Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wykonanie platformy informacyjno-komunikacyjnej on-line służącej do realizacji projektu: rozwijania,
uzupełnienia i aktualizacji informacji o zawodach. Upowszechnienie zadań w ramach zespołów,
nadzoru nad realizacją i postępem prac, zespołów rozliczeniowych i zaangażowanie poszczególnych
członków zespołów.
Nr ogłoszenia: 1084462

1. Cel ogólny:






wsparcie pracy na odległość i komunikacji rozproszonego zespołu (3 tysiące użytkowników),
przechowywanie i udostępnianie plików,
nadzór nad realizacją i postępem prac,
szkolenie członków zespołu projektowego,
rozliczenie zaangażowania poszczególnych członków zespołu.

2. Główne funkcjonalności:












Repozytorium dokumentu z hierarchią dostępu i uprawnień;
Nadawanie dostępu i uprawnień grupowo i indywidualnie;
Wspólna praca wielu użytkowników nad dokumentami;
Komunikacja zdalna użytkowników – tele i wideokonferencje, udostępnianie pulpitu,
możliwość dołączania do spotkań przy użyciu zarówno komputera jak też telefonu;
Webinaria;
Śledzenie realizacji i postępu prac;
Rozliczanie zaangażowania poszczególnych członków zespołu;
Szkolenia e-learningowe;
Zamieszczanie filmów instruktażowych;
Newsletter – narzędzie do opracowania i dystrybucji;
Panel administracyjno-analityczny.

3. Zakres usługi:
1. Stworzenie koncepcji i projektu platformy informacyjno-komunikacyjnej.
2. Przygotowanie i dostosowanie platformy według wcześniej stworzonej i zaakceptowanej
koncepcji / projektu (z wykorzystaniem najnowszych technologii).
3. Przygotowanie layoutu i grafik według stworzonego wcześniej projektu.
4. Testowanie stworzonego środowiska.
5. Administrowanie platformą (na czas realizacji projektu 17 miesięcy).
6. Aktualizowanie platformy i dodatków (moduły, wtyczki) (na czas realizacji projektu 17
miesięcy).
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7. Platforma online powinna zostać zabezpieczona zgodnie z zachowaniem obowiązujących
zasad bezpieczeństwa IT.
8. Wsparcie techniczne (na czas realizacji projektu 17 miesięcy).
9. Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi platformy.
10. Przygotowanie instrukcji.
4. Kluczowe parametry:
1. Wykupienie hostingu / serwera wirtualnego spełniającego wymagania najnowszej
wersji platformy: obsługa techniczna (w godzinach 8.00-18.00 w dni robocze), gwarantowane
zabezpieczenia (zasilanie awaryjne, system p/pożarowy), gwarantowany czas reakcji na
awarie (w dniach roboczych 1 dzień).
2. Pomoc techniczna w godzinach 8.00-18.00 w dni robocze.
3. Analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu.
4. Zakup końcowej stacji roboczej dedykowanej do zarządzania zmodyfikowaną platformą
online. Sprzęt ma zapewnić możliwość realizacji funkcjonalności z punktu 2. (Główne
funkcjonalności). Wymagane jest zabezpieczenie o automatycznym backupie (przynajmniej
raz dziennie).
5. Platforma ma umożliwić jednoczesne korzystanie z niej ok. 3 tys. zarejestrowanych
użytkowników.
6. Hosting wirtualnych serwerów, końcowa stacja robocza muszą umożliwić sprawne działanie
platformy ze wszystkimi funkcjonalnościami dla wskazanej liczby użytkowników.
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