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Jaką ilość kontrahentów będzie obsługiwać CRM?
System nie powinien ograniczać liczby obsługiwanych kontrahentów. Trudno Zamawiającemu
określić konkretną ich liczbę, ponieważ będą sukcesywnie wprowadzani do systemu.
Prawdopodobnie może to być ilość rzędu 10-30 dziennie.
Jaką ilość zleceń będzie obsługiwać CRM?
Podobnie jak w przypadku ilości kontrahentów, nie jest możliwym precyzyjne określenie.
Prawdopodobnie może to być ilość rzędu 10-30 dziennie nowych Zamówień.
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Należy przyjąć dolną granicę 300 Kontrahentów oraz 300 Zamówień.
Ilu użytkowników z systemu będzie korzystać jednocześnie?
System nie powinien ograniczać liczby jednoczesnych dostępów. Początkowo liczba
użytkowników systemu może wynosić 15-20.
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Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, system powinien być wykonany w
technologii Webowej, dostępny z poziomu przeglądarek internetowych; Zamawiający nie
wymaga dedykowanych aplikacji.
Czy firma ma opiekuna od Optimy? W związku
dokumentacji API niezbędnej do stworzenia integracji.
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Zamawiający ma wykupione wsparcie partnera Comarch. Partner może udostępnić
dokumentację API.
Jakie poziomy uprawnień będą potrzebne dla użytkowników?
Należy uwzględnić możliwość przypisania dostępów do funkcji systemu: Obsługa Reklamacji,
Obsługa Zamówień, Statystyka, Administracja (w tym obsługa Słowników), pozostała
funkcjonalność nie musi wymagać przyznawania dodatkowych uprawnień.
Czy aplikacja ma spełniać jakieś wymogi ISO co do bezpieczeństwa?
firma ma jakieś wewnętrzne ograniczenia lub przepisy co do bezpieczeństwa?

Czy

Zamawiający nie wymaga spełniania dodatkowych wymogów bezpieczeństwa, po za
zachowaniem standardów dotyczących zasad autoryzacji do systemu, logowania tych zdarzeń.
Czy aplikacja ma spełniać wymogi WCAG 2.1?
Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, Dostarczone oprogramowanie musi
cechować zasada uniwersalności, w zakresie czytelności informacji, prostocie oraz intuicyjności
obsługi kluczowej jego funkcjonalności. Oprogramowanie umożliwi włączenie zmiany styli,

zwiększających poziom kontrastu oraz wielkości czcionek. Zamawiający nie wymaga spełnienia
wymogów WCAG 2.1
Czy aplikacja ma działać w tzw. tle i pobierać dane z optimy?
Aplikacja może pobierać dane „na żądanie” – przykładem jest wprowadzanie Zamówień do
systemu na podstawie numeru oferty z systemu Comarch ERP OPTIMA – w momencie
wywołania takiej akcji przez Operatora CRM, system powinien pobrać dane z zewnętrz.
Czy kontrahenci
panelu optimy?

mają

mieć

dodatkowe

pola

poza

tymi,

które

znajdują

się

w

mają

mieć

dodatkowe

pola

poza

tymi,

które

znajdują

się

w

Nie.
Czy zamówienia
panelu Optimy?

Wymagane pola w Zamówieniach:
•
•
•
•

•
•

towar (kody, specyfikacja, ilość)
dane kontrahenta (nazwa, adres)
dane z atrybutów oferty (osoba kontaktowa, mail, numer telefonu, dane dostawy:
ulica, miasto)
Status

Zdarzenia (zmiany statusów, uwagi operatora)
Wartość zamówienia, Numer Oferty, Operator (Opiekun).

Czy system ma przygotowywać jakieś wyciągi, statystyki
Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia.
Czy dane mają być eksportowane do PDF, Excel, CSV.
Zamawiający nie ma dodatkowych wymogów dot. Eksportu, poza tymi opisanymi w
Szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia w zakresie eksportu PDF.
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Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia, w obszarze Kontrahenci powinna
być możliwość wyświetlania historii kontaktów i zamówień klienta a także wyświetlanie danych
statystycznych (najczęściej zamawiane produkty, szczególne warunki oferty – „tagi”).
Wyszukiwanie kontrahentów może odbyć się po Nazwie (LIKE) i/lub Numerze NIP.
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Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia, wersja aplikacji powinna być
serwerowa, aby Zamawiający mógł uruchomić ją w swoim środowisku serwerowym, lub
zewnętrznym serwerze dedykowanym.
Dane maszyny Zamawiającego:

HP ProLiant DL360 Gen9 8SFF
HP DL360 Gen9 E5-2620v3 FIO Kit
Intel Xeon E5-2620 v3 2,40Ghz
128 GB PC4-2400T-R
Dysk 1.2 TB x 4 10K SFF SC 3
Windows Server 2016
Integracja z Comarch Erp OPTIMA może odbywać się przez odpytywanie bazy SQL (tylko do
Odczytu) lub API. Zamawiający zapewni dostępne połączenie.
Czy są jakieś ograniczenia co do technologii jakie mogą być użyte?
Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia – system powinien zostać wykonany
w technologiach webowych (RWD) nie wymagających do uruchomienia w środowisku
serwerowym Zamawiającego dodatkowych płatnych środowisk.
Zakładamy, że - z uwagi na wymagania dotyczące
można korzystać z żadnych gotowych systemów. Czy to prawda?
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Zamawiający nie wymaga wytworzenia lub opracowania oprogramowania wraz z
przekazaniem praw autorskich – dostarczone rozwiązanie może być gotowym systemem,
spełniającym wymogi Szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia.

