czy pracownikom przydzielono nowe obowiązki lub powiadomiono o metodach ich przydzielania?



Personel – zagadnienia zewnętrzne
 Czy podjęto odpowiednie działania podtrzymujące zainteresowanie projektem ze strony jego
dysponenta?
 Czy podjęto odpowiednie działania zapewniające stabilność nastawienia oraz sposobów postrzegania
projektu ze strony jego dysponenta?
 Czy wspólnie z dysponentem projektu rozstrzygnięto problemy związane ze zmianami personelu?
 Czy kluczowi członkowie personelu projektu (oraz pracownicy dysponenta projektu) są nadal
informowani o wykonaniu projektu?
 Czy określono metody komunikowania się podtrzymujące relacje pomiędzy dysponentem a
kierownikiem projektu?
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Analiza pola sił
Wyzwanie:
Czynniki ułatwiające
5

4

3

Czynniki utrudniające
2

1

1

2

3

4

5

Legenda: 1 = bardzo słaby wpływ
5 = bardzo silny wpływ
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Macierz priorytetów
Relacje
Silne

=9

Średnie = 3
Brak (puste)

Oc
(o ena
d
in ist
o
st
ru tno
kt
or ści
a)
Klienci

Sumy

=1
Wymagania

Słabe

Sumy

Priorytet
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Rozwinięcie funkcji jakości (QFD)
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Plan zapewniania jakości/produktów cząstkowych
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Nazwa produktu/produktu cząstkowego ______________________________ Dysponent_______________________________

Atrybuty jakości

Kryteria jakości

Czynniki jakości

Działania kontroli
jakości

Punkty kontrolne
zapewniania jakości

Osoba
odpowiedzialna
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Załącznik do formularza
Definicje
Atrybuty jakości: Właściwości produktu, za pomocą których opisuje się i ocenia jakość. Na ogół wyrażane jako rezultaty.
Kryteria jakości: Wymierne definicje jakości. Mierniki te są zwykle minimalnymi wartościami wymaganymi przez klienta/sponsora. Można je określić kryteriami
odbioru.
Czynniki jakości: Dowolny aspekt (zasoby, umiejętności, maszyny itp.) powodujący lun wpływający na osiągnięcie pożądanych kryteriów/atrybutów jakości.
Działania kontroli jakości: Techniki wykorzystywane w celu oceny osiągnięcia kryteriów. (Przykłady: testy, ocena wzrokowa, uwagi klienta itp.).
Punkty kontrolne zapewniania jakości: Etap procesu, pakiet roboczy, zadanie lub działanie w ramach którego występują działania kontroli jakości.
Osoba odpowiedzialna: Osoba odpowiedzialna za realizację zapewniania jakości.
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Lista ryzyk
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Lista zagrożeń
Kategoria

Numer w strukturze
podziału pracy

Zagrożenie
(opis zdarzenia)

Prawdopodobieństwo

Skutki

Ogólna
ocena

Priorytet
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Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Lista szans
Kategoria

Numer w strukturze
podziału pracy

Szansa
(opis zdarzenia)

Prawdopodobieństwo

Skutki

Ogólna
ocena

Priorytet
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Formularz analizy ryzyk
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Formularz analizy zagrożenia
Dane projektu

Opis zdarzenia (zagrożenia), które może wystąpić.

Nazwa projektu ________________________

____________________________________________

Kierownik projektu _____________________

____________________________________________

Nr telefonu ____________________________

____________________________________________

Nr w strukturze podziału pracy ___________

____________________________________________

Element struktury podziału pracy _________
Opis istotnych skutków wystąpienia zdarzenia dla
projektu.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Opis prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Przynajmniej cztery osoby wypełniają wykres.

Prawdopodobieństwo wystąpienia

Wysokie

Niskie
Łagodne

Skutki

Dotkliwe

Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania
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Formularz analizy szansy
Dane projektu

Opis zdarzenia (szansy), które może wystąpić.

Nazwa projektu ________________________

____________________________________________

Kierownik projektu _____________________

____________________________________________

Nr telefonu ____________________________

____________________________________________

Nr w strukturze podziału pracy ___________

____________________________________________

Element struktury podziału pracy _________
Opis istotnych skutków wystąpienia zdarzenia dla
projektu.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Opis prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Przynajmniej cztery osoby wypełniają wykres.

Prawdopodobieństwo wystąpienia

Wysokie

Niskie
Łagodne

Skutki

Dotkliwe
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Model oceny ryzyka RAM™
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Informacje ogólne
Model oceny ryzyka RAM™ stworzony przez ESI to cenne narzędzie, które można stosować na
początkowych etapach cyklu życia projektu lub w wypadku możliwości uzyskania kontraktu.
Wykorzystywane jest przede wszystkim przez kierownictwo i decydentów w procesie wyboru projektu lub
przy podejmowaniu decyzji o złożeniu oferty lub odstąpieniu od składania oferty. ESI opracował model
RAM™ na podstawie analizy rzeczywistych projektów i kontraktów a także konsultacji z osobami
podejmującymi decyzje. Analizy te potwierdziły wielokrotnie, że zarówno decyzje o wyborze projektu, jak
i o złożeniu oferty, podejmuje się z jednej strony uwzględniając potencjalne zagrożenia, z drugiej zaś –
szanse związane z daną sytuacją. Badania wykazały, że pytania zawarte w modelu RAM™ okazały się mieć
kluczowe znaczenie przy podejmowaniu wspomnianych decyzji. Jednakże poszczególne firmy, branże i
kultury różnią się od siebie, dlatego zaleca się stopniowe dostosowanie tego narzędzia do warunków
charakterystycznych dla danej firmy, danych, strategii, segmentu rynku i nastawienia wobec ryzyka w
organizacji. Naszym celem jest udostępnienie struktury wyjściowej.
Zastosowanie
Model RAM™ jest w istocie łatwy w użyciu. Oddzielnie dla zagrożeń i szans odpowiada się na pytania
dotyczące prawdopodobieństwa oraz skutków wystąpienia. Wyniki sumuje się i nanosi na skalę decyzyjną
znajdującą się na ostatniej stronie tego narzędzia. Skala pozwala odczytać rekomendację stwierdzającą,
czy warto zainwestować w dany projekt, zrezygnować z niego, czy też może przeprowadzić bardziej
wnikliwą analizę.
Ponieważ prawdopodobieństwo i skutki to pojęcia z natury subiektywne (różne osoby mogą je w różny
sposób oceniać), zaleca się, aby grupa dokonująca oceny i ustalająca odpowiedzi na pytania dotyczące
prawdopodobieństwa oraz skutków, składała się przynajmniej z czterech do sześciu kluczowych członków
zespołu projektu. Trzeba również wyznaczyć moderatora prowadzącego spotkanie. Powinien on
poprowadzić grupę przez kolejne pytania narzędzia RAM™. Po odczytaniu pytania na głos moderator
prowadzi dyskusję w taki sposób, by grupa zgodnie odpowiedziała na pytania o prawdopodobieństwo i
skutki wystąpienia. Dla każdego z pytań zaznacza się pole o określonej wartości liczbowej. Wartości
ekspozycji na zagrożenia (RE) oraz szanse (OE) dla każdego pytania uzyskuje się mnożąc wyznaczoną
wartość prawdopodobieństwa przez wyznaczoną wartość skutków wystąpienia. Po udzieleniu odpowiedzi
na wszystkie 40 pytań, łączną wartość ekspozycji na zagrożenia uzyskuje się dodając wartości RE ustalone
dla 20 pytań dotyczących zagrożeń. Z kolei łączą wartość ekspozycji na szanse otrzymuje się dodając
wartości OE z 20 pytań dotyczących szans.
Otrzymane dwie wartości nanosi się na skalę decyzyjną ESI na stronie TL24-PL-11. Łączny wskaźnik
ekspozycji na zagrożenia zaznacza się na skali zagrożeń, zaś łączny wskaźnik ekspozycji na szanse – na
skali szans. Punkty łączy się ze sobą. W punkcie przecięcia powstałej linii ze skalą decyzyjną odczytuje się
zalecaną decyzję.
Interpretacja
Projekt jest dobrą inwestycją wtedy, gdy związane z nim zagrożenia są niewielkie, a szanse, jakie ze sobą
niesie – duże. W sytuacji przeciwnej – gdy zagrożenia są znaczne, a szanse nikłe – projekt nie jest dobrą
inwestycją. Inne kombinacje zagrożeń i szans wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz
i dokładniejszego zbadania szczegółów projektu. Podobnie, jak w wypadku wszelkich innych decyzji,
trzeba wziąć pod uwagę wiele zmiennych. Elementy modelu RAM™ zostały dobrane w taki sposób, że
reprezentują najważniejsze zmienne, które zwykle uwzględnia się w procesie wyboru projektu.
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Kwestie organizacyjne
Jak wspomniano wcześniej, firm różnią się między sobą organizacją, a każda z nich ma własne potrzeby
wynikające ze specyfiki swej działalności. Dlatego zaleca się dostosowanie tego narzędzia do takiej
postaci, aby, skuteczniej służyło danej firmie. Z naszych badań wynika, ze pytania zawarte w narzędziu są
odpowiednie, ale aby móc lepiej opisać cele i kierunki działania danej firmy trzeba wprowadzić pewne
korekty, wagi i bardziej precyzyjne definicje. Można rozważać dostosowanie następujących obszarów:
 Skala prawdopodobieństwa.
 Skala skutków wystąpienia.
 Mnożniki wagowe.
Pozwala to stworzyć narzędzie, które w większym stopniu odpowiada modelowi decyzyjnemu
stosowanemu przez kierownictwo danej firmy.
Skala prawdopodobieństwa
Ponieważ każda firma ma nieco inną strukturę organizacyjną, warto rozważyć modyfikację skali
prawdopodobieństwa stosowanej w poszczególnych pytaniach zawartych w modelu RAM™.
W odniesieniu do pytań dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia, model bazuje na następujących
kryteriach:.
Pytanie

Prawdopodobieństwo

1

= 1 do 10%

2

= 11 do 20%

3

= 21 do 30%

4

= 31 do 40%

5

= 41 do 50%

6

= 51 do 60%

7

= 61 do 70%

8

= 71 do 80%

9

= 81 do 90%

10

= 91 do 100%

Skala skutków wystąpienia
Skala skutków również stanowi miernik subiektywny. Konsekwentne stosowanie tej samej skali wymaga
zdefiniowania wszystkich odpowiedzi na pytania zawarte w modelu. Skalę skutków można na przykład
wyrazić procentowo.
Mnożniki wagowe
Jeśli zajdzie taka potrzeba, można również zastosować czynniki wagowe pozwalające skorygować
istotność każdego z 40 pytań w zależności od bieżących priorytetów i preferencji firmy. Czynniki wagowe
są dodawane jako mnożniki do poszczególnych pytań. Nie zmieniają zasadniczego sposoby zastosowania
modelu.
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Analiza zagrożeń
Zagrożenia dotyczące klienta
1.

Relacje
z klientem

Prawdopodobieństwo wystąpienia

Skutki wystąpienia

Na podstawie oceny obecnych lub wcześniejszych
relacji z danym klientem dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest prawdopodobieństwo
wystąpienia problemów związanych z kosztami,
terminami oraz wykonaniem tego kontraktu?

Jeśli w rezultacie obecnych lub wcześniejszych
relacji
z klientem wystąpią problemy, jaki może być
zasięg skutków względem kryteriów sukcesu tego
projektu?

Praktycznie
niemożliwe
1

2.

Gotowość
klienta

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

×

10

Bardzo niewielki
zasięg

Na podstawie oceny gotowości klienta do
realizacji tego projektu dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest prawdopodobieństwo
wystąpienia problemów związanych z kosztami,
terminami oraz wykonaniem tego kontraktu?
Praktycznie
niemożliwe
1

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

Zaangażowanie
klienta

Praktycznie
niemożliwe

Bardzo niewielki
zasięg
2

Treść
kontraktu

Na podstawie oceny wprowadzonych przez klienta
zmian w standardowej formie kontraktu
stosowanej
w naszej firmie dokonanej przez zespół analizujący
ofertę, jakie jest prawdopodobieństwo
×
wystąpienia problemów związanych z kosztami,
terminami oraz wykonaniem tego kontraktu?
Praktycznie
niemożliwe
1

5.

Typ
kontraktu

Praktycznie
pewne

2

3

4

5

6

7

8

9

10

___

=

___

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

×
Bardzo niewielki
zasięg
1

2

Prawdopodobieństwo wystąpienia

4.

=

Jeśli w rezultacie zaangażowania zasobów
i budżetu klienta w ten projekt wystąpią
problemy,
jaki może być zasięg skutków względem kryteriów
sukcesu tego projektu?

Praktycznie
pewne

Zagrożenia dotyczące kontraktu

___

Bardzo znaczny
zasięg

×

10

Na podstawie oceny poziomu zaangażowania
zasobów
i budżetu klienta w ten projekt dokonanej przez
zespół analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
związanych z kosztami, terminami oraz
wykonaniem tego kontraktu?

=

Jeśli w rezultacie gotowości klienta do realizacji
tego projektu wystąpią problemy, jaki może być
zasięg skutków względem kryteriów sukcesu tego
projektu?

1

3.

RE

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

Skutki wystąpienia

RE

Jeśli w rezultacie wprowadzonych przez klienta
zmian w standardowej formie kontraktu
stosowanej
w naszej firmie wystąpią problemy, jaki może być
zasięg skutków względem kryteriów sukcesu tego
projektu?
=
Bardzo niewielki
zasięg
1

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

Na podstawie oceny typu kontraktu do tego
Jeśli w rezultacie typu kontraktu do tego projektu
projektu (stała kwota, rozliczenie czasu i
wystąpią problemy, jaki może być zasięg skutków
materiałów, procent kosztów plus premia itp.)
względem kryteriów sukcesu tego projektu?
dokonanej przez zespół analizujący ofertę, jakie
jest prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
związanych z kosztami, terminami oraz
×
=
Bardzo niewielki
Bardzo znaczny
wykonaniem tego kontraktu?
zasięg
zasięg
Praktycznie
niemożliwe
1

Praktycznie
pewne

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

___

3

4

5

6

7

8

9

10

10
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___

6.

Gwarancje
wykonania
kontraktu

Prawdopodobieństwo wystąpienia
Na podstawie oceny wymaganych przez klienta
gwarancji wykonania dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest prawdopodobieństwo
wystąpienia problemów związanych z kosztami,
terminami oraz wykonaniem tego kontraktu?
Praktycznie
niemożliwe
1

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

Skutki wystąpienia
Jeśli w rezultacie wymaganych przez klienta
gwarancji wykonania wystąpią problemy, jaki
może być zasięg skutków względem kryteriów
sukcesu tego projektu?
×

=
Bardzo niewielki
zasięg

10

1

2

Zagrożenia dotyczące harmonogramu projektu

Prawdopodobieństwo wystąpienia

7.

Termin
złożenia
oferty

Na podstawie oceny otrzymanego terminu na
przygotowanie i złożenie oferty dokonanej przez
zespół analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
związanych z kosztami, terminami oraz
wykonaniem tego kontraktu?
Praktycznie
niemożliwe
1

8.

Terminy
kamieni
milowych
projektu

3

4

5

6

7

8

9

1

Praktycznie
pewne

2

3

4

5

6

7

8

9

×

1

3

4

5

6

7

8

9

2

10

11. Doprecyzowanie
projektu

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

RE

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

=

___

=

___

=

___

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bardzo niewielki
zasięg
2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

Skutki wystąpienia

RE

Jeśli w rezultacie złożoności projektu wystąpią
problemy, jaki może być zasięg skutków
względem kryteriów sukcesu tego projektu?

×

10

Na podstawie oceny adekwatności poziomu
zaangażowania naszej firmy w doprecyzowanie
projektu dokonanej przez zespół analizujący
ofertę, jakie jest prawdopodobieństwo
wystąpienia problemów związanych z kosztami,
terminami oraz wykonaniem tego kontraktu?
Praktycznie
Praktycznie
niemożliwe

Bardzo znaczny
zasięg

Jeśli w rezultacie względnej zależności pomiędzy
łącznym czasem trwania projektu a zakresem
projektu wystąpią problemy, jaki może być zasięg
skutków względem kryteriów sukcesu tego
projektu?

1

Na podstawie oceny złożoności projektu
dokonanej przez zespół analizujący ofertę, jakie
jest prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
związanych z kosztami, terminami oraz
wykonaniem tego kontraktu?

1

8

Bardzo niewielki
zasięg

10

Prawdopodobieństwo wystąpienia

Praktycznie
niemożliwe

7

×

Zagrożenia dotyczące złożoności projektu
10. Złożoność
projektu

6

Jeśli w rezultacie zdolności naszej firmy do
dotrzymania terminów kluczowych kamieni
milowych projektu wystąpią problemy, jaki może
być zasięg skutków względem kryteriów sukcesu
tego projektu?

Praktycznie
pewne

2

5

Bardzo niewielki
zasięg
1

Czas trwania Na podstawie oceny względnej zależności
projektu
pomiędzy łącznym czasem trwania projektu a
zakresem projektu
dokonanej przez zespół analizujący ofertę, jakie
jest prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
związanych z kosztami, terminami oraz
×
wykonaniem tego kontraktu?
Praktycznie
niemożliwe

4

Jeśli w rezultacie otrzymanego terminu na
przygotowanie i złożenie oferty wystąpią
problemy, jaki może być zasięg skutków
względem kryteriów sukcesu tego projektu?

1

9.

3

10

Na podstawie oceny zdolności naszej firmy do
dotrzymania terminów kluczowych kamieni
milowych projektu dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest prawdopodobieństwo
wystąpienia problemów związanych z kosztami,
terminami oraz wykonaniem tego kontraktu?
Praktycznie
niemożliwe

___

Bardzo znaczny
zasięg

Skutki wystąpienia

Praktycznie
pewne
2

RE

Bardzo niewielki
zasięg
1

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

=

___

=

___

10

Jeśli w rezultacie adekwatności poziomu
zaangażowania naszej firmy w doprecyzowanie
projektu wystąpią problemy, jaki może być zasięg
skutków względem kryteriów sukcesu tego
projektu?
×
Bardzo niewielki
Bardzo znaczny
i
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Prawdopodobieństwo wystąpienia
12. Zmienność
wymagań

Na podstawie oceny potencjalnej zmienności
wymagań projektu dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
związanych z kosztami, terminami oraz
wykonaniem tego kontraktu?
Praktycznie
niemożliwe
1

13. Podobne
doświadczenia

2

3

4

5

6

7

8

9

14. Użycie
niesprawdzonych
produktów

Praktycznie
pewne

2

3

4

5

6

7

8

9

Bardzo niewielki
zasięg
1

Praktycznie
niemożliwe

×

3

4

5

6

7

8

9

Praktycznie
pewne

2

3

4

5

6

7

8

9

×

1

Praktycznie
pewne

3

4

5

6

7

8

9

8

9

=

___

=

___

10

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

10

RE

Jeśli w rezultacie liczby dostawców lub
podwykonawców, jaka będzie wykorzystywana
w projekcie wystąpią problemy, jaki może być
zasięg skutków względem kryteriów sukcesu tego
projektu?
=

×
Bardzo niewielki
zasięg

10

Na podstawie oceny rozmieszczenia
16. Rozmieszgeograficznego prac w projekcie i związanych z
czenie
geograficzne tym wymagań logistycznych dokonanej przez
zespół analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
związanych z kosztami, terminami oraz
wykonaniem tego kontraktu?
2

7

Skutki wystąpienia

Prawdopodobieństwo wystąpienia

1

6

Bardzo niewielki
zasięg

1

Praktycznie
niemożliwe

5

10

Na podstawie oceny liczby dostawców lub
podwykonawców, jaka będzie wykorzystywana
w projekcie dokonanej przez zespół analizujący
ofertę, jakie jest prawdopodobieństwo
wystąpienia problemów związanych z kosztami,
terminami oraz wykonaniem tego kontraktu?
1

4

Jeśli w rezultacie stopnia użycia w projekcie
niesprawdzonych produktów wystąpią problemy,
jaki może być zasięg skutków względem kryteriów
sukcesu tego projektu?

Prawdopodobieństwo wystąpienia

Praktycznie
niemożliwe

3

2

Zagrożenia dotyczące środowiska projektu
15. Liczba
dostawców
lub podwykonawców

___

Bardzo znaczny
zasięg

Bardzo niewielki
zasięg
1

Praktycznie
pewne
2

2

=

Jeśli w rezultacie wcześniejszych podobnych
doświadczeń potencjalnego zespołu projektu
wystąpią problemy, jaki może być zasięg skutków
względem kryteriów sukcesu tego projektu?

10

Na podstawie oceny stopnia użycia w projekcie
niesprawdzonych produktów dokonanej przez
zespół analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
związanych z kosztami, terminami oraz
wykonaniem tego kontraktu?

1

×

10

Praktycznie
niemożliwe

RE

Jeśli w rezultacie potencjalnej zmienności
wymagań projektu wystąpią problemy, jaki może
być zasięg skutków względem kryteriów sukcesu
tego projektu?

Praktycznie
pewne

Na podstawie oceny wcześniejszych podobnych
doświadczeń potencjalnego zespołu projektu
dokonanej przez zespół analizujący ofertę, jakie
jest prawdopodobieństwo wystąpienia
problemów związanych z kosztami, terminami
oraz wykonaniem tego kontraktu?
1

Skutki wystąpienia

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

Skutki wystąpienia

×

RE

Jeśli w rezultacie rozmieszczenia geograficznego
prac
w projekcie i związanych z tym wymagań
logistycznych wystąpią problemy, jaki może być
zasięg skutków względem kryteriów sukcesu tego
projektu?
=
Bardzo niewielki
zasięg

___

Bardzo znaczny
zasięg
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___

17. Dostępność Na podstawie oceny zgodności dostępności
zasobów
wymaganych zasobów z planowanym
wykonaniem zakresu prac w projekcie dokonanej
przez zespół analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
związanych z kosztami, terminami oraz
wykonaniem tego kontraktu?
Praktycznie
niemożliwe
1

Praktycznie
pewne

2

3

4

5

6

7

8

9

Praktycznie
niemożliwe

Bardzo niewielki
zasięg

10

18. SpecjaNa podstawie oceny potrzeb oraz dostępności
listyczne
specjalistycznych umiejętności koniecznych do
umiejętności prac
w projekcie dokonanej przez zespół analizujący
ofertę, jakie jest prawdopodobieństwo
wystąpienia problemów związanych z kosztami,
terminami oraz wykonaniem tego kontraktu?
1

×

×

Praktycznie
pewne

2

3

4

5

6

7

8

9

Jeśli w rezultacie zgodności dostępności
wymaganych zasobów z planowanym
wykonaniem zakresu prac
w projekcie wystąpią problemy, jaki może być
zasięg skutków względem kryteriów sukcesu tego
projektu?
=

Zagrożenia dotyczące zarządzania projektem

Jeśli w rezultacie potrzeb oraz dostępności
specjalistycznych umiejętności koniecznych do
prac
w projekcie wystąpią problemy, jaki może być
zasięg skutków względem kryteriów sukcesu tego
projektu?
=

Prawdopodobieństwo wystąpienia

19 Uprawnienia Na podstawie oceny odpowiedniości poziomu
kierownika uprawnień przekazanych kierownikowi projektu
dokonanej przez zespół analizujący ofertę, jakie
projektu
jest prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
związanych z kosztami, terminami oraz
wykonaniem tego kontraktu?
Praktycznie
niemożliwe
1

20. Ocena
ryzyka przez
kierownika
projektu

Praktycznie
pewne

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RE

Jeśli w rezultacie odpowiedniości poziomu
uprawnień przekazanych kierownikowi projektu
wystąpią problemy, jaki może być zasięg skutków
względem kryteriów sukcesu tego projektu?
×

10

Praktycznie
pewne

___

Bardzo znaczny
zasięg

Skutki wystąpienia

Bardzo niewielki
zasięg
1

Na podstawie wyłącznej oceny kierownika
projektu, jakie jest prawdopodobieństwo
wystąpienia problemów związanych z kosztami,
terminami oraz wykonaniem tego kontraktu?
Praktycznie
niemożliwe

Bardzo znaczny
zasięg

Bardzo niewielki
zasięg

10

___

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

=

___

=

___

10

Jeśli według wyłącznej oceny kierownika projektu
wystąpią problemy, jaki może być zasięg skutków
względem kryteriów sukcesu tego projektu?

×

Bardzo niewielki
zasięg
1

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

Łączny wynik dla zagrożeń (suma RE dla pytań od 1 do 20) =
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Analiza szans
Strategiczne szanse związane z prowadzoną działalnością
Prawdopodobieństwo wystąpienia

1.

Wspieranie
strategicznego
kierunku
działań
firmy

Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo, że podpisanie kontraktu
będzie wspierać strategiczny kierunek działalności
firmy i będzie z nim zgodne?

1

2.

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

3

4

5

6

7

8

9

2

10

Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo, że zdobycie i realizacja
tego projektu pozwolą naszej firmie na użycie
zasobów, które obecnie nie są w pełni
wykorzystane?
Praktycznie
niemożliwe
1

1

4.

3

4

5

6

7

8

9

1

5.

3

4

5

6

7

8

9

1

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

8

9

=

___

10

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

OE

×

Bardzo niewielki
zasięg
1

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

=

___

=

___

=

___

10

Jaki jest stopień, w jakim rozwój nowych
umiejętności wynikający z realizacji tego projektu
może przyczynić się do wzrostu przychodów i
zysku w ciągu następnych 24 miesięcy?
×

Bardzo niewielki
zasięg
1

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

10

Dostarczanie Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
nowych
analizujący ofertę, jakie jest
doświadczeń prawdopodobieństwo, że zdobycie i realizacja
tego projektu pozwolą naszej firmie pozwolą
naszej firmie na poszerzenie naszej aktualnej bazy
umiejętności w tym obszarze?
Praktycznie
niemożliwe

7

Jaki jest stopień, w jakim w ciągu najbliższych 12
miesięcy może nastąpić przekształcenie zasobów,
które nie są w pełni wykorzystane w całkowicie
produktywne zasoby?

Praktycznie
pewne

2

6

___

10

Rozwój
Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
nowych
analizujący ofertę, jakie jest
umiejętności prawdopodobieństwo, że zdobycie i realizacja
tego projektu pozwolą naszej firmie rozwinąć
nowe umiejętności, które w ciągu następnych 24
miesięcy doprowadzą do wzrostu przychodów i
zysku?
Praktycznie
niemożliwe

5

=

Skutki wystąpienia

Praktycznie
pewne
2

4

Bardzo niewielki
zasięg

Prawdopodobieństwo wystąpienia

Użycie
zasobów

3

×

Szanse dotyczące zasobów i umiejętności
3.

Bardzo znaczny
zasięg

Jaki jest stopień, w jakim w ciągu najbliższych 12
miesięcy może nastąpić zwiększenie udziału
rynkowego firmy, jeśli projekt zostanie pomyślnie
zakończony?

Praktycznie
pewne
2

Bardzo niewielki
zasięg

10

Zwiększenie Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
udziału
analizujący ofertę, jakie jest
rynkowego prawdopodobieństwo, że zdobycie tego projektu i
jego pomyślne zakończenie może w ciągu
najbliższych 12 miesięcy spowodować zwiększenie
udziału rynkowego firmy?
Praktycznie
niemożliwe

OE

Jaki jest stopień, w jakim ten projekt jest zgodny
ze strategicznym kierunkiem działalności firmy?

×
Praktycznie
niemożliwe

Skutki wystąpienia

10

Jaki jest stopień, w jakim ta poszerzona baza
umiejętności uzyskana dzięki realizacji tego
projektu, może przyczynić się do wzrostu
przychodów i zysku
w ciągu następnych 12 miesięcy?
×
Bardzo niewielki
zasięg
1

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10
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Szanse marketingu nowych możliwości działalności
Prawdopodobieństwo wystąpienia

6.

Referencje
klienta

Skutki wystąpienia

Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo, że w razie pomyślnej
realizacji projektu klient zgodzi się udzielić nam
swych referencji?

OE

Jaki jest stopień, w jakim nasza firma może
skorzystać, jeśli ten konkretny klient zgodzi się
udzielić nam referencji w razie pomyślnej realizacji
projektu?
×

Praktycznie
niemożliwe
1

7.

Potencjalna
współpraca
w
przyszłości

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

Bardzo niewielki
zasięg

10

1

Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo, że pomyślne zakończenie
tego projektu doprowadzi do dalszej współpracy z
tym klientem?

1

8.

Obecność
w mediach

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

1

Wpływ
społeczny

Bardzo niewielki
zasięg
1

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

1

Bardzo niewielki
zasięg

10

Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo, że pomyślne zakończenie
tego projektu może skłonić
w przyszłości innych liderów prowadzących
działalność gospodarczą do zaangażowania się
w interesy z naszą firmą?
Praktycznie
niemożliwe

3

4

5

6

7

8

9

1

2

×

1

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

___

10

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

Skutki wystąpienia

Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo, że w projekcie uzyska się
lub przekroczy docelowe przychody?

1

3

10

Prawdopodobieństwo wystąpienia

Praktycznie
niemożliwe

=

Bardzo znaczny
zasięg

Bardzo niewielki
zasięg

Szanse finansowe związane z projektem
10. Docelowe
przychody

___

Jaki jest stopień, w jakim pomyślne zakończenie
tego projektu może wpłynąć na decyzję innych
liderów prowadzących działalność gospodarczą do
zaangażowania się w interesy z naszą firmą?

Praktycznie
pewne

2

=

10

Jaki jest stopień, w jakim ta obecność w mediach
pomoże w pozyskaniu nowych zleceń przez
następne 12 miesięcy, w razie pomyślnego
zakończenia projektu?

Praktycznie
pewne
2

___

10

×

9.

=

Bardzo znaczny
zasięg

10

Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo, że zdobycie tego projektu i
jego pomyślne zakończenie stworzy możliwość
zaistnienia w mediach?
Praktycznie
niemożliwe

___

Jaki jest stopień, w jakim można prowadzić dalszą
współpracę z tym klientem w przyszłości po
pomyślnym zakończeniu tego projektu?

×
Praktycznie
niemożliwe

2

=

10

OE

Jaki jest stopień, w jakim w projekcie uzyska się
lub przekroczy docelowe przychody?

×

Bardzo niewielki
zasięg
1

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10
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=

___

Prawdopodobieństwo wystąpienia
11. Ramy
czasowe

Skutki wystąpienia

Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 12
miesięcy firma uzyska znaczące przychody w tym
projekcie?

Jaki jest stopień, w jakim w ciągu najbliższych 12
miesięcy firma uzyska znaczące przychody w tym
projekcie?

×
Praktycznie
niemożliwe
1

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

1

13. Docelowa
marża

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

14. Wartość
bieżąca
netto

3

4

5

6

7

8

9

1

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

=

___

=

___

=

___

=

___

10

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

Bardzo niewielki
zasięg
1

10

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

Jaki jest stopień, w jakim w projekcie uzyska się
lub przekroczy docelową wartość bieżącą netto
projektu
w trakcie jego cyklu życia?
×
Bardzo niewielki
zasięg

10

1

15. Koszty
Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
przedanalizujący ofertę, jakie jest
sprzedażowe prawdopodobieństwo, że koszty
przedsprzedażowe (koszty poniesione przed
podpisaniem kontraktu) będą niewielkie w
porównaniu z łącznymi przychodami i zyskiem
uzyskanymi
w projekcie?
Praktycznie
niemożliwe

6

10

Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo, że w projekcie uzyska się
lub przekroczy docelową wartość bieżącą netto
projektu w trakcie jego cyklu życia?
Praktycznie
niemożliwe

5

___

Jaki jest stopień, w jakim w projekcie uzyska się
lub przekroczy docelową marżę projektu w trakcie
jego cyklu życia?

Praktycznie
pewne
2

4

Bardzo niewielki
zasięg
1

×
1

3

=

10

Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo, że w projekcie uzyska się
lub przekroczy docelową marżę projektu w trakcie
jego cyklu życia?
Praktycznie
niemożliwe

2

Bardzo znaczny
zasięg

Jaki jest stopień, w jakim w projekcie uzyska się
dodatnie przepływy pieniężne w ciągu
najbliższych 12 miesięcy działalności?

×
1

Bardzo niewielki
zasięg

10

12. Przepływy
Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
pieniężne
analizujący ofertę, jakie jest
w skali roku prawdopodobieństwo, że w projekcie uzyska się
dodatnie przepływy pieniężne
w ciągu najbliższych 12 miesięcy działalności?
Praktycznie
niemożliwe

OE

Praktycznie
pewne

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

Jaki jest stopień, w jakim koszty
przedsprzedażowe mogą być niewielkie w
porównaniu z łącznymi przychodami i zyskiem
uzyskanymi w projekcie?
×
Bardzo niewielki
zasięg
1

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10
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Szanse dotyczące zakresu projektu
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Skutki wystąpienia

16. Zakres usług Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 12
miesięcy nasza firma może poszerzyć zakres usług
w tym kontrakcie?

Jaki jest stopień, w jakim zakres usług w tym
kontrakcie może zostać poszerzony w ciągu
najbliższych 12 miesięcy?

×
Praktycznie
niemożliwe
1

17. Zakres
produktu

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ogólna ocena szans

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

1

3

4

5

6

7

8

9

1

20. Ocena
szans przez
kierownika
projektu

3

4

5

6

7

8

9

1

Praktycznie
pewne
2

3

4

5

6

7

8

9

9

=

___

10

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

OE

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

=

___

=

___

=

___

10

Na podstawie oceny dokonanej przez dział
marketingu, jak istotną szansę oznacza ten projekt
w dłuższym terminie dla naszej firmy?

×

Bardzo niewielki
zasięg
1

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

10

Na podstawie oceny dokonanej przez kierownika
projektu, jakie jest prawdopodobieństwo, że
zdobycie tego projektu i jego pomyślne
zakończenie może
w dłuższym terminie oznaczać bardzo istotną
szansę dla naszej firmy?
Praktycznie
niemożliwe

8

Bardzo niewielki
zasięg
1

Praktycznie
pewne
2

7

10

Na podstawie oceny dokonanej przez dział
marketingu, jakie jest prawdopodobieństwo, że
zdobycie tego projektu i jego pomyślne
zakończenie może
w dłuższym terminie oznaczać bardzo istotną
szansę dla naszej firmy?
Praktycznie
niemożliwe

6

Jaki jest stopień, w jakim klient preferuje
prowadzenie interesów z naszą firmą w
porównaniu z firmami konkurencyjnymi?

Praktycznie
pewne
2

5

___

Skutki wystąpienia

×
1

4

Bardzo niewielki
zasięg

Prawdopodobieństwo wystąpienia

Praktycznie
niemożliwe

3

=

10

18. Preferencje Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
klienta
analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo, że klient już teraz preferuje
lub ma predyspozycje do prowadzenia interesów
za naszą firmą?

19. Ocena
szans przez
Marketing

2

Bardzo znaczny
zasięg

Jaki jest stopień, w jakim zakres produktu w tym
kontrakcie może zostać poszerzony w ciągu
najbliższych 12 miesięcy?

×
1

Bardzo niewielki
zasięg

10

Na podstawie oceny dokonanej przez zespół
analizujący ofertę, jakie jest
prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 12
miesięcy nasza firma może poszerzyć zakres
produktu w tym kontrakcie?
Praktycznie
niemożliwe

OE

Na podstawie oceny dokonanej przez kierownika
projektu, jak istotną szansę oznacza ten projekt
w dłuższym terminie dla naszej firmy?

×

Bardzo niewielki
zasięg
1

2

Bardzo znaczny
zasięg
3

4

5

6

7

8

9

10

10

Łączny wynik dla szans (suma OE dla pytań od 1 do 20) =
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Skala decyzyjna
zagrożenia – szanse
Skala
decyzyjna

2000

0000
Małe
zagrożenia

INWESTUJ

500
Wynik dla
zagrożeń

Duże
szanse

1500
Wynik dla
szans

Średnie
zagrożenia

1000

ZBADAJ

1000

Średnie
szanse

1500

Duże
zagrożenia

500

UNIKAJ

Małe
szanse

2000

0000
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Formularz opracowywania reakcji na ryzyko
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Opracowanie reakcji na zagrożenie
Dane projektu
Nazwa projektu

___________________________________________________

Kierownik projektu

___________________________________________________

Nr telefonu

___________________________________________________

Opis zdarzenia, które może wystąpić.

Nr w strukturze podziału pracy
Element struktury podziału pracy

Opis istotnych skutków dla projektu w razie wystąpienia.
__________________________________________________

Wysokie

___________________________________________________
Prawdopodobieństwo wystąpienia

___________________________________________________

Niskie
Łagodne

Opis prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Skutki

Dotkliwe

Przynajmniej cztery osoby wypełniają
wykres.

266/356

Strategia opracowywania reakcji na zagrożenie
Łagodzenie
Unikanie

Akceptacja Zmniejszyć
prawdop.

Zmniejszyć
skutki

Przeniesienie

Strategia

Zalety

Słabości
Preferowana
kolejność

267/356

Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Opracowanie reakcji na szansę
Dane projektu
Nazwa projektu

___________________________________________________

Kierownik projektu

___________________________________________________

Nr telefonu

___________________________________________________

Opis zdarzenia, które może wystąpić.

Nr w strukturze podziału pracy
Opis istotnych skutków dla projektu w razie wystąpienia.

Element struktury podziału pracy

__________________________________________________

Wysokie

___________________________________________________
Prawdopodobieństwo wystąpienia

___________________________________________________

Niskie
Łagodne

Opis prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Skutki

Dotkliwe

Przynajmniej cztery osoby wypełniają
wykres.

Strategia opracowywania reakcji na szansę
Poprawienie
Podjęcie

Pominięcie Zwiększyć prawdopodob.

Zwiększyć skutki

Strategia

Zalety

Słabości

Preferowana
kolejność
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Strategie reakcji na ryzyka
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Strategie reakcji na zagrożenia
Kategoria

Nr w strukturze
podziału pracy

Zagrożenie
(opis zdarzenia)

Strategie reakcji
na zagrożenie
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Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Strategie reakcji na szanse
Kategoria

Nr w strukturze
podziału pracy

Szansa
(opis zdarzenia)

Strategie reakcji
na szanse
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Plan zarządzania ryzykiem
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Plan zarządzania zagrożeniami
Numer w strukturze Zagrożenie
podziału pracy
(opis
zdarzenia)

Prawdopodobieńst
wo

Skutki

Data
Strategia kontroli Odpowiada
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Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Plan zarządzania szansami
Numer w strukturze Szansa
podziału pracy
(opis
zdarzenia)

Prawdopodobieńst
wo

Skutki

Data
Strategia kontroli Odpowiada
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Formularz oceny ryzyk
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Formularz oceny zagrożeń
Numer w strukturze Zagrożenie
podziału pracy
(opis zdarzenia)

Strategia

Aktualny stan na
dzień XX/XX/XX

Skuteczność
strategii
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Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Formularz oceny szans
Numer w strukturze Szansa
podziału pracy
(opis zdarzenia)

Strategia

Aktualny stan na
dzień XX/XX/XX

Skuteczność
strategii
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Lista kontrolna kluczowych warunków kontraktu
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Wskazówka: W zależności od typu kontraktu, który ma być zawarty, wybierz z poniższej listy odpowiednie
warunki i postaraj się uwzględnić je w treści kontraktu.
Warunki
 Kryteria odbioru

 Okres realizacji

 Zarządzanie zmianami

 Kontakt – autoryzowani przedstawiciele

 Dostawy

 Ceny i rabaty

 Rozwiązywanie sporów – arbitraż

 Jakość produktu

 Siła wyższa

 Usługi

 Glosariusz kluczowych pojęć

 Oprogramowanie

 Odszkodowania

 Podatki

 Ochrona własności intelektualnej

 Przerwanie za porozumieniem stron

 Fakturowanie

 Przerwanie z powodu niedotrzymania
warunków

 Umowa o nieujawnianiu

 Testy i próby

 Pakowanie i spedycja

 Szkolenie

 Płatności

 Gwarancje
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Macierz analizy konkurencji
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Wskazówka: Oceń każdego konkurenta w skali od 1 do 5 (5 = najlepsza ocena).
Konkurenci
Kryteria oceny

My

A

B

C

Sprawdzone rozwiązania techniczne
Wykorzystanie sprzętu przez klientów (porównanie
nas względem konkurencji)
Preferencje klientów
Ceny produktów
Pakiety usług
Terminowość dostaw
Koprodukcja krajowa
Wykorzystanie lokalnej siły roboczej
Wspólne przedsięwzięcia/powiązania polityczne
Oferowane szkolenia
Finansowanie klientów
Finansowanie za pomocą akcji
Dotychczasowe wyniki
Wykorzystanie lokalnych podwykonawców
Zaangażowanie długoterminowe
Wizerunek i reputacja w branży
Plany płatności dla klienta
Łączna ocena
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Macierz zgodności oferty
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Numer/tytuł paragrafu
3.3

Zgodność
Wrażliwość na wolumen

3.4.1
3.5

Zgodność
Przyszła obniżka ceny

3.5.1
3.6

Zgodność
Korekta ceny

3.6.1
4

Zgodność
Łączna cena w ofercie

4.1

Zgodność

4.2

Dostarczone informacje

4.3

Zgodność

4.4

Zgodność

4.5

Zgodność

4.6

Zgodność

4.7

Zgodność

4.8

Zgodność

5

Oferty techniczne

5.1

Zgodność

5.2

Zgodność

5.3

Zgodność

6
6.1

Uwagi i odniesienia

Porównanie cen

3.3.1
3.4

Kategoria odpowiedzi

Złożenie oferty
Zgodność
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Lista kontrolna kluczowych warunków kontraktu
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

 Produkty cząstkowe i ceny (podać listę produktów cząstkowych i ich cen).
 Specyfikacje zgodności produktów cząstkowych.
 Wymagania w specyfikacji zakresu prac (określić wymagania specyfikacji zakresu prac, których nie
uwzględniono na liście produktów cząstkowych).
 Wymagania dotyczące dostawy (podać wymagania dotyczące dostawy, wymagania dotyczące
pakowania
i przewożenia produktów cząstkowych oraz instrukcje dotyczące realizacji usług).
 Inspekcja i odbiór produktów cząstkowych.
 Harmonogram i postanowienia dotyczące faktur i płatności (uwzględnić w podsumowaniu z
monitorowania kontraktu).
 Przedstawicielstwa i certyfikacje.
 Inne warunki.
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Lista kontrolna zamknięcia kontraktu
Nazwa projektu

Nr referencyjny projektu

Przygotował (drukowanymi literami)

Przygotował (podpis)

Klient

Osoba kontaktowa

Nr telefonu osoby kontaktowej

Data przygotowania

Działanie
Tak

Szacowana data
N/D

Data
zakończenia

Nie

1.

_____ _____ _____ Wszystkie wymagane wyroby lub
usługi dostarczono zamawiającemu.

2.

_____ _____ _____ W dokumentacji prawidłowo ujęto
otrzymanie i formalny odbiór
wszystkich pozycji kontraktu.

3.

_____ _____ _____ Nie istnieją żadne roszczenia lub
dochodzenia związane z tym
kontraktem.

4.

_____ _____ _____ Zamawiającemu przekazano wszelką
własność oraz informacje, które do
niego należały.

5.

_____ _____ _____ Zakończono wszelkie działania
związane z korektami i zmianami ceny
kontraktu.

6.

_____ _____ _____ Rozwiązano wszelkie zaległe kwestie
dotyczące podwykonawców.

7.

_____ _____ _____ Podjęto działania dotyczące
częściowego lub całkowitego
przerwania kontraktu.

8.

_____ _____ _____ Zakończono wszelkie wymagane
audyty kontraktu.

9.

_____ _____ _____ Wystawiono i przekazano końcową
fakturę i otrzymano płatność z jej
tytułu.
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XVIII
1

HARMONOGRAM WDROŻENIA

Harmonogram z kamieniami milowymi

Data zakończenie

Element projektu / kamień milowy

30 stycznia 2006

Zakończenie budowy sieci LAN wraz z podłączeniem infomatów i
zapewnieniem dostępu do internetu

30 stycznia 2006

Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji komputerów PC

30 marca 2006

Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji serwerów

30 marca 2006

Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji pozostałego sprzętu

30 marca 2006

Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji podpisu cyfrowego wraz
z wymaganą infrastrukturą

30 kwietnia 2006

Zakończenie wdrożeń pilotażowych:
⎯ W gminie do 50 stanowisk
⎯ W gminie powyżej 50 stanowisk
⎯ W starostwie powiatowym

30 czerwca 2006

Zakończenie wszystkich wdrożeń

30 czerwca 2006

Zakończenie projektu

2
2.1

Metody oceny postępu prac
Podstawowe informacje nt. oceny postępów prac

Ocena postępu prac będzie prowadzona zgodnie z metodyką PMI. Metodyka ta nazywa ten
proces „Sprawozdawczością wyników”. Sprawozdawczość wyników polega na gromadzeniu i
przekazywaniu informacji dotyczących wyników uzyskiwanych w projekcie w celu
poinformowania interesariuszy o tym, w jaki sposób wykorzystuje się zasoby dla osiągnięcia
celów projektu. Proces ten obejmuje:
⎯ Raporty o stanie projektu (status reporting) – opisujące stan, w jakim znajduje się obecnie
projekt, na przykład dane dotyczące pomiarów realizacji harmonogramu i wykorzystywania
budżetu.
⎯ Raporty z wykonania projektu (progress reporting) – opisujące osiągnięcia zespołu projektu,
na przykład, procent zaawansowania realizacji harmonogramu lub zestawienie prac
zakończonych oraz prac znajdujących się w trakcie realizacji.
⎯ Prognozowanie (forecasting) – przewidywania dotyczące stanu i postępu w realizacji
projektu w przyszłości.
Sprawozdawczość wyników dostarcza informacji o zakresie, harmonogramie, kosztach i jakości.
Może ona zostać rozszerzona o również o informacje na temat ryzyka i zamówień.

2.2

Narzędzia i techniki sprawozdawczości wyników

⎯ Przeglądy realizacji projektu (performance reviews). Przeglądy realizacji projektu to
spotkania organizowane w celu oceny stanu realizacji oraz wykonania projektu. Najczęściej
łączy się je z przynajmniej jedną spośród innych technik opisywanych poniżej.
Strona:
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⎯ Analiza odchyleń (variance analysis). Analiza odchyleń polega na porównaniu rzeczywistych
wyników uzyskiwanych w projekcie z planowanymi lub oczekiwanymi wynikami. Najczęściej
analizuje się odchylenia kosztowe i harmonogramowe, ale równie istotne, a niekiedy nawet
bardziej istotne, są odchylenia od planu dotyczące zakresu, zasobów, jakości oraz ryzyka.
⎯ Analiza trendów (trend analysis). Analiza trendów polega na badaniu wyników projektu w
różnych przedziałach czasowych, aby ustalić, czy wydajność projektu wzrasta, czy maleje.
⎯ Analiza wartości wypracowanej (earned value analysis). Analiza wartości wypracowanej,
przybierająca różne formy, to najpowszechniej stosowana metoda pomiary wyników.
Pozwala ona zintegrować wskaźniki dotyczące zakresu, kosztów (lub zasobów) oraz
harmonogramu pomagając zespołowi zarządzającemu projektem ocenić uzyskiwane w
projekcie wyniki. Technika wartości wypracowanej (earned value – EV) wymaga obliczenia
trzech kluczowych wartości dla każdego z obszarów:
o Wartości zaplanowanej (planned value – PV), wcześniej zwanej budżetowanym
kosztem zaplanowanej pracy (budgeted cost of work scheduled – BCWS), czyli tej
części zatwierdzonego szacunku kosztów, którą planowano wydać na realizację
działania w określonym czasie.
o Kosztu rzeczywistego (actual cost – AC), wcześniej zwanego rzeczywistym kosztem
wykonanej pracy (actual cost of work performed – ACWP), czyli łącznych kosztów
poniesionych na wykonanie prac związanych z danym działaniem w określonym
czasie. Koszt rzeczywisty musi być określany na takich samych zasadach jak koszt
budżetowany ustalany przy obliczaniu wartości zaplanowanej oraz wartości
wypracowanej (na przykład: tylko bezpośrednie koszty pracy, tylko koszty
bezpośrednie albo wszystkie koszty w tym koszty pośrednie).
o Wartości wypracowanej (earned value – EV), wcześniej zwanej budżetowanym
kosztem wykonanej pracy (budgeted cost of work performed – BCWP), czyli wartości
rzeczywiście wykonanej pracy.
Te trzy parametry wykorzystuje się do obliczania wskaźników informujących, czy prace w
projekcie wykonywane są według planu. Najczęściej stosowanymi wskaźnikami są odchylenie
kosztowe (cost variance – CV) obliczane według wzoru: CV = EV – AC, oraz odchylenie
harmonogramowe (schedule variance – SV) obliczane według wzoru: SV = EV – PV. Te dwie
wartości można przekształcać na wskaźniki wydajności informującej o wydajności kosztowej i
harmonogramowej dowolnego projektu. Wskaźnik wydajności kosztowej (cost performance
index – CPI) obliczany według wzoru: CPI = EV/AC to najczęściej stosowany miernik wydajności
kosztowej. Skumulowany wskaźnik wydajności kosztowej (czyli suma wszystkich poszczególnych
wartości EV podzielona przez sumę wszystkich poszczególnych wartości AC) stosuje się
powszechnie w celu prognozowania kosztu całkowitego. Również wskaźnik wydajności
harmonogramowej (schedule performance index – SPI) obliczany według wzoru: SPI = EV/PV.
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XIX OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 – 3 ORAZ 24 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
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Warszawa, dn. 18.11.2005

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia „eUrząd dla mieszkańca
Opolszczyzny” niniejszym oświadczam, że Siemens Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., nr 19, poz.177 z późn. zm.) tj.:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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XX OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWSTWIE
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Warszawa, dn. 18.11.2005

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia „eUrząd dla mieszkańca
Opolszczyzny” niniejszym oświadczam, że Siemens Sp. z o.o. zleci podwykonawstwo w
ramach niniejszego projektu w wartości nie przekraczającej 30% wartości projektu.

……………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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XXI DOKUMNETY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
WYMAGANYCH NORM PRZEZ ZAPROPONOWANY
SPRZĘT
1. Dokument poświadczający spełnienie przez komputer HP dc5100MT wymagań dotyczących
bezpieczeństwa
2. Dokument poświadczający spełnienie przez monitor HP L1706 wymagań dotyczących
bezpieczeństwa
3. Dokument poświadczający spełnienie przez HP Proliant ML310 wymagań dotyczących
bezpieczeństwa
4. Dokument poświadczający spełnienie przez HP Proliant ML350 wymagań dotyczących
bezpieczeństwa
5. Dokument poświadczający spełnienie przez skaner HP scanjet 5590 wymagań dotyczących
bezpieczeństwa
6. Dokument poświadczający spełnienie przez czytnik firmy OmniKey CardMan 3121 USB
wymagań dotyczących bezpieczeństwa
7. Dokument poświadczający spełnienie przez kartę procesorową Infineon CardOS/M4.01
wymagań dotyczących bezpieczeństwa
8. Dokument poświadczający spełnienie przez drukarkę Zebra TLP 2844-Z wymagań
dotyczących bezpieczeństwa
9. Dokument poświadczający spełnienie przez czytnik Zebra QS 2500 wymagań dotyczących
bezpieczeństwa
10. Dokument poświadczający spełnienie przez infomat MAGIT Kiosk multimedialno
internetowy wymagań dotyczących bezpieczeństwa
11. Dokument poświadczający spełnienie przez przełącznik Cisco Catalyst 2950 wymagań
dotyczących bezpieczeństwa
12. Dokument poświadczający spełnienie przez przełącznik Cisco Catalyst 3560G wymagań
dotyczących bezpieczeństwa
13. Dokument poświadczający spełnienie przez przełącznik Cisco Catalyst 4503 wraz z
zastosowanymi modułami wymagań dotyczących bezpieczeństwa
14. Dokument poświadczający spełnienie przez router Cisco 1812/K9 wymagań dotyczących
bezpieczeństwa
15. Dokument poświadczający spełnienie przez kartę EDGE Sony Ericsson GC 85 wymagań
dotyczących bezpieczeństwa
16. Dokumenty poświadczające spełnienie przez elementy pasywne sieci LAN, firmy MOLEX
wymagań zawartych w SIWZ

Strona:
UMWO Opole - OFERTA - v.1.32.doc

Siemens Business Services

286/356

OFERTA – eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

1

Dokument poświadczający spełnienie przez komputer HP
dc5100MT wymagań dotyczących bezpieczeństwa
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2

Dokument poświadczający spełnienie przez monitor HP L1706
wymagań dotyczących bezpieczeństwa
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3

Dokument poświadczający spełnienie przez HP Proliant ML310G2
wymagań dotyczących bezpieczeństwa
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4

Dokument poświadczający spełnienie przez HP Proliant ML350G4p
wymagań dotyczących bezpieczeństwa
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5

Dokument poświadczający spełnienie przez skaner HP scanjet 5590
wymagań dotyczących bezpieczeństwa
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6

Dokument poświadczający spełnienie przez czytnik firmy OmniKey
CardMan 3121 USB wymagań dotyczących bezpieczeństwa
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7

Dokument poświadczający spełnienie przez kartę procesorową
Infineon CardOS/M4.01 wymagań dotyczących bezpieczeństwa
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8

Dokument poświadczający spełnienie przez drukarkę Zebra TLP
2844-Z wymagań dotyczących bezpieczeństwa
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9

Dokument poświadczający spełnienie przez czytnik QS 2500
wymagań dotyczących bezpieczeństwa
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10 Dokument poświadczający spełnienie przez infomat MAGIT Kiosk
multimedialno internetowy Bankomat Slim wymagań dotyczących
bezpieczeństwa
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11 Dokument poświadczający spełnienie przez przełącznik Cisco
Catalyst 2950T wymagań dotyczących bezpieczeństwa
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12 Dokument poświadczający spełnienie przez przełącznik Cisco
Catalyst 3560G wymagań dotyczących bezpieczeństwa
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13 Dokument poświadczający spełnienie przez przełącznik Cisco
Catalyst 4503 wraz z zastosowanymi modułami wymagań
dotyczących bezpieczeństwa
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14 Dokument poświadczający spełnienie przez router Cisco 1812/K9
wymagań dotyczących bezpieczeństwa
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15 Dokument poświadczający spełnienie przez kartę EDGE Sony
Ericsson GC 85 (FAF-1031011-BV) wymagań dotyczących
bezpieczeństwa
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16 Dokumenty poświadczające spełnianie przez elementy pasywne
sieci LAN, firmy MOLEX wymagań zawartych w SIWZ
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