Specyfikacja przedmiotu zamówienia „ZAKUP SYSTEMU INFORMATYCZNEGO” – załącznik nr 1 do
zapytania nr 1/2019 z dnia 10.01.2019
Przedmiotem zamówienia są nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne typu B2B, B2E oraz B2C:

SYSTEM B2B:

W ramach systemu B2B Zamawiający oczekuje następujących modułów/elementów:
1. Moduł integracji z partnerami poprzez opublikowane API - pozwoli na pobranie towarów
wraz cenami, stanów magazynowych, dokumentów handlowych i magazynowych (w relacji
pomiędzy partnerami), monitorowanie przebiegu realizacji zamówienia (status), poprzez
publiczny interfejs programistyczny aplikacji API (ang. Application Programming Interface), w
oparciu o szyfrowaną komunikację HTTPS z wykorzystaniem REST (ang. Representational State
Transfer). Moduł ten, zezwoli również partnerom biznesowym, którzy maja zintegrowane
własne systemy informatyczne z system Zamawiającego lub planują taką integrację na
komunikację biznesową poprzez urządzenia mobilne z systemem operacyjnym z jądrem Linux
dla urządzeń mobilnych
(tablety, smartfony). Taka możliwość zaspokoi potrzeby
przedstawicieli handlowych partnerów biznesowych Zamawiającego w zakresie komunikacji
biznesowej w każdym miejscu i o każdym czasie. Dzięki otwartym standardom komunikacji,
API to pozwoli na integrację z dowolnym systemem informatycznym partnera. Obecnie, aby
zintegrować system Zamawiającego z systemami partnerów biznesowych, Zamawiający musi
wykonać prace informatyczne, które umożliwia dopiero podłączenie systemu danego partnera
biznesowego.

2. Moduł mobilnego dostępu do danych i aplikacji – Moduł ten da możliwość
uruchomienia i korzystania z systemu B2B na posiadanych telefonach i tabletach z
systemem operacyjnym z jądrem Linux dla urządzeń mobilnych. Dzięki optymalizacji
widoków systemu, system B2B będzie przystosowany do wyświetlania urządzeniach
mobilnych. Specjalna natywna aplikacja pozwoli na bezproblemową obsługę
platformy, zapewniając dostęp do zgromadzonych tam danych. Do obecnego systemu
B2B należy „doszyć na miarę” opisywaną funkcjonalność.

3. Moduł synchronizacji z bazą danych –
Moduł ten pozwoli na integrację systemu klasy ERP z B2B. Będzie się charakteryzował
automatyczną synchronizacją z zasobami systemu Zamawiającego, w szczególności:
● wybranych dokumentów handlowych,
● wybranych dokumentów magazynowych,

● rozrachunków z klientami,
● poziomów cenowych towarów,
● towarów wraz z cenami, kategoriami oraz stanami magazynowymi,
● kartotek klientów korzystających z systemu,
● danych właściciela systemu.
Wszystkie ww. informacje będą na bieżąco wymieniane pomiędzy systemem B2B a
aktualnie wykorzystywanym systemem informatycznym Zamawiającego. Istotą
problemu synchronizacji danych pomiędzy różnymi bazami i schematami baz danych
jest przekształcanie danych. Pod tym względem planowane rozwiązanie zachowuje
funkcjonalność narzędzi klasy ETL. Pobiera dane z jednego źródła, po czym przekształca
je i ładuje do drugiego źródła danych. Opracowany w ramach projektu moduł ETL (dalej
określanym również, jako synchronizacyjny) zawierać będzie własną hierarchię klas,
która będzie stanowić jego „wewnętrzny” format danych. Dane pobrane z jednego z
systemów będą przekształcane na dane w formacie wewnętrznym. Oprócz
synchronizacji, system klasy ETL będzie również minimalizować ilość aktualizowanych
danych. Kolejne synchronizacje powinny przesyłać jedynie zmodyfikowane (włączając
w to nowe lub usunięte) dane. Ponieważ podstawowym zadaniem opracowywanego
w ramach projektu rozwiązania będzie synchronizacja danych pomiędzy dwoma
bazami danych naturalnym wydaje się, że wykonawca może wykorzystać
funkcjonalności dostępne w nowoczesnych systemach zarządzania bazami danych,
którą są np. wyzwalacze (trigger). Są to mechanizmy, które generują zdarzenia przed,
w trakcie (zamiast) lub po wykonaniu operacji wstawiania, edytowania lub usuwanie
rekordów w wybranych tabelach. W prezentowanym rozwiązaniu zadaniem
wyzwalaczy jest rejestrowanie zmian w bazie, które zapisywane są w przeznaczonej
specjalnie do tego celu tabeli, np. dodanie nowego produktu skutkuje wstawieniem do
wcześniej wspomnianej tabeli rekordu z informacją, o dodaniu nowego produktu o
określonym identyfikatorze.
Moduł ten powinien powstać w oparciu o gotowe środowiska programistyczne oraz
uruchomieniowe. Pozwoli to na skrócenie czasu powstawania modułu.
Wykorzystywane bazy danych powinny opierać się o relacyjną bazę danych, a ich
warstwa programowa na zapytaniach w języku SQL.
Transportem oraz konwersją danych powinna zajmować się specjalna aplikacja
synchronizująca wykorzystująca odpowiednie narzędzia i technologie do kontaktu z
bazami danych.
Program synchronizujący ma zostać zaprojektowany i zaimplementowany tak, aby
mógł być, uruchamiany z określonym interwałem czasowym, dzięki temu uzyskamy
automatyczną synchronizację danych.
4. Moduł wymiany dokumentów w standardzie EDI lub równoważnym – implementacja
możliwość eksportu i importu dokumentów w formacie EDI lub równoważnym, dzięki czemu
istnieje możliwość składania zamówień z systemów, które nie są obsługiwane przez usługę
synchronizacyjną.

Moduł ten powinien powstać w oparciu o gotowe środowiska programistyczne oraz
uruchomieniowe. Pozwoli to na skrócenie czasu powstawania modułu. Wykorzystywane bazy
danych powinny opierać się o relacyjną bazę danych, a ich warstwa programowa na
zapytaniach w języku SQL. Dokumenty w systemie zapisane będą w bazie danych, na zewnątrz
systemu będą zapisane jako pliki tekstowe w najbardziej popularnych, otwartych formatach
np. XML. Import polega na parsowaniu i przetworzeniu wysłanego pliku do formatu
dokumentów obsługiwanych przez system. Dane następnie są zapisywane w bazie danych.
Podczas eksportu dane pobierane są bazy danych, przekształcane na format docelowy i
zapisane do pliku docelowego.

SYSTEM B2E
W ramach systemu B2E Zamawiający oczekuje systemu składającego się z poniższych
modułów/elementów:
1. System klasy ERP - zakup oraz wdrożenie i dedykowane prace programistyczne systemu klasy
ERP, umożliwiającego integrację z wdrażanymi w ramach projektu systemami. System klasy
ERP będzie posiadać następujące moduły/funkcjonalności:

Moduł Sprzedaż (składająca się ze: Sprzedaży, Sprzedaży Detaliczna, Kasa i Bank,
Rozrachunki, Magazyn, Zamówienia) - 5 stanowisk - Doskonale wspomaga proces
handlowy. W wygodny sposób obsługuje całą gamę dokumentów handlowych, takich
jak faktury sprzedaży, korekty sprzedaży, paragony czy zwroty detaliczne.
Wbudowany mechanizm wyszukiwania, dzięki możliwościom parametryzowania,
pozwala na szybkie i sprawne wyszukiwanie elementów kartoteki towarów czy
kontrahentów z poziomu dokumentu, co usprawnia tworzenie nowych dokumentów
i przyśpiesza pracę użytkownika.
Moduł Zakupy – 3 stanowiska - Umożliwia ewidencjonowanie dokumentów zakupu
w cenach rzeczywistych. Dokumenty zakupu mogą być generowane ręcznie,
przetwarzane z wcześniej wprowadzonych dokumentów PZ lub zamówień do
dostawców albo importowane z zewnętrznych systemów przy pomocy plików
wymiany w standardzie EDI lub za pomocą interfejsu programistycznego API.
Dokumenty zakupu mogą być wprowadzane w dowolnej walucie z dowolnym
rodzajem transakcji VAT. Faktury VAT zakupu mogą automatycznie generować
dokument PZ, dzięki czemu zmienia się stan magazynowy towarów znajdujących się
na danej fakturze.
Moduł Księgi handlowe – 2 stanowiska - To kompleksowe rozwiązanie umożliwiające
efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zwiększające wydajność obsługi
księgowej firmy. Moduł jest w pełni zgodny z wymogami prawa. Dokumenty
grupowane są w rejestrach księgowych. Każdy dokument, zwany dekretem, jest
wprowadzany jednocześnie do dziennika oraz ujmowany, w postaci zapisów na
kontach, w księdze głównej i księgach pomocniczych. Ponadto w programie istnieją

trzy płaszczyzny, na których równolegle odbywa się dekretacja dokumentów:
ewidencja księgowa, ewidencja rozrachunków oraz ewidencja VAT.
Moduł Deklaracje, sprawozdania JPK – 2 stanowiska - Pozwala na definiowanie i
wyliczanie szeregu sprawozdań finansowych i deklaracji skarbowych oraz innych
sprawozdań przydatnych w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Możliwe jest
sporządzanie deklaracji VAT, PIT oraz CIT zgodnych z aktualnie obowiązującymi
wzorami oraz tworzenie raportów wspomagających wyliczanie zaliczek na podatek
dochodowy. Moduł posiada zaimplementowaną obsługę e-deklaracji.
Moduł Środki trwałe – 2 stanowiska - Umożliwia łatwe tworzenie planu amortyzacji
dla każdego środka znajdującego się w kartotece. Dzięki temu w prosty sposób można
uzyskać tabelę amortyzacyjną dla przyszłych okresów. Moduł jest przeznaczony do
przechowywania informacji o wykorzystywanym rzeczowym majątku trwałym, jak
również wartościach niematerialnych i prawnych danego przedsiębiorstwa.
Moduł Kadry i płace – 2 stanowiska - Oferuje bogate możliwości w zakresie naliczania
wynagrodzeń. Na podstawie informacji o czasie pracy i należnych płatnościach oblicza
wartość wynagrodzeń, wysokość składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.
Dla każdego pracownika można obliczyć jedną główną wypłatę oraz nieograniczona
liczbę wypłat dodatkowych. Do wynagrodzeń naliczonych na listach płac mogą zostać
wygenerowane polecenia przelewu, które można wydrukować lub w prosty sposób
przekazać do systemu bankowego. Na podstawie zgromadzonych danych kadrowych
i płacowych system automatycznie generuje deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe
do ZUS, z możliwością eksportu do programu Płatnik, oraz deklaracje podatkowe,
które można wydrukować lub przekazać w postaci e-deklaracji.
Moduł e-kontrole podatkowe – 1 stanowisko - Art. 193a w ustawie Ordynacja
podatkowa nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom
podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej
zgodnej z formatem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jednolity Plik Kontrolny został
podzielony na następujące typy: - Faktury , - Dokumenty magazynowe , - Wyciągi
bankowe , - Księgi rachunkowe , - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT , - Podatkową
księgę przychodów i rozchodów , - Ewidencje przychodów. Komponent e-Kontrole
podatkowe umożliwia generowanie plików JPK oraz przekazanie ich organom
podatkowym.

2. System Analizy Business Intelligence - Zaawansowane analizy i raporty wielowymiarowe dla
planowanego do zakupu systemu klasy ERP Moduł BI - pozwala na analizowanie oraz
raportowanie online (OLAP). W wersji standardowej pracuje w technologii in-Memory, która
pozwala na analizy w oparciu o dane rzeczywiste.
Aplikacja pozwala na analizy w głównych obszarach funkcjonalnych takich jak sprzedaż,
zakupy, magazyn. Analizy przedstawiane są w postaci tabeli przestawnej, wykresu lub tabeli
przestawnej zintegrowanej z wykresem. W ramach aplikacji można tworzyć i zapisywać
dowolne warianty (filtrowanie, sortowanie oraz układ raportu) do bazowych

predefiniowanych raportów z poszczególnych obszarów funkcjonalnych. Analizy BI pozwalają
na m.in. następujące analizy:
- sprzedaż zsumowanych grup towarowych w ujęciu miesięcznym z rozbiciem na sprzedawców,
- sprzedaż według okresów i kontrahentów w jednym zestawieniu,
- sprzedaż według okresów i grup towarów oraz towarów w jednym zestawieniu,
- sprzedaż według okresów i przedstawiciela w jednym zestawieniu.
3. System Produkcyjny - modernizacja obecnie używanego systemu do obsługi maszyn
Masterwood i Weinig, który jest w starej wersji. Obecna technologia powoduje częste awarie,
co skutkuje zatrzymaniem linii produkcyjnej i opóźnieniami w realizacji zleceń. Wymiana
komputerów obsługujących maszyny na nowsze, mniej awaryjne i wydajniejsze jest
niemożliwa z racji na ograniczenia spowodowane starą, niewspieraną już technologią
programów. Modernizacja oprogramowania ma na celu zniwelowanie możliwości awarii,
przyspieszenie procesu projektowania, zautomatyzowaniu procesów, które dzisiaj
wykonywane są manualnie. Nowe oprogramowanie będzie zawierało następujące moduły:
• Moduł generowania instrukcji dla obrabiarki Masterwood w formacie XML, automatycznie
zaczytywanych następnie przez sterownik obrabiarki i przekształcane w instrukcje CNC przez
oprogramowanie sterownika. Pozwala dla dowolnej partii produkcyjnej zawierającej zarówno
okna prostokątne, jak i ze skosem oraz łukiem, na automatyczne tworzenie pliku
produkcyjnego. Ogromnie przyspiesza pracę oraz eliminuje możliwość pomyłki przy ręcznym
wprowadzaniu instrukcji. Zawiera obsługę następujących operacji:

i. Obróbka części, sortowanie
ii. Okna prostokątne
iii. Okna ze skosem
iv. Okna z łukiem
v. Wiercenia
vi. Kołki
•

Moduł generowania instrukcji dla obrabiarki Weinig UniControl 6. Pozwala dla dowolnej partii
produkcyjnej zawierającej okna prostokątne i ze skosem, na automatyczne tworzenie pliku
produkcyjnego. Przyspiesza pracę oraz eliminuje możliwość pomyłki przy ręcznym
wprowadzaniu instrukcji. Zawiera obsługę następujących operacji:

i. Okna prostokątne
ii. Okna ze skosem
•
•

Sterowanie – zalecana jest parametryzacja sterowania obydwiema maszynami: konfiguracja
poleceń, testy poprawności.
Moduł restrykcji - „Inteligentna” kontrola procesu wprowadzania zamówień na stolarkę – nie
każdy projekt proponowany przez klienta jest technicznie możliwy do zrealizowania w danym
zakładzie produkcyjnym. Moduł na bieżąco kontroluje poprawność technologiczną
wprowadzanej do systemu konstrukcji, kierując się uprzednio skonfigurowanymi
współzależnościami określającymi co jest możliwe a co nie – biorąc pod uwagę zależności
między profilami, okuciem, oszkleniem, szerokością, wysokością i wagą wprowadzanej

•

•

•

•
•

•

konstrukcji. Eliminuje możliwość pomyłek w tym zakresie i wspiera mniej doświadczonych
handlowców.
Znakowanie CE - pozwala na generowanie oznaczeń (etykiet) wyrobów gotowych zgodnie z
wytycznymi Unii Europejskiej określanymi jako „znak CE”. Potwierdza poprawność techniczną
produktu, określa jego parametry w tym przepuszczalność cieplną (współczynnik U)
Przekroje CAD - pozwala na automatyczne generowanie przekrojów poprzecznych (poziomych
i pionowych) w formacie .dxf dla projektowanej stolarki, na podstawie skonfigurowanych
uprzednio przekrojów każdego elementu składowego (profili). Ułatwia współpracę z biurami
projektowymi/architektami.
Obsługa wielu języków - pozwala na stworzenie w systemie katalogu obsługiwanych języków
i przypisanie poszczególnym elementom technologicznym opisów w każdym z języków. System
następnie wykorzystuje te opisy przy tworzeniu dokumentacji dla klientów do których
przypisano dany język, tym samym automatyzując obsługę wielu rynków.
Automatyczne tworzenie baz dealerskich - generowanie bazy technologicznej dla wersji
handlowej, zautomatyzowane o założone dla danego biura handlowego parametry.
5 dodatkowych wersji dealerskich - pięć wersji handlowych programu, pozwalających na
ofertowanie, wycenę i automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych dla zakładu
głównego.
Moduł XML - poprawne zaczytywanie plików produkcyjnych XML tworzonych w systemie i
wykonywania instrukcji CNC na maszynie.

4. System Rejestracji Czasu Pracy (RCP) - System RCP – połączony z kontrolą dostępu, tzn. czytnik
kart umieszczony przy drzwiach umożliwia elektroniczne otwarcie drzwi jednocześnie
rejestrując wejście użytkownika o określonym numerze karty, tym samym eliminuje
niepożądane wejście, gwarantując faktyczną godzinę wejścia pracownika. Aplikacja
monitorująca wejścia i wyjścia, w zależności od zawartych w niej opcji, pozwala uprawnionym
pracownikom, np. kierownikom kontrolować logistykę czasu pracy, sporządzać raporty
dotyczące obecności, wyjść prywatnych, wyjść służbowych itd. Oprócz tego – aplikacja pozwala
również na planowanie i przypisywanie rodzaju czynności, jakie wykonywać mają pracownicy
lub grupy pracowników.

SYSTEM B2C
W ramach systemu B2C Zamawiający oczekuje systemu:
1. Sklep internetowy (B2C) - który będzie funkcjonował w technologii chmury (Cloud
computing) i będzie posiadał następujące elementy, odpowiadające za konkretne
funkcjonalności:
- synchronizacji danych - Pozwoli na integrację posiadanego systemu klasy ERP z B2C.
Moduł ten, będzie się charakteryzował automatyczną synchronizacją z zasobami systemu
Zamawiającego, w szczególności: towary, stany magazynowe, zamówienia, kontrahenci.
Dzięki temu modułowi do systemu B2C synchronizowane będą towary oraz ich aktualne

stany magazynowe. Mechanizm ten pozwoli na przedstawianie kontrahentom końcowym
tylko najświeższej oferty produktowej. Do systemu ERP kontrahenta trafiać natomiast
będą zamówienia złożone na platformie oraz kontrahenci którzy złożyli te zamówienia.
- prezentacji towaru - Moduł ten umożliwiać będzie atrakcyjne wizualnie przeglądanie
oferty towarowej w systemie B2C. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii
internetowych możliwe będzie przeglądanie produktów za pomocą listy bądź tabeli. Gdy
liczba produktów będzie znaczna, moduł ten automatycznie będzie doczytywał kolejne
produkty, wyświetlając na początek jedynie ich niewielki fragment (tzw. LazyLoading).
Dzięki wykorzystaniu technologii AJAX, możliwe będzie sortowanie, zmiana strony lub
zmiana ilości wyświetlanych wyników, bez konieczności przeładowana całej strony.
- sprzedaży i marketingu - Moduł ten umożliwia składanie zamówień przez kontrahentów
końcowych na produkty oferowane przez przedsiębiorstwo. W ramach modułu - oprócz
kreatora zamówień - system będzie oferował użytkownikom korzystanie z takich
funkcjonalności jak wirtualny koszyk, przechowalnia, czy historia i śledzenie postępu
realizacji złożonych przez niego zamówień. Ze strony przedsiębiorcy, moduł będzie
umożliwiał otrzymywanie powiadomień o nowych zamówieniach poprzez wiadomości email, zbiorczy przegląd wszystkich zamówień złożonych w systemie oraz szczegółowy
podgląd i zarządzanie każdym z nich. Funkcjonalność marketingowa będzie odpowiadać za
szeroko rozumianą promocję marketingową produktów. W skład tego modułu wchodzić
będą:

- System lojalnościowy (Kupujący otrzymuje punkty za zakupione towary, które
może później wykorzystać.)
- Produkty powiązane (Kupując jeden produkt, klient otrzymuje sugestię, co może
go jeszcze zainteresować)
- Rabaty i kupony rabatowe (Prosty sposób na obniżenie ceny produktu).
płatności elektronicznych – Zadaniem tego modułu integracja systemu B2C z
zewnętrzymi usługodawcami systemów płatności elektronicznej np: PayU, PayPall,
Dotpay.
Dzięki modułowi, użytkownik końcowy systemu będzie w stanie szybko i bezpiecznie
zapłacić za zamówiony towar. Informacja o dokonanej płatności zostanie automatycznie
oznaczona w systemie.

Wykonawca może zaoferować dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych
niż opisane w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.

