Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013

Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Dostawa infrastruktury informatycznej i
oprogramowania na potrzeby utworzenia
informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w
ś rodowisku typu Cloud Computing, w tym
Informatycznej Platformy Biomedycznej IP-BioMed
zorientowanej na potrzeby przedsiębiorstw
biomedycznych wraz z wdroż eniem na terenie
Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z
o.o. we Wrocławiu
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1 Wprowadzenie
Dokument określa szczegółowy przedmiot zamówienia oraz tryb dostarczenia produktów. Stanowi
podstawę rozliczenia pracy Wykonawcy i główny dokument nadzorczy przy:
•
•
•

Projektowaniu rozwiązania przez Wykonawcę przy współudziale Zamawiającego
Wykonaniu rozwiązania przez Wykonawcę
Odbieraniu rozwiązania od Wykonawcy przez Zamawiającego

1.1.Struktura dokumentów
Dokument składa się z wydzielonych logicznych części ułożonych w następującym porządku:
1. Wprowadzenie – opisuje podstawy związane z aparatem pojęciowym niezbędnym do
prawidłowej percepcji dokumentu
2. Zakres dokumentu – opisuje zakres zamówienia w postaci zwięzłej listy produktów
3. Kontekst biznesowy – opisuje cel przedsięwzięcia i podstawowe usługi dla klientów
4. Aplikacje biznesowe i infrastrukturalne – opisuje listę oraz szczegółowy zakres podstawowych
elementów oprogramowania do wytworzenia i/lub dostarczenia
5. Infrastruktura techniczna – opisuje elementy infrastruktury programowej (oprogramowanie
standardowe) oraz infrastruktury technicznej (sprzętowej, fizycznej, sieciowej i storage)
6. Wymagania ogólne – istotne postanowienia związane z trybem dostarczenia produktów oraz
wymagań wspólnych
7. Katalogi usługi i interfejsów – indykatywna lista wszystkich usług na poziomie aplikacyjnym
oraz technicznym oraz interfejsów

1.2.Metamodel
Metamodel opisuje w jaki sposób należy interpretować pojęcia, relacje i diagramy opisane w
niniejszym dokumencie (wspólnie nazywane modelem).
Metamodel dotyczy elementów diagramów oraz wymagań.
Diagramy
Diagram jest graficzną reprezentacją istotnych z punktu widzenia niniejszego Zamówienia rozwiązań.
Znaczenie zastosowanych diagramów oraz ich elementów są w ogólności zgodne ze specyfikacją
ArchiMate 2.01.
Do najważniejszych wykorzystanych konstrukcji należą:
Usługa w modelu
FaaS

Usługa biznesowa – usługa występująca na linii Data Techno Park – klient. Usługa biznesowa jest to
usługa, która stanowi element oferty handlowej Data Techno Park. Wiąże się z wykorzystaniem
systemów informatycznych, ale również innych formalno-organizacyjnych zadań.

1

https://www2.opengroup.org/ogsys/jsp/publications/PublicationDetails.jsp?publicationid=12480
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Wypełnienie elementu metamodelu kolorem żółtym oznacza, że jest to element warstwy biznesowej.
AS.04 Usługa
przechowywania i
udostępniania
elektronicznej
dokumentacji medycznej

Usługa aplikacyjna – usługa udostępniana przez system informatyczny. Istotna z punktu widzenia
usługi biznesowej czynność realizowana przez system informatyczny. Posiada interfejs dostępu
(graficzny lub programistyczny).
Wypełnienie elementu metamodelu kolorem błękitnym oznacza, że jest to element warstwy
systemów informatycznych.

Dostęp do serwera
aplikacji

Usługa techniczna – usługa udostępniana przez infrastrukturę sprzętową lub programową. Jest
niezbędna w celu świadczenia usług wyższego poziomu (aplikacyjnych i biznesowych).
Wypełnienie elementu metamodelu kolorem zielonym oznacza, że jest to element warstwy
technicznej.

T wórca usługi

Rola – odpowiedzialność za wykonywanie określonych czynności. Rolą są przyjmowane przez
aktorów (np. szpital).

Usługa w modelu
PaaS

Usługa w modelu
SaaS

Relacja usedBy (wykorzystywana przez), tutaj: Usługa w modelu PaaS jest wykorzystywana przez
Usługą w modelu SaaS, co oznacza, że Usługa w modelu SaaS wymaga usługi w modelu PaaS lub
inaczej Usługa w modelu SaaS jest zależna od Usługa w modelu PaaS.
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Klient usługi

T wórca usługi

Relacja dziedziczenia (specjalizacja) oznacza, że Rola Twórca usługi jest specjalizacją Roli Klient usługi.

Klient usługi SaaS

Szpital

AS.12
Elektroniczne
zarządzanie
majątkiem trwałym

Katalog środków
trwałych API

Relacja przydzielenia (ang. assignment) oznacza, że Szpital występuje w roli Klienta usługi SaaS oraz
Usługa AS.12 jest reprezentowana przez Interfejs Katalog środków trwałych API.

Usługa w modelu
SaaS

AS.01 eHIS w
technologii
cienkiego klienta

Relacja usedBy (wykorzystywany przez) pomiędzy usługą biznesową a usługą aplikacyjną oznacza, że
usługa aplikacyjna musi być świadczona jako dany typ usługi biznesowej. W tym przypadku oznacza
to, że usługa AS.01 jest usługą świadczoną w modelu SaaS.
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AS.21 Platforma
Zbiorowej
Komunikacji

System zbiorowej
komunikacji

Relacja realise (realizacji) oznacza, że usługa jest realizowana przez komponent. W tym przypadku,
usługa aplikacyjna AS.21 jest realizowana przez komponent aplikacyjny System zbiorowej
komunikacji. Inaczej mówiąc, dany komponent realizuje daną usługę (System zbiorowej komunikacji
realizuje usługę AS.21).
Elektroniczna
rejstracja pacjenta

Gabinet

E-rejestracja API

E-Rejestracja

Często powtarzający się układ relacji pomiędzy integrującymi się aplikacjami – aplikacja Gabinet
wykorzystuje (integruje się z) interfejsem E-rejestracja API, który jest częścią (relacja agregacji)
aplikacji E-Rejestracja, która to aplikacja realizuje usługę Elektroniczna rejestracja pacjenta (a sama
usługa jest reprezentowana przez interfejs E-rejestracja API).
Wymagania
Każde wymaganie posiada unikalny identyfikator, krótką nazwę charakteryzującą czego dotyczy
wymaganie oraz treść.
Przyjęto iż wymagania dla usług są wymaganiami (głównie pozafunkcjonalnymi), które odnoszą się do
wszystkich lub większości systemów i aplikacji, i nie są w związku z tym umieszczane w kontekście
poszczególnych elementów.
Wymagania techniczne (głównie funkcjonalne) umieszczone są w kontekście poszczególnych
elementów. Wymagania te są współdzielone pomiędzy elementami. Oznacza, to że to samo
wymaganie (o tym samym identyfikatorze i treści) definiujące określoną funkcjonalność, umieszczane
jest w kontekście każdego z elementów, który uczestniczy musi je realizować.
W celu jednoznacznej identyfikacji wymagań przyjęto następujące zasady.
Identyfikatory wymagań budowane są w oparciu o:
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•
•

Skrót elementu, którego dotyczy, np. BEZP (wymagania z obszaru infrastrukturalnego
Bezpieczeństwo)
Nr kolejny wymagania w kontekście danej grupy (numerowanie rozpoczyna się od nowa dla
kolejnej grupy)

1.3.Słownik zastosowanych terminów
W dokumencie zastosowano powtarzające się terminy o następującym znaczeniu:
Termin
Domyślny serwer
aplikacyjny
Domyślne
środowisko
bazodanowe

Znaczenie
Serwer aplikacyjny spełniający wymagania określone w sekcji
6.7.2. Zakłada daleko idącą integrację środowisk aplikacyjnych.
Baza danych spełniająca wymagania określone w sekcji 6.6.1
Zintegrowana platforma bazodanowa zakładająca wysoki
stopień konsolidacji struktur bazodanowych (instancji oraz
schematów).
Dla pozostałych pojęć stosuje się zapisy Słownika pojęć, stanowiący Załącznik nr 16 do SIWZ.
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2 Kontekst biznesowy
Celem Data Techno Park-u jest uruchomienie przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu centrum
przetwarzania danych w modelu cloud computing, w którym świadczy się usługi na rzecz klientów.
Usługa stanowi element oferty Zamawiającego i podlega działalności handlowej oraz operacyjnej.
Zakres i warunki świadczenia usług normowane są umową zawieraną pomiędzy Data Techno Park
a klientem usługi.
W realizowanym centrum świadczone będą następujące usługi:
•

Usługi kolokacji – grupa usług polegających na umieszczeniu sprzętu technicznego oraz
oprogramowania w serwerowni Data Techno Park.

business Usługi kolokacj i

Właściciel zasobów
IT

Kolokacja

Kolokacja
przestrzeni
serwerowej

Kolokacja szafy rack
(42U)

Kolokacja połowy
szafy rack (24U)

Rysunek 1 Usługi kolokacji

•

Usługi w modelu IaaS (ang. Infrastructure as a Service) – grupa usług polegających na
świadczeniu dostępu do sprzętu technicznego w zakresie mocy obliczeniowej oraz
przestrzeni dyskowej
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business Usługi w modelu IaaS

Właściciel zasobów
IT

Usługa w modelu
PaaS

Usługa w modelu
IaaS

Maszyna fizyczna
Bronze

Maszyna wirtualna
Bronze

Maszyna wirtualna
Silver

Maszyna fizyczna
Silver

Maszyna fizyczna
Gold

Maszyna wirtualna
Gold

Rysunek 2 Usługi IaaS

•

Usługi w modelu PaaS (ang. Platform as a Service) – grupa usług polegających na świadczeniu
dostępu do sprzętu technicznego oraz oprogramowania standardowego pozwalającego na
tworzenie aplikacji dedykowanych. Usługi w modelu PaaS wykorzystują usługi w modelu IaaS.
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business Usługi w modelu PaaS

T wórca usługi

Usługa w modelu
FaaS

Usługa w modelu
SaaS

Usługa w modelu
PaaS
Dostęp do
środowiska
programistycznego

Dostęp do
środowiska
programowego
(platformy)

Dostęp do serwera
www

Szyna usług

Dostęp do serwera
aplikacji

Dostęp do bazy
danych

Dostęp do systemu
operacyjnego

Dostęp do
środowiska
sprzętowego

Rysunek 3 Usługi PaaS

•

•

Usługi w modelu FaaS (ang. Framework as a Service) – grupa usług polegających na
świadczeniu dostępu do platformy programowej, w której istnieją wstępnie przygotowane
narzędzia pozwalające znacząco skrócić czas wytwarzania aplikacji dedykowanych dla branży
medycznej. Nie są to jeszcze gotowe aplikacje, które można oferować klientom. Grupa usług
FaaS pozwala wykorzystać moduły, które zawierają najczęściej powtarzające się funkcje
systemów dla branży medycznej, umożliwiając twórcom usług medycznych koncentrację na
funkcjach stanowiących o ich przewadze konkurencyjnej. Usługi w modelu FaaS wykorzystują
usługi w modelu IaaS oraz PaaS (w zakresie dostępu do sprzętu oraz oprogramowania
standardowego).
Usługi w modelu SaaS (ang. Software as a Service) – grupa usług polegających na świadczeniu
usług na rzecz klientów końcowych (np. szpitali, przychodni) w formie dostosowanych i
gotowych aplikacji. Klient usługi SaaS kupuje dostęp do gotowej aplikacji. Usługi w modelu
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SaaS wykorzystują usługi w modelu IaaS oraz PaaS (w zakresie dostępu do sprzętu oraz
oprogramowania standardowego).
business B. Architektura biznesow a

Właściciel zasobów
IT

Twórca usługi

Klient usługi SaaS

Usługa w modelu
FaaS

Data T echno Park

Kolokacja

Usługa w modelu
IaaS

Usługa w modelu
PaaS

Usługa w modelu
SaaS

Rysunek 4 Zestawienie typów usług biznesowych, które docelowo będą świadczone przez Zamawiającego

Klientami usług kolokacji i IaaS są ogólnie pojmowani właściciele zasobów IT, np. serwerów lub
aplikacji własnych, którzy potrzebują przestrzeni, mocy obliczeniowej lub przestrzeni dyskowej do
budowy lub utrzymania własnych zasobów IT.
Klientami usług PaaS oraz FaaS są twórcy usług, którzy mogą koncentrować się na budowie aplikacji
otrzymując od Zamawiającego niezbędne zasoby infrastrukturalne i aplikacyjne (w postaci
platformy).
Klientami usług SaaS są podmioty rynku medycznego, administracji samorządowej lub dowolnej innej
branży, dla których Partnerzy Data Techno Parku świadczą komercyjnie usługi IT.
business Klienci

Klient usługi

Właściciel zasobów
IT

T wórca usługi

Klient usługi SaaS

Rysunek 5 Klienci usług Data Techno Park

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

12 | S t r o n a

Podział odpowiedzialności w zależności od typu świadczonej usługi reguluje model referencyjny PCI
DSS v2 Cloud Computing Guidelines, gdzie Data Techno Park jest podmiotem CSP (ang. Cloud Service
Provider). Zgodność z PCI DSS v2 oznacza, że:
•

•

•

•

W modelu IaaS DTP ponosi odpowiedzialność za prawidłowe świadczenie usług na
następujących poziomach:
o Środowisko fizyczne (ang. physical facility)
o Sieć (ang. network)
o Fizyczny sprzęt do przechowywania danych (ang. data storage)
o Fizyczny sprzęt dostarczający CPU i pamięć (ang. processing and memory)
o Platforma nadzorująca wirtualizacją (ang. hypervisor) – w przypadku, gdy stosuje się
warstwę wirtualizacji
W modelu PaaS DTP ponosi odpowiedzialność za prawidłowe świadczenie usług na
poziomach objętych modelem IaaS oraz dodatkowo:
o Wirtualna infrastruktura sieciowa (ang. virtual network infrastructure)
o Maszyna wirtualna (ang. virtual machine) – maszyna wirtualna dedykowana dla
klienta
o System operacyjny (ang. operating system)
W modelu FaaS DTP ponosi odpowiedzialność za prawidłowe świadczenie usług na
poziomach objętych modelem PaaS oraz dodatkowo:
o Środowisko uruchomieniowe (ang. solution stack), np. środowisko .Net lub
środowisko Java, w tym serwer aplikacji i serwer bazodanowy
o Aplikacje (ang. applications) – aplikacje wchodzące w skład Platformy (aplikacje
infrastrukturalne i biznesowe)
o Część interfejsów (ang. interfaces) – część interfejsów, głównie API związana z
wykorzystaniem aplikacji przez inną aplikację
W modelu SaaS DTP ponosi odpowiedzialność za prawidłowe świadczenie usług na
poziomach objętych modelem PaaS oraz dodatkowo:
o Środowisko uruchomieniowe (ang. solution stack), np. środowisko .Net lub
środowisko Java, w tym serwer aplikacji i serwer bazodanowy
o Aplikacje (ang. applications) – dedykowane dla klienta aplikacje biznesowe
o Część interfejsów (ang. interfaces) – część interfejsów API i GUI związana z
wykorzystaniem aplikacji przez klienta

Realizacja założonych celów biznesowych wymaga wsparcia ze strony systemów informatycznych
oraz odpowiednich technologii programowych i sprzętowych. W przełożeniu na usługi należy
rozumieć, że usługi biznesowe wymagają wsparcia usług aplikacyjnych (aplikacji) oraz usług
technicznych.
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3 Zakres zamówienia
Zakres niniejszego Zamówienia to rozbudowa Środowiska Produkcyjnego, które pozwala Partnerom
Data Techno Parku świadczyć usługi w modelach IaaS, PaaS oraz SaaS. Rozbudowa Środowiska
Produkcyjnego składa się z aplikacji biznesowych (sekcja 4), aplikacji infrastrukturalnych (sekcja 5)
oraz z usług technicznych, tj. usług platformy udostępnianych w modelu PaaS oraz usług
infrastrukturalnych udostępnianych w modelu IaaS (zwanych łącznie infrastrukturą techniczną –
sekcja 6).
business Środow isko produkcyj ne

Partner Data
T echno Parku

Usługi biznesowe

Usługa w modelu
SaaS
Usługa w modelu
PaaS

Kontrakt na dostęp
do środowiska
deweloperskiego, w
tym SLA

Usługa w modelu
IaaS

Środowisko produkcyjne

Aplikacj e biznesow e

Aplikacj e infrastrukturalne

+ eHIS w technologii cienkiego klienta

+ Baza wiedzy

+ eHIS w technologii grubego klienta

+ Integracja usług

+ Repozytorium dokumentów

+ Płatności i billing

+ Dostęp do repozytorium

+ Administracja

+ Platforma EZD

+ Monitorowanie i Analizy

+ ERP

+ Obsługa klienta

+ Gabinet-FK

+ Bezpieczeństwo

+ Środki trwałe
(from C. Architektura systemów informatycznych)

+ PFW Framework
+ Zarządzanie infrastrukturą

Usługi platformy (PaaS)

+ Portal informacyjno-zarządczy
+ Digitalizacja dokumentów

+ Dostęp do bazy danych

+ T elerehabilitacja

+ Dostęp do środowiska programistycznego

+ Platforma Zbiorowej Komunikacji

+ Dostęp do środowiska programowego (platformy)
+ Dostęp do serwera aplikacji
+ Dostęp do serwera www
+ Dostęp do systemu operacyjnego
+ Szyna usług
(from D. Architektura techniczna)

(from C. Architektura systemów informatycznych)
Usługi infrastrukturalne (IaaS)

+ Dostęp do infrastruktury przestrzeni dyskowej
+ Dostęp do środowiska sprzętowego
+ Dostęp do przestrzeni dyskowej
+ Dostęp do przestrzeni dyskowej o stałym wolumenie
+ Dostęp do serwera
+ Dostęp do serwera fizycznego
+ Dostęp do serwera wirtualnego
+ Wynajem pustej powierzchni na m2 wraz z przyłączami do infrastruktury
+ Wynajem pustych szaf serwerowych wraz z przyłączami do infrastruktury
(from D. Architektura techniczna)

Rysunek 6 Środowisko Produkcyjne
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W ramach rozbudowy Środowiska Produkcyjnego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania
następujących czynności:
•

Wykonanie analizy przedwdrożeniowej;

•

Dostarczenia, zainstalowania oraz skonfigurowania niezbędnej infrastruktury informatycznej;

•

Dostarczenia, wdrożenia oraz parametryzacji oprogramowania;

•

Przeprowadzenia testów akceptacyjnych;

•

Przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych dla przedstawicieli Zamawiającego;

•

Zapewnienia asysty stanowiskowej dla przedstawicieli Zamawiającego na etapie wdrażania
oraz w okresie gwarancji;

•

Przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej dostarczonej infrastruktury
informatycznej i oprogramowania;

•

Udzielenia gwarancji w okresie wskazanym w formularzu oferty (co najmniej 3-letniej).
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4 Aplikacje biznesowe
Aplikacja to wydzielony funkcjonalnie system informatyczny lub jego część wspierający świadczenie
usług biznesowych. Aplikacje wytwarzane w ramach niniejszego zamówienia muszą gwarantować
świadczenie usługi biznesowych Zamawiającego, tj. usług kolokacji, IaaS, PaaS, FaaS oraz SaaS.
Aplikacje w niniejszym dokumencie zostały pogrupowane według usług aplikacyjnych, które stanowią
przedmiot umowy pomiędzy podmiotem utrzymującym i sprzedającym aplikację a jej klientem.
Usługa aplikacyjna jest wspierana przez aplikację, a jej funkcjonalności są reprezentowane lub
udostępniane przez interfejsy (np. API lub GUI).
Aplikacja biznesowa to typ aplikacji, która jest świadczona bezpośrednio na rzecz klienta i stanowi
główną wartość dodaną oferowanej usługi biznesowej. Klienci będą kupować usługi przede
wszystkim ze względu na dostęp do oferowanych aplikacji biznesowych.
Aplikacje biznesowe co do zasady muszą wykorzystywać usługi infrastrukturalne, które są wspierane
przez aplikacje infrastrukturalne. Nie jest dozwolone powielanie usług infrastrukturalnych w
aplikacjach biznesowych. Takie odstępstwo stanowi odstępstwo architektoniczne.
Przedstawione w niniejszym rozdziale aplikacje biznesowe wspierają świadczenie usług FaaS oraz
SaaS. Większość aplikacji biznesowych musi być dostępna zarówno jako usługa FaaS, jak i usługa
SaaS.
Świadczenie aplikacji w modelu usługi SaaS oznacza, że aplikacja musi być wykonana w technologii
umożliwiającej jej uruchomienie i funkcjonowanie w środowisku scentralizowanym w modelu
przetwarzania w chmurze. Oznacza to w szczególności architekturę aplikacji, w której wielu klientów
posiada dostęp do jednej, centralnie zarządzanej aplikacji, a dostęp dla poszczególnych klientów jest
separowany w warstwie oprogramowania PaaS lub wirtualizacji. Odstępstwa od takiej architektury
stanowią odstępstwo architektoniczne i wymagają każdorazowo zgody Zamawiającego.

4.1 AS.01 eHIS w technologii cienkiego klienta
eHIS w technologii cienkiego klienta jest usługą aplikacyjną świadczoną wyłącznie w modelu SaaS.
Świadczenie usługi wspiera aplikacja biznesowa Medyczny System Informacyjny (ang. Hospital
Information System - HIS), która musi być zaimplementowana w technologii cienkiego klienta.
System HIS ma za zadanie obsługiwać procesy biznesowe w placówce medycznej zachodzące w części
medycznej zarówno dla dużych szpitali jak i mniejszych placówek, w tym lecznictwa otwartego.
Wszystkie moduły systemu muszą działać w oparciu o jeden silnik bazy danych, przy czym co najmniej
w zakresie aplikacji Ruch Chorych, Apteka centralna, Apteczka oddziałowa, Lecznictwo otwarte
i Rozliczenia NFZ powinien pracować w oparciu o tę samą bazę danych (tę samą instancję bazy
danych i te same tabele). Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w
modułów.
Na stanowiskach użytkowników aplikacje klienckie muszą pracować co najmniej w środowisku MS
Windows XP, MS Windows Vista oraz MS Windows 7.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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application eHIS1

Usługa w modelu
SaaS

AS.01 eHIS w
technologii
cienkiego klienta

eHIS w technologii
cienkiego klienta

Profil IHE XDS dla
eHIS1

Repozytorium
elektronicznej
dokumentacji
medycznej

Laboratorium HL7
API

Radiologia HL7
Dicom API

Rysunek 7 AS.01 eHIS w technologii cienkiego klienta

Zakres funkcjonalny systemu, przedstawiony poniżej, został wyspecyfikowany w podziale na obszary
działalności.
4.1.1 Obszar Izba Przyjęć
Poniżej przedstawiono wymagania dla Obszaru Izba Przejęć.
ID
wymagania
eHIS.IP.1

eHIS.IP.2

eHIS.IP.3

eHIS.IP.4

Opis wymagania
System musi pozwalać na obsługę skorowidza pacjentów, wspólnego dla innych modułów
medycznych tj.: Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna:
a. wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów,
b. rejestracja i modyfikacja danych pacjentów,
c. rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej,
d. rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzją wójta/burmistrza
System musi przechowywać historię zmian danych osobowych pacjenta. Wgląd w dane
medyczne sprzed zmiany danych osobowych powinno umożliwić przeglądanie I wydruk
dokumentacji z danymi pacjenta aktualnymi na dzień tworzenia tej dokumentacji.
System musi umożliwiać przegląd danych archiwalnych pacjenta:
a. w zakresie danych osobowych,
b. w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych
System musi umożliwiać rejestrację przyjęcia pacjenta w Izbie Przyjęć:
a. wprowadzenie danych o rozpoznaniu, z wykorzystaniem słownika ICD10

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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eHIS.IP.5
eHIS.IP.6

eHIS.IP.7
eHIS.IP.8

eHIS.IP.9
eHIS.IP.10
eHIS.IP.11

eHIS.IP.12
eHIS.IP.13

eHIS.IP.14

eHIS.IP.15
eHIS.IP.16

eHIS.IP.17
eHIS.IP.18
eHIS.IP.19

b. wprowadzenie danych ze skierowania,
c. wprowadzenie danych płatnika.
System musi umożliwiać wprowadzenie informacji o dokumentach uprawniających do
uzyskania świadczeń.
System musi umożliwiać ewidencje elementów pobytu w Izbie Przyjęć:
a. wywiad wstępny z możliwością użycia słownika tekstów standardowych,
b. procedury,
c. leki,
d. konsultacje.
System musi umożliwiać rejestrację informacji o wymaganym transporcie medycznym pacjenta.
System musi umożliwiać rejestrację opuszczenia Izby Przyjęć przez pacjenta w jednym z trybów:
opuszczenia Izby Przyjęć przez pacjenta w jednym z trybów:
a. skierowanie/cofnięcie skierowania na oddział (ustalenie trybu przyjęcia, form
płatności, wydruk pierwszej strony historii choroby, itp.),
b. przeniesienie pacjenta na inną Izbę Przyjęć,
c. odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala – wpis do Księgi Odmów i Porad
Ambulatoryjnych,
d. zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia – wpis do Księgi Oczekujących,
e. zgon pacjenta na Izbie Przyjęć.
System musi umożliwiać autoryzację danych Izby Przyjęć
System musi umożliwiać ewidencję danych do rozliczenia produktów kontraktowanych z NFZ.
System musi umożliwiać wypełnianie i wydruk dokumentów Izby Przyjęć:
a. Karta Wypisowa,
b. Historia choroby – pierwsza strona
c. Karta Odmowy.
System musi umożliwiać przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentów
medycznych.
System musi umożliwiać obsługę ksiąg:
a. Księga Główna,
b. Księgi Izby Przyjęć,
c. Księga Oczekujących,
d. Odmów i Porad Ambulatoryjnych,
e. Zgonów.
System musi obsługiwać integrację z innymi modułami systemu medycznego realizującymi
funkcjonalność w zakresie:
a. ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów
magazynowych (Apteczka oddziałowa)
b. wzajemnego udostępniania danych zleceń i danych o ich wykonaniu,
System musi umożliwiać projektowanie własnych formularzy dokumentacji medycznej
System musi posiadać wbudowane raporty standardowe:
a. Ruch chorych Izby Przyjęć – osobowy,
b. Ruch chorych Izby Przyjęć – sumaryczny.
System musi umożliwiać definiowanie własnych wykazów.
System musi umożliwiać wydruk opasek z kodem paskowym identyfikującym pacjenta.
System musi umożliwiać ewidencję wykonania usług rozliczanych komercyjnie.

4.1.2 Obszar Oddział
Poniżej przedstawiono wymagania dla Obszaru Oddział.
ID
wymagania
eHIS.OD.1

Opis wymagania
System musi umożliwiać obsługę listy pacjentów Oddziału:
a. wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w tym np. stan pacjenta
b. wyszukanie pacjenta z wykorzystanie kodu paskowego z opaski
c. modyfikacja danych pacjentów z listy oddziałowej,
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d.

eHIS.OD.2

eHIS.OD.3

eHIS.OD.4

eHIS.OD.5

eHIS.OD.6
eHIS.OD.7
eHIS.OD.8
eHIS.OD.9
eHIS.OD.10

eHIS.OD.11
eHIS.OD.12

eHIS.OD.13
eHIS.OD.14
eHIS.OD.15

przegląd danych archiwalnych pacjenta:
i.
w zakresie danych osobowych,
ii.
w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych,
e. odmowa lub anulowanie przyjęcia na Oddział – wycofanie danych pacjenta na Izbę
Przyjęć,
f. zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia – wpis do Księgi Oczekujących Oddziału.
System musi umożliwiać rejestrację przyjęcia pacjenta na Oddziale:
a. nadanie numeru Księgi Oddziałowej – automatycznego lub przez użytkownika,
b. wprowadzenie danych lekarza prowadzącego,
c. możliwość modyfikacji danych płatnika,
d. wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziału: odcinka
oddziałowego, łóżka,
e. wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celów statystycznych, np.
całodobowa z zabiegiem operacyjnym, dzienna z bez zabiegów i badań
laboratoryjnych, itp.
System musi umożliwiać ewidencję elementów pobytu pacjenta na Oddziale:
a. wywiad wstępny z możliwością użycia słownika tekstów standardowych,
b. rozpoznania: wstępne, końcowe, przyczyna zgonu,
c. czas, jaki upłynął od ostatniej hospitalizacji, w tym hospitalizacji o tym samym
rozpoznaniu co aktualna
d. informacje o depozycie z wpisem do wybranej księgi depozytów
System musi umożliwiać obsługę wykonanych pacjentowi elementy leczenia (zlecenia):
a. procedury, w tym zabiegi, w tym możliwość ich wprowadzania wg zdefiniowanych grup
b. badania diagnostyczne,
c. leki,
d. konsultacje,
e. diety.
System musi umożliwiać ewidencję diagnoz pielęgniarskich:
a. wprowadzanie diagnozy
b. realizacja procedur
c. plan realizacji
d. wydruk indywidualnej karty procesu pielęgnacji
System musi umożliwiać ewidencję przebiegów pielęgniarskich.
System musi umożliwiać ewidencję pomiarów dokonywanych pacjentowi wg ustalonej przez
użytkownika kolejności.
System musi umożliwiać wydruk raportu z dyżuru lekarskiego na podstawie wprowadzonych
obserwacji.
System musi umożliwiać ewidencję przepustek.
System musi umożliwiać ewidencję danych porodu dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego:
a. wpis do Księgi Porodów,
b. odnotowanie personelu uczestniczącego,
c. odnotowanie danych noworodka (medyczne, Apgar)
Na oddziale Neonatologicznym, w danych medycznych noworodka System musi umożliwiać
wgląd w dane porodu i dane matki.
System musi umożliwiać rejestrację opuszczenia Oddziału przez pacjenta w jednym z trybów:
a. przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddział.
b. przeniesienie w trybie nagłym na inny Oddział (bez uzupełnienia danych wypisowych z
poprzedniego oddziału),
c. wypis pacjenta ze Szpitala,
d. zgon pacjenta na Oddziale.
System musi umożliwiać odnotowanie faktu wydania pacjentowi druków, zaświadczeń,
skierowań itp.
System musi umożliwiać autoryzację danych oddziałowych.
System musi umożliwiać ewidencję danych do rozliczenia kontraktowanych produktów z
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eHIS.OD.16

eHIS.OD.17

eHIS.OD.18

eHIS.OD.19
eHIS.OD.20

eHIS.OD.21
eHIS.OD.22

eHIS.OD.23
eHIS.OD.24
eHIS.OD.25

eHIS.OD.26
eHIS.OD.27
eHIS.OD.28
eHIS.OD.29
eHIS.OD.30

płatnikiem, w tym rozliczanie kart TISS28.
System musi umożliwiać prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na:
a. dane przyjęciowe,
b. wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo),
c. przebieg choroby,
d. epikryza (możliwością wykorzystania słownika tekstów standardowych).
System musi umożliwiać wydruki dokumentów wewnętrznych Oddziału, w tym:
a. Karta Wypisowa,
b. Karta Informacyjna.
System musi umożliwiać wydruki dokumentów zewnętrznych Oddziału, w tym:
a. Karta Statystyczna,
b. Karta Leczenia Psychiatrycznego,
c. Karta Zakażenia Szpitalnego,
d. Karta Nowotworowa,
e. Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej,
f. Karta Zgonu,
g. Karta TISS28.
System musi umożliwiać przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentów
System musi umożliwiać obsługę Ksiąg:
a. Księga Główna,
b. Oddziałowa,
c. Oczekujących,
d. Zgonów,
e. Noworodków,
f. Zabiegów.
g. Transfuzji
h. Raportów Lekarskich
i. Raportów Pielęgniarskich
System musi umożliwiać definiowanie własnych szablonów wydruków.
System musi posiadać wbudowane raporty standardowe:
a. zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na oddziale
(dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)
b. ilość osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie
c. obłożenie łóżek na dany moment
d. diety podane pacjentom oddziału.
System musi pozwalać na definiowanie własnych wykazów.
System musi pozwalać na projektowanie formularzy dokumentacji medycznej.
Integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność w zakresie:
a. ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów
magazynowych (Apteczka oddziałowa),
b. wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu (Przychodnia,
Pracownia Diagnostyczna).
System musi pozwalać na tworzenie zamówień na krew i preparaty krwiopochodne
System musi pozwalać na odnotowanie podań krwi i preparatów krwiopochodnych z wpisem do
księgi transfuzyjnej, odnotowanie powikłań po przetoczeniu
System musi pozwalać na ewidencję wykonania usług rozliczanych komercyjnie.
System musi pozwalać na tworzenie zapotrzebowania żywnościowego dla pacjentów oddziału z
możliwością przeliczenia ilości zamawianych posiłków wg przypisanych pacjentom diet.
System musi umożliwiać uzupełnienie zapotrzebowania żywnościowego o zamówienia
dodatkowych posiłków i materiałów

4.1.3 Obszar Statystyka
Poniżej przedstawiono wymagania dla obszaru Statystyka.
ID

Opis wymagania
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wymagania
eHIS.STAT.1

eHIS.STAT.2
eHIS.STAT.3

eHIS.STAT.4

eHIS.STAT.5
eHIS.STAT.6

eHIS.STAT.7

eHIS.STAT.8
eHIS.STAT.9
eHIS.STAT.10

eHIS.STAT.11

System musi umożliwiać obsługę skorowidza pacjentów z możliwością integracji z innymi
systemami medycznymi (Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna):
a. wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów,
b. rejestracja i modyfikacja danych pacjentów,
c. przegląd danych archiwalnych pacjenta:
i.
w zakresie danych osobowych,
ii.
w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych
System musi umożliwiać potwierdzenie wypisu pacjenta pod kątem kompletności i poprawności
dokumentacji.
System musi posiadać wbudowane wydruki zewnętrzne:
a. Karta Statystyczna,
b. Karta Leczenia Psychiatrycznego,
c. Karta Zgonu
System musi umożliwiać obsługę Ksiąg:
a. Księga Główna,
b. Księga Odmów,
c. Księga Zgonów,
d. Księga Noworodków
System musi umożliwiać definiowanie własnych szablonów wydruków.
System musi posiadać wbudowane raporty standardowe:
a. zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na oddziale
(dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)
b. statystyczne z oddziałów: np. Dziennik ruchu chorych, wskaźniki szpitalne w okresie
(liczba. przyjętych, liczba wypisanych, liczba osobodni),
c. z obłożenia łóżek,
d. zestawienia wg jednostek chorobowych, czasu leczenia jednostki chorobowej
(sumaryczne i osobowe
Liczba osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie
a. obłożenie łóżek na dany moment
b. diety podane pacjentom oddziału.
System musi umożliwiać definiowanie własnych wykazów.
System musi umożliwiać projektowanie formularzy dokumentacji medycznej.
Elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzędnymi, w tym:
a. Oddziały NFZ,
b. Centrum Zdrowia Publicznego,
c. PZH
System musi umożliwiać eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych
świadczeniach do pliku tekstowego lub w formacie .xls z możliwością wykorzystania przez
moduły Rachunku Kosztów Leczeni.

4.1.4 Obszar Zlecenia
Poniżej przedstawiono wymagania dla obszaru Statystyka.
ID
wymagania
eHIS.ZLEC.1
eHIS.ZLEC.2

eHIS.ZLEC.3
eHIS.ZLEC.4

Opis wymagania
System musi umożliwiać planowanie i zlecanie leków w powiązaniu z modułem Apteczki
Oddziałowej.
System musi umożliwiać planowanie i zlecanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych,
zabiegów, konsultacji przekazywanych z jednostek Zamawiającego, w tym:
a. z Oddziału do Pracowni Patomorfologicznej, Pracowni Diagnostycznej, Przychodni,
Bloku operacyjnego, innego Oddziału, Gabinetu lekarskiego, Laboratorium
System musi umożliwiać zlecanie wielu różnych badań w jednym miejscu, opatrzony wspólnym
nagłówkiem i komentarzem.
System musi umożliwiać utworzenia zlecenia z wykorzystaniem predefiniowanej karty kodów
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eHIS.ZLEC.5

eHIS.ZLEC.6

eHIS.ZLEC.7

eHIS.ZLEC.8
eHIS.ZLEC.9

eHIS.ZLEC.10

eHIS.ZLEC.11
eHIS.ZLEC.12
eHIS.ZLEC.13
eHIS.ZLEC.14

kreskowych.
System musi umożliwiać planowanie i zlecanie badań i konsultacji w ramach zleceń
zewnętrznych (z innych podmiotów):
a. indywidualna karta zleceń podań leków
System musi umożliwiać zlecania leków:
a. recepturowych
b. chemioterapii
c. pomp infuzyjnych
System musi umożliwiać definiowanie zleceń złożonych:
a. kompleksowych,
b. panelowych,
c. cyklicznych
System musi umożliwiać dwuetapowego wprowadzania zlecenia (wpisanie oraz potwierdzenia).
System musi umożliwiać przegląd zleceń według ustalonych przez użytkownika kryteriów:
a. dla pacjenta,
b. typu zlecenia (laboratoryjne, diagnostyczne, podanie leku),
c. okresu.
System musi umożliwiać wydruki zleceń, w tym:
a. dzienne zestawienie leków dla pacjenta,
b. dzienne zestawienie badań do wykonania
System musi umożliwiać wydruk wszystkich wyników pacjenta z bieżącej hospitalizacji lub ze
wszystkich pobytów w szpitalu.
System musi umożliwiać przegląd wszystkich zleceń z jednostki zlecającej z możliwością
wydruku wyniku.
System musi umożliwiać definiowanie szablonów dokumentów skojarzonych z wprowadzanym
zleceniem.
System musi umożliwiać przeglądania wyników liczbowych w postaci graficznej (badanie
trendu).

4.1.5 Obszar Apteka
Poniżej przedstawiono wymagania dla obszaru Apteka.
ID
wymagania
eHIS.APT.1

Opis wymagania
System musi umożliwiać obsługę magazynu leków apteki:
a. Konfiguracja magazynu apteki:
i.
możliwość wykorzystania słowników: leków, grup ATC, nazw międzynarodowych,
ii.
możliwość definiowania własnych grup leków (globalnych i lokalnych),
iii.
możliwość tworzenia lokalnych słowników leków dla magazynów,
iv.
możliwość definiowania własnych dokumentów (np. Rozchód Darów, Przyjęcie
bezpłatnych próbek itp.),
v.
możliwość automatycznego numerowania dokumentów wg definiowanego
wzorca.
b. Sporządzanie zamówień doraźnych do dostawców środków farmaceutycznych i
materiałów medycznych. Zamówienia mogą być przygotowywane automatycznie, na
podstawie aktualnych stanów magazynowych, stanów minimalnych i maksymalnych,
c. Dostawa środków farmaceutycznych i materiałów medycznych do apteki:
i.
dostawa od dostawców, z możliwością wprowadzana ich drogą elektroniczną
(możliwość rejestrowania również dostaw nie fakturowanych),
ii.
sporządzanie preparatów laboratoryjnych, preparatów galenowych, leków
recepturowych oraz płynów infuzyjnych,
iii.
sporządzanie roztworów spirytusowych,
iv.
import docelowy zakładowy i indywidualny,
v.
zwrot z oddziałów z automatyczną aktualizacją stanów apteczki oddziałowej,
vi.
dary,
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vii.

eHIS.APT.2

eHIS.APT.3
eHIS.APT.4
eHIS.APT.5

eHIS.APT.6
eHIS.APT.7
eHIS.APT.8

korekta dokumentów ewidencjonujących dostawy środków farmaceutycznych i
materiałów medycznych.
d. Wydawanie środków farmaceutycznych z apteki:
i.
wydawanie na oddziały za pomocą dokumentów RW lub MM na podstawie
zamówień elektronicznych lub papierowych (współpraca z apteczką oddziałową),
ii.
możliwość elektronicznego potwierdzenia realizacji zamówienia z oddziału
iii.
wydawanie na zewnątrz,
iv.
zwrot do dostawców,
v.
ubytki i straty nadzwyczajne,
vi.
korekta wydań środków farmaceutycznych,
e. Korekta stanów magazynowych:
i.
korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza
spisu z natury z dokładnością do dostawy lub asortymentu,
ii.
generowanie arkusza do spisu z natury,
iii.
bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego,
iv.
odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu,
v.
kontrola dat ważności oraz możliwość automatycznego zdejmowania ze stanów
magazynowych leków przeterminowanych.
f. Przegląd stanów magazynowych bieżących oraz na wybrany dzień.
System musi umożliwiać wspieranie obsługi i kontroli zamówień (w tym publicznych):
a. przekazywanie listy asortymentowo - wartościowej leków do modułu realizującego
funkcjonalność Obsługi zamówień i przetargów,
b. pobieranie zwycięskiej oferty (umowy),
c. kontrola realizacji dostaw i poziomu cen w ramach zwycięskiej oferty (umowy).
d. czynności analityczno-sprawozdawcze:
i.
raporty i zestawienia:
• na podstawie rozchodów,
• na podstawie przychodów,
• na podstawie obrotów.
• możliwość wydruku do XLS
• raport realizacji zamówień wewnętrznych
System musi pozwalać na przekazywanie wszystkich wydruków do plików w formacie PDF.
System musi udostępniać generator raportów (możliwość definiowania własnych zestawień).
System musi pozwalać na wspomaganie decyzji farmakoterapeutycznych:
a. przechowywanie informacji o leku,
b. mechanizm „stop-order”,
c. odnotowywanie działań niepożądanych.
d. możliwość definiowania receptariusza szpitalnego
System musi pozwalać na kontrolę interakcji pomiędzy składnikami wybranych leków.
System musi pozwalać na powiadomienie o nowym zamówieniu z Apteczek Oddziałowych.
System musi pozwalać na automatyczną i grupową akceptacja dokumentów.

4.1.6 Obszar Apteczka oddziałowa
Poniżej przedstawiono wymagania dla obszaru Apteczka oddziałowa.
ID
Opis wymagania
wymagania
eHIS.APTOD.1 System musi pozwalać na generowanie zamówień do apteki głównej.
eHIS.APTOD.2 System musi pozwalać na obsługę magazynu apteczki oddziałowej:
a. wydawanie środków farmaceutycznych z apteczki oddziałowej:
i.
wydawanie na oddział/pacjenta (współpraca z aplikacjami medycznymi np.
Ruch Chorych, Przychodnia),
ii.
zwrot do apteki,
iii.
ubytki i straty nadzwyczajne,
iv.
korekta wydań środków farmaceutycznych.
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b.

korekta stanów magazynowych:
i.
korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza
spisu z natury,
ii.
generowanie arkusza do spisu z natury,
iii.
bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego.

eHIS.APTOD.3 System musi pozwalać na definiowanie receptariusza oddziałowego.
eHIS.APTOD.4 System musi pozwalać na obsługę apteczek pacjentów.

4.1.7 Obszar Bank krwi
Poniżej przedstawiono wymagania dla Obszaru Bank krwi.
ID
wymagania
eHIS.KR.1

eHIS.KR.2
eHIS.KR.3

eHIS.KR.4
eHIS.KR.5
eHIS.KR.6
eHIS.KR.7
eHIS.KR.8
eHIS.KR.9
eHIS.KR.10

eHIS.KR.11
eHIS.KR.12
eHIS.KR.13

eHIS.KR.14

Opis wymagania
System musi pozwalać na konfigurację ustawień:
a. możliwość definiowania słownika magazynów
b. możliwość przeglądu i edycji słownika odbiorców
c. możliwość definiowania słownika preparatów
d. możliwość definiowanie słownika rodzaju preparatu
e. możliwość definiowanie słownika jednostek miar
f. możliwość definiowania słownika rodzaju dokumentów
g. możliwość definiowania słownika kontrahentów
h. możliwość definiowania cenników
System musi pozwalać na sporządzanie zamówień do stacji krwiodawstwa
System musi pozwalać na obsługę dokumentów magazynowych:
a. Bilans otwarcia
b. Przychód
c. Rozchód
d. Kasacja
e. Zwrot do dostawcy
System musi pozwalać na przyjęcie krwi lub preparatu krwiopochodnego na magazyn z
wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych.
System musi pozwalać na przegląd stanów magazynowych
System musi pozwalać na Obsługę zamówień indywidualnych na krew lub preparat
krwiopochodny z jednostek zamawiających.
System musi pozwalać na obsługę citowych zamówień z jednostek zamawiających
System musi pozwalać na dopisanie pozycji do zamówienia do stacji krwiodawstwa w trakcie
realizacji zamówienia indywidualnego
System musi pozwalać na rezerwację krwi lub preparatu krwiopochodnego dla zamówienia
indywidualnego
System musi pozwalać na generowanie raportów i zestawień:
a. dla zużycia preparatów
b. dla obrotów
c. dla stanów magazynowych
System musi pozwalać na prowadzenie i zarządzanie księgą przychodów i rozchodów.
System musi pozwalać na przegląd wyników badań serologicznych.
System musi pozwalać na współpracę z oddziałem w zakresie:
a. zamówień indywidualnych
b. przetoczeń
System musi pozwalać na przegląd i wydruk księgi transfuzji.

4.1.8 Obszar Rozliczenia z NFZ
Poniżej przedstawiono wymagania dla obszaru Rozliczenia z NFZ.
ID

Opis wymagania
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wymagania
eHIS.NFZ.1
eHIS.NFZ.2
eHIS.NFZ.3

eHIS.NFZ.4
eHIS.NFZ.5

eHIS.NFZ.6

eHIS.NFZ.7

eHIS.NFZ.8

eHIS.NFZ.9
eHIS.NFZ.10
eHIS.NFZ.11
eHIS.NFZ.12
eHIS.NFZ.13
eHIS.NFZ.14
eHIS.NFZ.15
eHIS.NFZ.16
eHIS.NFZ.17
eHIS.NFZ.18
eHIS.NFZ.19

System musi pozwalać na Zarządzanie umowami NFZ.
System musi pozwalać na import pliku umowy w postaci komunikatu UMX
System musi pozwalać na przegląd i modyfikację szczegółów umowy:
a. Okres obowiązywania umowy,
b. Pozycje planu umowy,
c. Miejsca realizacji świadczeń
d. Limity na realizację świadczeń i ceny jednostkowe,
e. Słowniki związane z umowami (słownik zakresów świadczeń, świadczeń
jednostkowych, pakietów świadczeń, schematów leczenia itd.)
f. Parametry pozycji pakietów świadczeń
Moduł musi korzystać bezpośrednio z danych zaewidencjonowanych na oddziałach i w
poradniach bez konieczności importu i kopiowania danych.
System musi pozwalać na weryfikację wprowadzonych pozycji rozliczeniowych pod kątem
zgodności ze stanem, po wczytaniu aneksu umowy (ze wstecznym okresem obowiązywania).
Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych, w których znaleziono różnice:
a. Różnica w cenie świadczenia,
b. Różnica w wadze efektywnej świadczenia,
c. Różnica w sposobie obliczania krotności i okresu sprawozdawczego
System musi pozwalać na definiowanie dodatkowych walidacji
a. Liczba realizacji świadczeń w okresie,
b. Liczba realizacji świadczeń w ramach zakresu w okresie.
System musi pozwalać na ewidencję i rozliczenia realizowanych świadczeń:
a. Ubezpieczonym,
b. Nieubezpieczonym a uprawnionym do świadczeń,
c. Uprawnionym na podstawie decyzji wójta/burmistrza
d. Uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji,
e. Uprawnionym na podstawie Karty Polaka
f. Kobietom w ciąży, w okresie połogu oraz młodzieży do 18 roku życia
System musi pozwalać na zbiorcze modyfikacje pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian
dotyczących:
a. Numeru umowy,
b. Zakresu świadczeń,
c. Wyróżnika
d. Świadczenia jednostkowego
System musi pozwalać na wprowadzenie dodatkowego poziomu kontroli wprowadzonych
świadczeń poprzez funkcjonalność autoryzacji świadczeń przez osobę uprawnioną.
System musi umożliwiać przegląd informacji o posiadanych przez pacjenta uprawnieniach do
świadczeń w każdym dniu pobytu.
Po otrzymaniu informacji z NFZ, uprawniony użytkownik działu rozliczeń musi mieć możliwość
modyfikacji danych.
Sprawozdawczość z do oddziałów NFZ w zakresie komunikacji przez pocztę elektroniczną musi
odbywać się automatycznie, z poziomu systemu HIS
W przypadku komunikatów, w których NFZ wymaga kompresowania lub szyfrowania danych,
operacje te muszą odbywać się automatycznie w systemie HIS
System musi umożliwić harmonogramowanie eksportów danych: o wyznaczonej godzinie, co
określoną liczbę godzin, za określoną liczbę godzin
System musi pozwalać na weryfikację zestawów świadczeń pod kątem poprawności i
kompletności wprowadzonych danych
System musi pozwalać na wyszukiwanie pozycji błędnie potwierdzonych w komunikatach
zwrotnych NFZ
System musi pozwalać na wyszukiwanie po numerach w księgach
System musi pozwalać na wyszukiwanie zestawów bez zaewidencjonowanych procedur ICD9
System musi pozwalać na wyszukiwanie zestawów po numerze paczki, w której
wyeksportowano dane do NFZ
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eHIS.NFZ.20
eHIS.NFZ.21
eHIS.NFZ.22
eHIS.NFZ.23
eHIS.NFZ.24
eHIS.NFZ.25
eHIS.NFZ.26
eHIS.NFZ.27
eHIS.NFZ.28
eHIS.NFZ.29
eHIS.NFZ.30
eHIS.NFZ.31
eHIS.NFZ.32
eHIS.NFZ.33
eHIS.NFZ.34
eHIS.NFZ.35

eHIS.NFZ.36

eHIS.NFZ.37

eHIS.NFZ.38
eHIS.NFZ.39
eHIS.NFZ.40
eHIS.NFZ.41
eHIS.NFZ.42
eHIS.NFZ.43

eHIS.NFZ.44

System musi pozwalać na wyszukiwanie po instytucji kierującej
System musi pozwalać na wyszukiwanie po personelu kierującym/ realizującym
System musi pozwalać na wyszukiwanie zestawów bez pozycji rozliczeniowych
System musi pozwalać na wyszukiwanie zestawów z niekompletnymi danymi rozliczeniowymi
System musi pozwalać na wyszukiwanie pozycji rozliczeniowych, które nie zostały jeszcze
rozliczone
System musi pozwalać na wyszukiwanie po statusie rozliczenia
System musi pozwalać na wyszukiwanie zestawów zawierających rozliczenia ze wskazanej
umowy
System musi pozwalać na wyszukiwanie zestawów zawierających wskazane świadczenie
jednostkowe
System musi pozwalać na wyszukiwanie zestawów świadczeń z JGP wyznaczoną w zadanej
wersji
System musi pozwalać na wyszukiwanie zestawów świadczeń ratujących życie i zdrowie
System musi pozwalać na wyszukiwanie zestawów świadczeń zrealizowanych dla wybranych
uprawnień pacjenta
System musi pozwalać na wyszukiwanie świadczeń, które zostały skorygowane, a informacja o
skorygowaniu nie została sprawozdana do systemu NFZ
System musi pozwalać na generowanie i eksport komunikatu fazy I (komunikat SWIAD) w
aktualnie obowiązującej wersji publikowanej przez płatnika
System musi pozwalać na import potwierdzeń do danych przekazanych w komunikacie I fazy
(komunikat P_SWI)
System musi pozwalać na import danych z pliku z szablonami rachunków (komunikat R_UMX)
System musi pozwalać na eksport komunikatów związanych ze sprawozdawczością POZ
a. Eksport komunikatu DEKL – informacje o deklaracjach
b. Eksport komunikatu ZBPOZ – informacje o świadczeniach zrealizowanych w ramach
POZ
System musi pozwalać na import potwierdzeń związanych ze sprawozdawczością POZ:
a. Import komunikatu P_DEK – potwierdzenia danych dla przesłanych deklaracji
b. Import komunikatu Z_WDP – wyniki weryfikacji deklaracji
c. Import komunikatu Z_RDP – rozliczenia deklaracji
System musi pozwalać na Eksport komunikatów związanych ze sprawozdawczością kolejek
oczekujących:
a. Eksport komunikatu LIOCZ – informacje o statystykach kolejek oczekujących
b. Eksport komunikatu KOL – informacje o oczekujących na świadczenia
wysokospecjalistyczne
System musi pozwalać na import potwierdzeń związanych ze sprawozdawczością kolejek
oczekujących.
System musi pozwalać na import komunikatu P_LIO – potwierdzenie statystyk przekazanych w
komunikacie LIOCZ.
System musi pozwalać na przegląd szablonów rachunków wygenerowanych i przekazanych
przez płatnika.
System musi pozwalać na generowanie i wydruk rachunków na podstawie szablonów.
System musi pozwalać na generowanie i wydruk faktur na podstawie rachunków.
System musi pozwalać na generowanie i wydruk zestawień i raportów związanych ze
sprawozdawczością
wewnętrzną
(możliwość
śledzenia
postępów
wykonania
zakontraktowanych świadczeń w ciągu trwania okresu rozliczeniowego).
System musi udostępniać Raport z wykonanych świadczeń z możliwością ograniczenia danych
do m.in.:
a. Numeru umowy,
b. Zakresu miesięcy sprawozdawczych,
c. Miesiąca rozliczeniowego,
d. Jednostki realizującej,
e. Zakresu świadczeń i wyróżnika,
f. Świadczenia,
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g.

Numeru szablonu

h. Uprawnienia pacjenta do świadczeń
eHIS.NFZ.45
eHIS.NFZ.46
eHIS.NFZ.47
eHIS.NFZ.48
eHIS.NFZ.49
eHIS.NFZ.50
eHIS.NFZ.51
eHIS.NFZ.52
eHIS.NFZ.53
eHIS.NFZ.54
eHIS.NFZ.55
eHIS.NFZ.56
eHIS.NFZ.57
eHIS.NFZ.58
eHIS.NFZ.59
eHIS.NFZ.60
eHIS.NFZ.61
eHIS.NFZ.62
eHIS.NFZ.63
eHIS.NFZ.64
eHIS.NFZ.65
eHIS.NFZ.66
eHIS.NFZ.67
eHIS.NFZ.68

eHIS.NFZ.69
eHIS.NFZ.70

System musi udostępniać zestawienie z realizacja planu umowy.
System musi udostępniać zestawienie wykonań przyrostowo.
System musi udostępniać zestawienie wykonań według miejsc realizacji.
System musi udostępniać Sprawozdanie rzeczowe
System musi umożliwiać eksport danych do popularnych formatów (XLS, TXT, CSV, HTML)
System musi umożliwiać generowanie i wydruk dokumentów związanych ze sprawozdawczością
wymaganą przez OW NFZ.
System musi udostępniać Sprawozdanie finansowe.
System musi udostępniać zestawienie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom innym niż
ubezpieczeni.
System musi udostępniać zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom na podstawie
przepisów o koordynacji (UE).
System musi udostępniać zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom na podstawie art. 2
ust. 1 ustawy (decyzja wójta/burmistrza).
System musi udostępniać zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom nieubezpieczonym,
rozliczanym na podstawie art. 12 lub art. 13 ustawy.
System musi pozwalać na automatyczne wyliczanie kosztów porady u pacjenta
nieubezpieczonego.
System musi udostępniać Załącznik nr 4 do umowy – chemioterapia.
System musi udostępniać Załącznik nr 4 do umowy – programy terapeutyczne.
System musi udostępniać Załączniki do umów POZ.
System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji faktur zakupowych.
System musi pozwalać import słownika produktów handlowych (komunikat PRH).
System musi umożliwiać przekodowanie produktów handlowych na leki.
System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji faktur zakupowych.
System musi umożliwiać generowanie i eksport faktur zakupowych do NFZ w aktualnym
formacie komunikatu FZX.
System musi pozwalać na import potwierdzeń do faktur zakupowych (komunikat FZZ).
System musi umożliwiać generowanie i wydruk załącznika nr 4 do umowy – ewidencja faktur
zakupowych.
System musi pozwalać na obsługę sprawozdawczości w zakresie POZ.

Integracja z innymi modułami systemu:
a. ewidencja pozycji rozliczeniowych w Ruchu Chorych, Przychodni
b. ewidencja faktur zakupowych za leki w chemioterapii w module Apteka
c. ewidencja faktur zakupowych na leki stosowane w programach lekowych
System musi umożliwiać eksport faktur rozliczeniowych do modułu FinansowoKsięgowego.
System musi pozwalać na przekazywanie danych o hospitalizacji do Symulatora JGP.

4.1.9 Obszar Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP)
Poniżej przedstawiono wymagania dla obszaru Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP).
ID
wymagania
eHIS.JGP.1
eHIS.JGP.2
eHIS.JGP.3
eHIS.JGP.4

Opis wymagania
System musi pozwalać na wyznaczanie Jednorodnych Grup Pacjentów na podstawie danych
hospitalizacji za pomocą wbudowanego grupera JGP.
System musi pozwalać na import aktualnego słownika procedur medycznych ICD9 (komunikat
ICD9).
System musi pozwalać na wyznaczanie JGP dla hospitalizacji.
System musi zapewniać sprawne zasilanie systemu w aktualne charakterystyki JGP wynikające z
publikowanych Zarządzeń Prezesa NFZ.
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eHIS.JGP.5
eHIS.JGP.6
eHIS.JGP.7
eHIS.JGP.8
eHIS.JGP.9

eHIS.JGP.10

eHIS.JGP.11

eHIS.JGP.12
eHIS.JGP.13
eHIS.JGP.14
eHIS.JGP.15

System musi wyznaczać JGP za pomocą wbudowanego (lokalnego) grupera JGP w zakresie
umów: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
System musi umożliwiać ręczne wyznaczenie JGP dla hospitalizacji z pominięciem grupera
lokalnego i grupera NFZ.
System musi umożliwiać automatyczne przypisanie JGP do pobytu na oddziale, z którego
pochodzi element kierunkowy wyznaczonej JGP.
System musi umożliwiać wsteczną weryfikację poprawności wyznaczonych wcześniej JGP z
możliwością automatycznej aktualizacji JGP na poprawną.
Różnice wynikające z wczytania nowych wersji grupera, które opublikowano z wsteczną datą
obowiązywania, które mogą obejmować:
a. Różnice w zaewidencjonowanych taryfach,
b. Różnice w zaewidencjonowanych JGP
Różnice wynikające z modyfikacji danych statystycznych hospitalizacji, a mające wpływ na
wyznaczoną JGP:
a. Konieczność zmiany JGP,
b. Konieczność zmiany taryfy,
c. Konieczność przepięcia JGP do pobytu na innym oddziale
System musi umożliwiać wyszukiwanie hospitalizacji wg poniższych kryteriów
a. Data zakończenia hospitalizacji,
b. Wersja grupera za pomocą którego wyznaczono JGP
c. Kod JGP,
d. Rozpoznanie główne
e. Kod procedury medycznej,
f. Status rozliczenia
System musi umożliwiać wskazanie możliwości uzyskania JGP o większej taryfie w przypadku
zmiany kombinacji rozpoznań wypisowych.
System musi umożliwiać wsteczną weryfikację z możliwością automatycznej aktualizacji JGP pod
kątem znalezienia bardziej optymalnej JGP.
System musi umożliwiać wydrukowanie charakterystyki wybranej JGP w formie podręcznej
karty.
System musi umożliwiać wykonywanie symulacji wyznaczania JGP (funkcjonalność Symulatora
JGP)

4.1.10 Obszar Symulator JGP
Poniżej przedstawiono wymagania dla obszaru Symulator JGP.
ID
wymagania
eHIS.SyJGP.1
eHIS.SyJGP.2
eHIS.SyJGP.3
eHIS.SyJGP.4

Opis wymagania

Symulator JGP musu być dostępny w Systemie.
Symulator musi być dostępny poprzez przeglądarkę WWW.
Wstępne zasilenie symulatora danymi musi być realizowane z wybranej hospitalizacji.
System musi umożliwiać sprawną modyfikację danych w symulatorze i obserwacja wpływu
zmian na wyznaczane JGP.
eHIS.SyJGP.5 System musi umożliwiać modyfikację danych pacjenta (co najmniej wiek, płeć).
eHIS.SyJGP.6 System musi umożliwiać modyfikację danych hospitalizacji (data przyjęcia, data wypisu, tryb
przyjęcia, tryb wypisu, tryb i charakter hospitalizacji.
eHIS.SyJGP.7 System musi umożliwiać dodanie lub usuniecie pobytu.
eHIS.SyJGP.8 System musi umożliwiać modyfikację danych pobytu (data przyjęcia, data wypisu, cz. VIII kodu
resortowego komórki, kod świadczenia, rozpoznanie zasadnicze, rozpoznania współistniejące,
procedury medyczne (daty wykonania)).
eHIS.SyJGP.9 System musi pozwalać na wyróżnianie kolorami danych hospitalizacji nieistotnych z punktu
widzenia wyznaczenia JGP.
eHIS.SyJGP.10 System musi umożliwiać określenie wersji grupera za pomocą którego wyznaczone zostaną JGP.
eHIS.SyJGP.11 Wersja grupera wynikająca z daty zakończenia hospitalizacji.
eHIS.SyJGP.12 Dowolna wersja grupera istniejąca w systemie.
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eHIS.SyJGP.13 System musi pozwalać na wskazywanie JGP z podziałem na:
a. JGP, dla której hospitalizacja spełnia warunki wyboru,
b. JGP, dla których hospitalizacja nie spełnia warunków,
c. JGP, które istnieją w planie umowy świadczeniodawcy.
eHIS.SyJGP.14 System musi umożliwiać wyróżnienie kolorem pozycji w celu odzwierciedlenia ważności
wyznaczonych JGP z punktu widzenia świadczeniodawcy (np. istniejących w planie umowy a
tym samym możliwych do rozliczenia).
eHIS.SyJGP.15 W przypadku wskazania JGP do których pacjent mógłby zostać zakwalifikowany jednak nie
zostały spełnione wszystkie warunki System musi wskazywać te warunki.
eHIS.SyJGP.16 System musi umożliwiać przegląd podstawowych informacji o wybranej JGP.
eHIS.SyJGP.17 System musi umożliwiać obsługę wartości taryf dla poszczególnych trybów hospitalizacji.
eHIS.SyJGP.18 System musi umożliwiać obsługę parametrów związanych z mechanizmem osobodni (liczba dni
finansowana grupą, taryfa dla hospitalizacji trwających < 2 dni, wartość punktowa osobodnia
ponad ryczałt finansowany grupą).
eHIS.SyJGP.19 System musi umożliwiać obsługę parametrów JGP (warunki, które musi spełniać hospitalizacja).
eHIS.SyJGP.20 System musi umożliwiać obsługę wykorzystanie planu umowy dla JGP w przypadku, gdy JGP
istnieje w umowie.
eHIS.SyJGP.21 System musi umożliwiać obsługę prezentację wykresów ilustrujących zależność naliczonych
taryf od czasu hospitalizacji pacjenta.

4.1.11 Obszar Deklaracje POZ
Poniżej przedstawiono wymagania dla Deklaracji POZ.
ID
wymagania
eHIS.POZ.1
eHIS.POZ.2

eHIS.POZ.3
eHIS.POZ.4
eHIS.POZ.5
eHIS.POZ.6
eHIS.POZ.7
eHIS.POZ.8
eHIS.POZ.9
eHIS.POZ.10
eHIS.POZ.11
eHIS.POZ.12
eHIS.POZ.13
eHIS.POZ.14
eHIS.POZ.15

Opis wymagania
System musi umożliwiać import umów w rodzaju POZ.
System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji deklaracji POZ/KAOS:
a. Deklaracje do lekarza rodzinnego,
b. Deklaracje do pielęgniarki,
c. Deklaracje do położnej,
d. Deklaracje z zakresu medycyny szkolnej,
e. Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem z cukrzycą,
f. Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem zarażonym HIV
System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji porad POZ
System musi umożliwiać generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących
wersjach z zakresu sprawozdawczości związanej z deklaracjami POZ/KAOS.
System musi generować Komunikat DEKL – komunikat szczegółowy deklaracji POZ/KAOS.
System musi generować Komunikat ZBPOZ – komunikat szczegółowy danych zbiorczych o
świadczeniach udzielonych w ramach POZ.
System musi umożliwiać import komunikatów zwrotnych XML w obowiązujących wersjach.
System musi umożliwiać import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych przesłanych
komunikatami DEKL i ZBPOZ.
System musi umożliwiać import komunikatu potwierdzeń do deklaracji POZ/KAOS (komunikat
P_DEK).
System musi umożliwiać import komunikatu zwrotnego z weryfikacji deklaracji POZ/KAOS
(komunikat P_WDP).
System musi umożliwiać import komunikatu zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS
(komunikat Z_RDP).
System musi umożliwiać przegląd potwierdzeń deklaracji POZ/KAOS
System musi umożliwiać przegląd weryfikacji deklaracji POZ/KAOS z możliwością zbiorczego
wycofania deklaracji, które nie zostały zaliczone przez NFZ.
System musi umożliwiać generowanie rachunków deklaracji POZ.
System musi umożliwiać generowanie i wydruk załączników i sprawozdań POZ zgodnie z
wytycznymi płatnika.
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eHIS.POZ.16
eHIS.POZ.17
eHIS.POZ.18
eHIS.POZ.19

System musi umożliwiać wygenerowanie i wydruk Załącznika nr 4 do umowy POZ.
System musi umożliwiać wygenerowanie i wydruk Załącznika nr 5 do umowy POZ w zakresie:
nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ.
System musi umożliwiać wygenerowanie i wydruk Załącznika nr 6 do umowy POZ w zakresie:
transport sanitarny w POZ.
System musi umożliwiać wygenerowanie i wydruk półrocznych sprawozdań z wykonanych
badań diagnostycznych.

4.1.12 Obszar Kolejki Oczekujących
Poniżej przedstawiono wymagania dla Kolejki Oczekujących.
ID
wymagania
eHIS.KOCZ.1
eHIS.KOCZ.2
eHIS.KOCZ.3
eHIS.KOCZ.4
eHIS.KOCZ.5
eHIS.KOCZ.6
eHIS.KOCZ.7
eHIS.KOCZ.8
eHIS.KOCZ.9

eHIS.KOCZ.10

eHIS.KOCZ.11

eHIS.KOCZ.12
eHIS.KOCZ.13
eHIS.KOCZ.14
eHIS.KOCZ.15
eHIS.KOCZ.16

Opis wymagania
System musi umożliwiać definicję kolejek oczekujących zgodnie z wymaganiami płatnika.
System musi umożliwiać obsługę kolejki oczekujących do komórek organizacyjnych.
System musi umożliwiać obsługę kolejki oczekujących do procedur medycznych lub świadczeń
wysokospecjalistycznych zdefiniowanych przez płatnika.
System musi umożliwiać prowadzenie kolejek oczekujących.
System musi umożliwiać obsługę wykazu osób oczekujących w kolejce.
System musi umożliwiać planowanie daty z dokładnością do dnia lub tygodnia (w przypadku
odległego terminu realizacji świadczenia).
System musi umożliwiać przyporządkowanie oczekujących do jednej z kategorii medycznych
(przypadki pilne/przypadki stabilne).
System musi umożliwiać rejestrowanie przypadków zmian terminu udzielenia świadczenia wraz
z przyczyną zmiany.
System musi umożliwiać zbiorcze przenoszenie oczekujących pomiędzy kolejkami:
a. Wszystkich aktywnych pozycji
b. Wybranych oczekujących
System musi umożliwiać wskazanie tych definicji kolejek oczekujących, które po wczytaniu
aneksu do umowy posiadają nieaktualne informacje o kodzie komórki wg NFZ wraz z
możliwością automatycznej aktualizacji kodu komórki wg NFZ na podstawie aktualnych zapisów
w umowie z NFZ.
System musi umożliwiać generowanie statystyk kolejek z podziałem na przypadki pilne i
stabilne:
a. Liczba oczekujących
b. Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce
c. Średni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym
w rozporządzeniu)
System musi umożliwiać generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących
wersjach z zakresu sprawozdawczości związanej z kolejkami oczekujących
System musi prezentować Komunikat LIOCZ – komunikat szczegółowy o kolejkach oczekujących
System musi prezentować Komunikat KOL – komunikat o kolejkach oczekujących do świadczeń
wysokospecjalistycznych
System musi umożliwiać import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych o kolejkach
oczekujących.
System musi umożliwiać wydruk listy oczekujących z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
a. Rodzaj kolejki (do komórki organizacyjnej, do procedury medycznej/świadczenia
wysokospecjalistycznego)
b. Kod kolejki
c. Stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreślone, zakończone realizacją)
d. Kategoria medyczna (pilny, stabilny)
e. Data wpisu (od .. do ..)
f. Data planowanej realizacji (od .. do ..)
g. Data skreślenia z kolejki (od .. do ..)
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4.1.13 Obszar Rejestracja/Recepcja
Poniżej przedstawiono wymagania dla Rejestracji/Recepcji.
ID
wymagania
eHIS.REJ.1
eHIS.REJ.2
eHIS.REJ.3

eHIS.REJ.4

eHIS.REJ.5

eHIS.REJ.6
eHIS.REJ.7
eHIS.REJ.8

eHIS.REJ.9
eHIS.REJ.10
eHIS.REJ.11
eHIS.REJ.12
eHIS.REJ.13
eHIS.REJ.14
eHIS.REJ.15
eHIS.REJ.16
eHIS.REJ.17

Opis wymagania
System musi umożliwiać definiowanie dostępności usług placówki medycznej.
System musi umożliwiać określanie dostępności zasobów w placówce (grafiki).
System musi umożliwiać definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet :
a. określenie szablonu dla każdego z dni tygodnia,
b. określenie czasu pracy gabinetu,
c. określenie zakresu usług realizowanych w gabinecie
System musi umożliwiać definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:
a. określenie szablonu dla każdego z dni tygodnia,
b. określenie czasu pracy,
c. określenie gabinetu, w którym wykonywane są usługi (miejsce wykonania).
d. generacja grafików dla lekarzy w powiązaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu,
e. blokada grafików (urlopy, remonty).
System musi pozwalać na obsługę skorowidza pacjentów:
a. możliwość przypisania pacjentowi uprawnień do obsługi poza kolejnością
b. prezentacja uprawnienia do obsługi poza kolejnością na listach pacjentów
System musi umożliwiać zastosowanie kart identyfikacyjnych do wyszukania pacjenta.
System musi umożliwiać planowanie i rezerwację wizyty pacjenta.
System musi umożliwiać wyszukiwanie wolnych terminów jednoczesnej dostępności
wymaganych zasobów:
a. rezerwacja wybranego terminu lub „pierwszy wolny”.
b. prezentowanie preferowanych terminów wykonania usługi dla zgłoszeń internetowych
na zasadzie określenia godzin przeznaczonych do planowania zgłoszeń internetowych
np. od 10 do 12
c. automatyczna rezerwacja terminów dla zgłoszeń internetowych wg preferencji
pacjenta
d. w przypadku braku wolnych terminów w preferowanych godzinach możliwość
rezerwacji pierwszy wolny lub ręczny wybór terminu
e. rezerwacja terminów dla pacjentów przebywających na oddziale
f. wstawianie terminu pomiędzy już istniejące wpisy w grafiku w przypadkach nagłych
System musi umożliwiać przegląd rezerwacji
System musi umożliwiać rejestrację pacjenta do wykonania usługi
System musi umożliwiać automatyczne wyliczanie kosztów porady u pacjenta
nieubezpieczonego
System musi umożliwiać określenie miejsca wykonania usługi (wybór gabinetu) dla usług nie
podlegających planowaniu i rezerwacji.
System musi umożliwiać zlecenie wykonania usługi pacjentowi we wskazanym (lub
wynikającym z rezerwacji) miejscu wykonania.
System musi umożliwiać wykorzystanie szablonów zleceń złożonych.
System musi umożliwiać obsługę kolejek oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami
System musi pozwalać na obsługę wyników:
a. wpisywanie wyników zewnętrznych.
System musi udostępniać Raporty i wykazy Rejestracji.

4.1.14 Obszar Gabinet lekarski
Poniżej przedstawiono wymagania dla Gabinetu Lekarskiego.
ID
wymagania
eHIS.GAB.1

Opis wymagania
System musi umożliwiać dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do gabinetu:
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eHIS.GAB.2
eHIS.GAB.3

eHIS.GAB.4
eHIS.GAB.5

a. prezentacja uprawnienia do obsługi poza kolejnością
System musi obsługiwać rejestrację rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjęcie)
System musi umożliwiać wspomaganie obsługi pacjenta w gabinecie:
a. przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach:
i.
dane osobowe,
ii.
podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki,
przebyte choroby, karta szczepień),
iii.
uprawnienia z tytułu umów,
iv.
Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,
v.
wyniki badań,
vi.
przegląd rezerwacji.
b. możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji
dedykowanej do wizyty (w zależności od kategorii medycznej wizyty),
c. możliwość zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb i
rodzaju gabinetu
d. możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla gabinetu
e. przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach:
i.
wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),
ii.
opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),
iii.
informacje ze skierowania,
iv.
kontrola daty ważności skierowania
v.
możliwość przepisania skierowania już zarejestrowanego
vi.
skierowania, z możliwością przepisanie danych z wizyty obejmujących
wywiad, treść badania fizykalnego, uzasadnienie przyjęcia
vii.
planowanie i rezerwacja zleceń z wizyty,
viii.
możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych,
ix.
usługi, świadczenia w ramach wizyty,
x.
rozpoznanie (główne, dodatkowe),
xi.
zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie),
xii.
leki przepisane wg słownika leków, recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem
na formularzach recept),
xiii.
podczas wystawiania recepty możliwość sprawdzenia interakcji
poszczególnych leków oraz podpowiadanie stopnia refundacji na podstawie
weryfikacji z eWUŚ
xiv.
wystawione skierowania,
xv.
leki podane podczas wizyty (współpraca z apteczką oddziałową),
f. zlecenia szczepień:
g. możliwość oznaczenia podania leku jako szczepienia:
xvi.
możliwość wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujących szczepienie,
xvii.
automatyczny wpis do karty szczepień po oznaczeniu podania leku jako
szczepienia.
xviii.
wykonane podczas wizyty drobne procedury, nie mające wpływu na
rozliczenie pacjenta
xix.
inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla
wizyty).
h. możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt
i. możliwość wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty
System musi umożliwiać stosowanie „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek
organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników).
System musi umożliwiać ewidencję wykonania usług rozliczanych komercyjnie:
a. obsługa zakończenia wizyty:
i.
autoryzacja medyczna wizyty,
ii.
automatyczne tworzenie karty wizyty.
iii.
możliwość bezpośredniego skierowania na IP lub oddział
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eHIS.GAB.6
eHIS.GAB.7
eHIS.GAB.8
eHIS.GAB.9

System musi umożliwiać kwalifikację rozliczeniową usług i świadczeń w tym wiązanie
rozliczanych badań do kolejnej zaplanowanej wizyty.
System musi pozwalać na wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty
usług.
System musi umożliwiać automatyczną aktualizację i przegląd Księgi Głównej Przychodni
System musi pozwalać na generowanie raportów i wykazów Gabinetu.

4.1.15 Obszar Statystyka Lecznictwo Otwarte
Poniżej przedstawione zostały wymagania dla obszaru Statystyka Lecznictwo Otwarte.
ID
wymagania
eHIS.SLO.1
eHIS.SLO.2
eHIS.SLO.3
eHIS.SLO.4

Opis wymagania
System musi pozwalać na obsługę statystyki rozliczeniowej i medycznej.
System musi umożliwiać automatyczną generację Księgi Przychodni.
System musi pozwalać na dostęp do wszystkich ksiąg placówki.
System musi udostępniać raporty i wykazy statystyczne.

4.1.16 Obszar Pracownia Diagnostyczna
Poniżej przedstawione zostały wymagania dla Pracowni Diagnostycznej.
ID
wymagania
eHIS.DIAG.1
eHIS.DIAG.2
eHIS.DIAG.3
eHIS.DIAG.4

Opis wymagania

System musi umożliwiać dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do pracowni.
System musi umożliwiać rejestrację rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w pracowni (przyjęcie).
System musi wspomagać obsługę pacjenta w pracowni.
System musi umożliwiać przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach:
a. dane osobowe,
b. podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte
choroby, karta szczepień),
c. uprawnienia z tytułu umów,
d. Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,
e. wyniki badań,
f. przegląd rezerwacji.
eHIS.DIAG.5 System musi umożliwiać zdefiniowanie elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb i
rodzaju pracowni.
eHIS.DIAG.6 System musi umożliwiać zdefiniowanie wzorów dokumentów dedykowanych dla pracowni.
eHIS.DIAG.7 System musi umożliwiać użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji
dedykowanej do wizyty.
eHIS.DIAG.8 System musi umożliwiać przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących
kategoriach:
a) informacje ze skierowania,
b) skierowania, zlecenia,
c) usługi, świadczenia w ramach wizyty,
d) wystawione skierowania,
e) wykonane podczas wizyty procedury dodatkowe
f) inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).
g) wynik badania
h) możliwość przechwytywania pojedynczych klatek obrazu z kamery lub innego źródła
np. aparatu USG i dołączanie go do wyniku badania
eHIS.DIAG.9 System musi umożliwiać stosowanie słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt.
eHIS.DIAG.10 System musi umożliwiać stosowanie „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek
organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników).
eHIS.DIAG.11 System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie.
eHIS.DIAG.12 System musi umożliwiać obsługę zakończenia badania/wizyty:
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eHIS.DIAG.13
eHIS.DIAG.14
eHIS.DIAG.15
eHIS.DIAG.16

eHIS.DIAG.17
eHIS.DIAG.18

a) autoryzacja medyczna badania,
b) automatyczne tworzenie karty wizyty/wyniku badania
System musi umożliwiać kwalifikacje rozliczeniową usług i świadczeń.
System musi umożliwiać wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług.
System musi umożliwiać automatyczną generację i przegląd Księgi Pracowni.
System musi umożliwiać obsługę wyników badań:
a) wprowadzanie opisów wyników badań diagnostycznych
b) wprowadzanie opisów wyników badań na definiowalnych formularzach wyników
dostosowanych do rodzaju wykonywanego badania
c) autoryzacja wyników badań diagnostycznych
d) wydruk wyniku wg wzoru, jakim posługuje się pracownia
System powinien umożliwiać powtórny wydruk dokumentu już wydrukowanego.
System musi umożliwiać generowanie raportów i wykazów Pracowni.

4.1.17 Obszar Administrator
Poniżej przedstawione zostały wymagania dla obszaru Administrator.
ID
wymagania
eHIS.ADM.1

eHIS.ADM.2

Opis wymagania
System musi pozwalać na konfigurację:
a. zarządzanie słownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiającego na
poziomie całego systemu:
i.
tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (recepcje, gabinety,
pracownie, oddziały, izby przyjęć, bloki operacyjne itp.),
ii.
powiązanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturą kosztów.
iii.
zarządzanie słownikami standardowymi (ogólnopolskimi):
iv.
Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM – druga polska
edycja,
v.
Klasyfikacja chorób wg ICD – rewizja 10,
vi.
Słownik Kodów Terytorialnych GUS,
vii.
Słownik Zawodów.
b. tworzenie, przegląd, edycja słowników własnych Zamawiającego:
i.
personelu,
ii.
leków.
c. zarządzanie strukturą użytkowników i ich uprawnieniami:
i.
definiowanie listy użytkowników systemu,
ii.
określenie uprawnień użytkowników,
iii.
możliwość połączenia listy użytkowników ze słownikiem personelu,
d. dynamiczne definiowanie widoków słowników (zakresu danych wyświetlanych) dla
jednostki organizacyjnej, dla użytkownika,
e. definiowanie terminarzy zasobów: pomieszczeń, łóżek, urządzeń
f. zarządzanie parametrami na poziomie systemu, jednostki organizacyjnej, stacji
roboczej, użytkownika,
g. definiowanie struktury dokumentów:
i.
ksiąg wykorzystywanych w przychodni, szpitalu, pracowniach,
ii.
szablonów wydruków (pism),
h. definiowanie elementów leczenia i złożonych szablonów zleceń wykorzystywanych
przez jednostki zlecające,
i. zarządzanie międzymodułowym systemem komunikacyjnym umożliwiający pobranie
lub wysłanie komunikatów do:
i.
innych modułów,
ii.
innych użytkowników,
iii.
innych stacji roboczych.
System musi pozwalać na:
a) przegląd dziennika operacji (logi),
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eHIS.ADM.3

b) funkcje optymalizacji bazy danych
c) możliwość wyszukiwania i łączenia podwójnie wprowadzonych danych pacjentów,
lekarzy, instytucji.
System musi zachowywać dane pacjenta "scalonego" mechanizmem scalania pacjentów.
Pacjent którego dane zostały scalone z danymi innego pacjenta nie może być usunięty z
systemu. Dane pacjenta powinny być dostępne do wyszukiwania w szczególności wyszukiwania
wg identyfikatora pacjenta

4.1.18 Obszar Wykazy
Poniżej przedstawiono wymagania dla Wykazów.
ID
wymagania
eHIS.WYK.1

Opis wymagania
System musi pozwalać na elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych
Zamawiającego:
a. definiowanie niestandardowych wykazów pozwalających na tabelaryczne
przedstawianie danych dostępnych w poszczególnych modułach, zapis stworzonych
wzorców wykazów w celu wielokrotnego wykonywania raz zdefiniowanego wykazu
b. wykonanie zdefiniowanych wykazów i ich przedstawienie poprzez arkusz kalkulacyjny
MS Excel

4.1.19 Obszar Dokumentacja medyczna
Poniżej przedstawiono wymagania dla Wykazów.
ID
wymagania
eHIS.DOKM.1
eHIS.DOKM.2
eHIS.DOKM.3
eHIS.DOKM.4
eHIS.DOKM.5
eHIS.DOKM.6
eHIS.DOKM.7
eHIS.DOKM.8

eHIS.DOKM.9
eHIS.DOKM.10
eHIS.DOKM.11
eHIS.DOKM.12

eHIS.DOKM.13

Opis wymagania
System musi umożliwiać generowanie Historii Choroby z danych zgromadzonych w systemie
System musi umożliwiać generowanie Karty Informacyjnej z danych gromadzonych w systemie
System musi umożliwiać generowanie wyników badań dla zadanych kryteriów: pacjent, nazwa
badania, jednostka organizacyjna, zadany okres czasu,
System musi umożliwiać generowanie wydruków kart obserwacji pacjenta
System musi umożliwiać generowanie wydruków kart zakażenia, kart drobnoustroju
System musi umożliwiać generowanie raportów z dyżuru lekarskiego na podstawie
zarejestrowanych obserwacji pacjenta
System musi umożliwiać generowanie raportów z diagnoz pielęgniarskich
System musi zapewniać elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb Zamawiającego w zakresie
dokumentowania procesu leczenia:
a. definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie.
b. wyświetlanie, wprowadzanie i drukowanie informacji w ustalonej przez użytkownika
postaci (definiowalne formularze oraz edytor wydruków dla badań, konsultacji, itp.).
c. histogramy
d. możliwość kojarzenia formularzy ze zleceniami i elementami leczenia
e. rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dźwięki, itp.).
f. dostęp do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych.
System powinien przechowywać wszystkie wersje utworzonej i wydrukowanej (lub
zarchiwizowanej w archiwum elektronicznym) dokumentacji medycznej.
Wszystkie dokumenty dokumentacji medycznej pacjenta powinny być dostępne z jednego
miejsca.
System musi pozwalać na zdefiniowanie drukarki dla każdego rodzaju dokumentu tak aby
dokument mógł być drukowany na odpowiedniej dla niego drukarce
W Systemie powinna istnieć możliwość podpisania elektronicznego i zarchiwizowania
wszystkich dokumentów dokumentacji medycznej tworzonych przez system zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
System musi pozwalać na zablokowanie modyfikacji wpisów w historii choroby dokonanych
przez innego lekarza niż lekarz aktualnie zalogowany

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

35 | S t r o n a

eHIS.DOKM.14 System musi pozwalać na autoryzację przez lekarza dokonującego wpis, fragmentu historii
choroby lub epikryzy.

4.1.20 Obszar Pulpit użytkownika
Poniżej przedstawiono wymagania dla Pulpitu użytkownika.
ID
wymagania
eHIS.PUL.1
eHIS.PUL.2

eHIS.PUL.3

eHIS.PUL.4

Opis wymagania
System powinien zawierać pulpity użytkowników umożliwiające bezpośredni dostęp do
wszystkich niezbędnych funkcji, do jakich użytkownik posiada uprawnienia.
System powinien udostępniać zdefiniowane pulpity, co najmie w zakresie:
a) pulpit lekarza
b) pulpit pielęgniarki
Pulpit użytkownika powinien zawierać, co najmniej bezpośredni dostęp do
a) pacjentów: oddziału, „moich” pacjentów czyli tych dla których zalogowany lekarz jest
lekarzem prowadzącym, zaplanowanych na wizytę i konsultacje, umówionych na
dzisiaj
b) wyników badań z podziałem na laboratoryjne, diagnostyczne i inne z możliwością
wyświetlenia tylko najnowszych wyników (np. z ostatnich 24godzin)
c) zaplanowane na dzisiaj: wizyty, konsultacje
d) dokumentacji medycznej pacjentów oddziału, „moich”, umówionych na wizytę, z
odbytych wizyt i konsultacji
e) terminarz użytkownika uwzględniający jego: dyżury, nieobecności, zadania,
zaplanowane dla niego lub zrealizowane przez niego: zabiegi, konsultacje, wizyty
System musi pozwalać na samodzielne, przez użytkowników lub administratorów, definiowanie
pulpitu lub jego modyfikację.

4.1.21 Obszar Archiwum papierowej dokumentacji medycznej
Poniżej przedstawiono wymagania dla Archiwum papierowej dokumentacji medycznej.
ID wymagania
eHIS.ARCHP.1

eHIS.ARCHP.2
eHIS.ARCHP.3
eHIS.ARCHP.4

Opis wymagania
Rejestracja dokumentacji medycznej:
a) Rejestrowanie kartotek pacjentów lub kartotek zbiorczej dokumentacji medycznej.
b) System musi zapewniać automatyczne numerowanie kartotek wg zdefiniowanych
szablonów.
c) Rejestracja informacji o woluminach (teczkach), w których składowana jest
dokumentacja medyczna.
d) Rejestracja informacji o dokumentach źródłowych stanowiących dokumentacje
medyczną.
System musi umożliwiać wydruk nalepek na woluminy i dokumenty źródłowe zawierających
kod paskowy pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu
System musi zapewniać szybkie wyszukanie informacji o woluminie dokumentacji
medycznej/dokumencie źródłowym na podstawie odczytanego kodu paskowego
System musi zapewniać przegląd kartotek/woluminów/dokumentów źródłowych
opisujących dokumentację medyczną oraz szybkie wyszukiwanie informacji o dokumentacji
wg zadanych kryteriów:
a) dokumentacja określonego pacjenta,
b) dokumentacja wypożyczona,
c) dokumentacja z przekroczonym terminem zwrotu,
d) dokumentacja zamówiona (w trakcie realizacji zamówienia),
e) dokumentacja do archiwizacji,
f) dokumentacja zniszczona,
g) dokumentacja zagubiona,
h) dokumentacja zmarłych pacjentów,
i) kopie dokumentacji medycznej.
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eHIS.ARCHP.5
eHIS.ARCHP.6
eHIS.ARCHP.7
eHIS.ARCHP.8
eHIS.ARCHP.9
eHIS.ARCHP.10
eHIS.ARCHP.11
eHIS.ARCHP.12

eHIS.ARCHP.13
eHIS.ARCHP.14

eHIS.ARCHP.16

eHIS.ARCHP.17

eHIS.ARCHP.18

System musi realizować opcję zaawansowanego wyszukiwania dokumentacji medycznej
System musi pozwalać na rejestrację informacji o zniszczeniu/zagubieniu dokumentacji
medycznej; wygenerowanie protokołu zniszczenia/zagubienia dokumentacji medycznej.
System musi pozwalać na rejestrację informacji o odnalezieniu dokumentacji medycznej;
wygenerowanie protokołu odnalezienia dokumentacji medycznej.
System musi pozwalać na rejestrację informacji o planowym zniszczeniu dokumentacji
medycznej; wygenerowanie protokołu planowego zniszczenia dokumentacji medycznej.
System musi pozwalać na rejestrację informacji o utworzonych kopiach dokumentacji
medycznej.
System musi pozwalać na rejestrację informacji o przeniesieniu dokumentów źródłowych
pomiędzy woluminami.
System musi zapewniać możliwość usunięcia z systemu informacji o dokumentach
źródłowych, woluminach i kartotekach stanowiących papierową dokumentację medyczną
System musi zapewniać przegląd historii woluminów dokumentacji medycznej zawierającej:
a) informacje o rejestracji dokumentacji medycznej,
b) informacje o wypożyczeniach/zwrotach dokumentacji medycznej,
c) informacje o zagubieniu/zniszczeniu/planowym zniszczeniu dokumentacji
medycznej;
System musi pozwalać na wydruk historii woluminów.
eHIS.ARCHP.15 Zamówienie dokumentacji medycznej:
a) Rejestracja zamówienia na dokumentację medyczną do określonej jednostki
organizacyjnej szpitala.
b) System musi zapewniać przegląd stanu realizacji złożonych zamówień na
dokumentację medyczną.
c) System musi zapewniać wyszukanie zamówień na dokumentację medyczną wg
pacjentów których dotyczy dokumentacja.
d) System musi zapewniać przegląd zamówień na dokumentację medyczną wg stanu
realizacji zleceń.
e) Rejestracja zwrotu wypożyczonej dokumentacji do miejsca przechowywania
dokumentacji.
Realizacja zamówienia na dokumentację medyczną:
a) System musi zapewniać przegląd złożonych zamówień na dokumentację medyczną;
wyszukiwanie zamówień wg numeru woluminu; przegląd zamówień wg stanu
realizacji zamówień.
b) System musi zapewniać wspomaganie procesu realizacji zamówień na
dokumentację medyczną poprzez: oznaczenie zamówień do realizacji, rejestracja
przygotowanych do wydania woluminów.
Obsługa zamówień z organów upoważnionych:
a) Rejestracja zamówienia na dokumentację medyczną złożonego przez organ
upoważniony; System musi zapewniać możliwość wskazania w zamówieniu
oczekiwanych dokumentów źródłowych lub umieszczenia słownego opisu
zamawianej dokumentacji.
b) System musi zapewniać wspomaganie procesu realizacji zamówienia na
dokumentację medyczną z organu upoważnionego poprzez : wskazanie/rejestrację
danych udostępnianego woluminu, rejestrację kopii udostępnianych dokumentów
źródłowych, generowanie protokołów przekazania.
c) Rejestracja odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej organom
zamawiającym z podaniem przyczyny odmowy.
System musi obsługiwać :
a) rejestr dokumentacji medycznej wybranych pacjentów,
b) rejestr dokumentacji medycznej przechowywanej w określonej jednostce
organizacyjnej,
c) rejestr dokumentacji medycznej wypożyczonej w danym czasie do innych jednostek
organizacyjnych lub organów uprawnionych,
d) rejestr dokumentacji medycznej wypożyczonej do jednostek organizacyjnych lub
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eHIS.ARCHP.19
eHIS.ARCHP.20
eHIS.ARCHP.21

organów uprawnionych, dla których upłynął w określonym czasie termin zwrotu
System musi zapewniać ustawienie parametrów systemu dla Archiwum Dokumentacji
Medycznej.
System musi zapewniać tworzenie i modyfikację pozycji słownika typów dokumentacji
medycznej w podziale na indywidualną dokumentację pacjenta i dokumentację zbiorczą.
System musi zapewniać bezpieczny dostęp do przechowywanych informacji oraz
funkcjonalności w oparciu o mechanizmy uwierzytelnienia użytkowników oraz kontroli
uprawnień do udostępnianych zasobów.

4.1.22 Obszar Szpitalny Oddział Ratunkowy
Poniżej przedstawiono wymagania dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
ID
wymagania
eHIS.SOR.1
eHIS.SOR.2
eHIS.SOR.3
eHIS.SOR.4

eHIS.SOR.5
eHIS.SOR.6

eHIS.SOR.7
eHIS.SOR.8
eHIS.SOR.9

eHIS.SOR.10

eHIS.SOR.11
eHIS.SOR.12

Opis wymagania
System musi umożliwiać podział SOR na obszary i przypisania pacjenta do określonego obszaru
SOR. Podział SOR na obszary jest opcjonalny.
System musi umożliwiać dla jednostek organizacyjnych typu SOR włączenie obsługi i prezentacji
statusu pilności (TRIAGE) pacjentów.
System musi umożliwiać przypisanie lub zmianę statusu pilności (TRIAGE) pacjenta w dowolnym
momencie pobytu na SOR.
Oznaczanie statusu pilności (TRIAGE) (jeśli jest włączone) pacjenta powinno być wymagane i
status ten powinien być wyraźnie prezentowany na liście pacjentów oraz danych pobytu
pacjenta na SOR. Wystarczającym sposobem prezentacji statusu pilności pacjenta jest użycie
odpowiadającemu danemu statusowi koloru.
Przypisanie i zmiana statusu pilności pacjenta musi być zapisanie w dzienniku systemu przy
czym nie jest wymagane zapisanie powodu zamiany, ani autoryzacja zmiany.
Na panelu głównym pulpitu SOR, oraz na liście pacjentów system powinien prezentować liczbę
pacjentów SOR w podziale na statusy pilności (TRAGE). Przypisanie i zmiana statusu pilności
powinna wymusić aktualizację statystyk liczb pacjentów w podziale na statusy.
Przypisanie i zmiana statusu pilności powinna wymusić aktualizację statystyk liczb pacjentów w
podziale na statusy.
Dla jednostki organizacyjnej typu SOR powinna być możliwość zdefiniowania standardów
czasowych obsługi pacjenta "czerwonego" i "żółtego" (kolory TRIAGE)
Na panelu głównym pulpitu SOR, oraz na liście pacejntów SOR system powinien prezentować
czas oczekiwania liczony wg wzoru: czas_oczekiwania = liczba_czerwonych * czas_czerwonych +
liczba_żółtych * czas_żółtych
Przeniesienie awaryjne na oddział:
a) System musi udostępnić funkcjonalność szybkiego skierowania pacjenta na oddział
nawet w sytuacji, gdy nie wypełniono w systemie wszystkich danych (w tym
wymaganych do zakończenia pobytu na SOR), danych i dokumentów dokumentacji
medycznej, wymaganej autoryzacji danych.
b) Pacjenci przeniesieni na oddział w trybie awaryjnym powinni być oznaczeni na liście
pacjentów SOR
c) Dane pacjentów przeniesionych awaryjnie do innej jednostki organizacyjnej mogą być
uzupełnione w dowolnym momencie, ale nie uzupełnienie przez SOR wymaganych
danych powinno blokować wypis lub przeniesienie pacjenta z jednostki do której został
w trybie awaryjnym skierowany
System musi wspierać tworzenie wymaganej dla SOR dokumentacji medycznej
System musi pozwalać na zaawansowane wyszukiwanie pacjenta:
a) System powinien udostępniać zaawansowane metody wyszukiwania pacjentów z
uwzględnieniem przeszukiwania pól opisujących pacjentów NN oraz możliwości
wpisania części i/lub wariantów ciągów znaków opisujących nazwisko, imię, nazwisko
rodowe, miejscowość zamieszkania, opis pacjenta NN.
b) System powinien umożliwiać przeszukiwanie również poprzednich wersji danych
osobowych oraz danych pacjentów scalonych z innymi pacjentami.
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c) Wyszukiwanie zaawansowane musi się dać przerwać.
d) Złożone kryteria wyszukiwania - wypełnione więcej niż jedno pole ze złożonymi
kryteriami, powinno wyświetlać ostrzeżenie, że operacja może być długotrwała.
e) Wyszukiwanie zaawansowane powinno być opcją (odrębny przycisk) wyszukiwania
pacjentów w rejestrze pacjentów

4.1.23 Obszar Komercja
Poniżej przedstawiono wymagania dla obszaru Komercja.
ID
wymagania
eHIS.KOM.1
eHIS.KOM.2
eHIS.KOM.3

Opis wymagania
System musi umożliwiać naliczenie na IKP należności przed rozpoczęciem realizacji usługi
płatnej z góry.
System musi umożliwiać wybór płatnika w ramach kategorii (płatnik NFZ, Umowa komercyjna,
pacjent płaci sam).
System musi umożliwiać weryfikację uprawnień z tytułu umów zarejestrowanych w module
Sprzedaż usług medycznych:
a. wspólna prezentacja uprawnień komercyjnych z uprawnieniami NFZ i POZ

4.1.24 Obszar Dokumentacja medyczna
Poniżej przedstawiono wymagania dla Dokumentacji medycznej.
ID
wymagania
eHIS.DOK.1
eHIS.DOK.2
eHIS.DOK.3

Opis wymagania
System musi być wyposażony w mechanizmy umożliwiające weryfikację, czy na określonym
etapie procesu obsługi pacjenta zostały utworzone wszystkie wymagane dokumenty
Musi istnieć możliwość utworzenia dokumentu roboczego, umożliwiającego podgląd danych
źródłowych w postaci dokumentu
System umożliwia obsługę dokumentów o zmiennej treści, o ile nie stoi to w sprzeczności z
wymaganiami zewnętrznymi dotyczącymi tych dokumentów (np. ściśle określony format lub
zawartość informacyjna dla dokumentów skierowań, zleceń, recept)

4.1.25 Obszar Weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców
Poniżej przedstawiono wymagania dla Weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców.
ID
wymagania
eHIS.WUŚ.1

eHIS.WUŚ.2
eHIS.WUŚ.3

eHIS.WUŚ.4

Opis wymagania
System musi pozwalać na weryfikację uprawnień pacjenta do świadczeń refundowanych przez
NFZ podczas:
a) rejestracji na Izbie Przyjęć
b) rejestracji/planowania wizyty w przychodni lub pracowni, weryfikowany jest stan na
dzień rejestracji
System musi pozwalać na tworzenie harmonogramów weryfikacji grupowej.
System musi pozwalać na weryfikację uprawnień w oparciu o harmonogramy obejmująca
pacjentów
a) przebywających na oddziale,
b) przebywających na obserwacji na izbie przyjęć
c) w trakcie wizyt
d) wypisywanych ze szpitala ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych
e) dla których zarejestrowano zgon, ale zapis nie został autoryzowany a pobyt rozliczony
System musi pozwalać na oznaczanie ikoną i kolorem statusu weryfikacji pacjenta
a) na liście pacjentów
b) w widocznym miejscu przy danych pacjenta

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

39 | S t r o n a

4.1.26 Wymagania pozafunkcjonalne
Poniżej przedstawiono wymagania pozafuncjonalne.
ID
wymagania
eHIS.1
eHIS.2
eHIS.3
eHIS.4

eHIS.5

eHIS.6
eHIS.7
eHIS.8

eHIS.9
eHIS.10

eHIS.11
eHIS.12
eHIS.13

eHIS.14
eHIS.15
eHIS.16

eHIS.17
eHIS.18
eHIS.19

eHIS.20

eHIS.21
eHIS.22

Opis wymagania
System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów
System musi działać w architekturze trójwarstwowej
Wszystkie moduły / systemy pochodzą od jednego producenta i są ze sobą zintegrowane
System musi komunikować się z użytkownikiem w języku polskim i być wyposażony w system
podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera
bazy danych dopuszczalna jest częściowa komunikacja w języku angielskim
W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi,
automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych,
danych osobowych, terytorialnych itp.)
System musi umożliwiać ręczne wyróżnienie w słownika pozycji najczęściej używanych
System musi udostępniać możliwość kontroli/parametryzacji wielkich i małych liter oraz
ustawienia w wybranych polach jak ma być sformatowany wpis
System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na
szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania
ich kopii bieżących oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia
przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja)
i serwera (serwer baz danych).
System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu
relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.
Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga
instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich. Na dzień złożenia musi być
dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń,
rejestracji gabinetu lekarskiego i pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych,
rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP.
System musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej MS
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera.
System w części medycznej musi umożliwić pracę na tabletach medycznych.
Musi istnieć możliwość nadania użytkowni uprawnień do pracy wyłącznie w kontekście
wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddział wewnętrzy lub gabinet POZ i
izba przyjęć.
System musi umożliwić zmianę jednostki organizacyjnej na której pracuje użytkownik bez
konieczności wylogowania się z systemu
System zarządzania użytkownikami musi być wspólny dla wszystkich systemów, w szczególności
dla modułu Ruch Chorych, Apteka, Apteczki oddziałowe, Rozliczenia z NFZ
System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz
danych),
System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu
użytkowników do systemu
System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników.
System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu
i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych
wartości danych.
Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania
danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość
ustawienia parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem
Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich
użytkowników aplikacji
W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci
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eHIS.23

eHIS.24

eHIS.25

eHIS.26

eHIS.27
eHIS.28
eHIS.29
eHIS.30
eHIS.31

eHIS.32

eHIS.33

eHIS.34

eHIS.35
eHIS.36
eHIS.37
eHIS.38
eHIS.39
eHIS.40
eHIS.41
eHIS.42
eHIS.43

niejawnej (zaszyfrowanej).
Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu
uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło.
Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla
użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. System uprawnień powinien być tak skonstruowany,
aby można było użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej
operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację
danych. System uprawnień powinien umożliwiać definiowanie grup uprawnień, które to
mogłyby być przydzielane poszczególnym użytkownikom.
Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedynczych uprawnień z listy
dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie
użytkowników do tych grup.
System powinien umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom do jednostek
organizacyjnych w których pracują, np. lekarz pracujący na izbie przyjęć i oddziale wewnętrznym
powinien w swoich aplikacjach widzieć tylko pacjentów izby przyjęć i tego jednego oddziału.
System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla
poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych modułów
oraz funkcji systemu
System musi umożliwiać wyróżnienie pól których wypełnienie jest wymagane
System musi umożliwiać wyróżnienie pól przeznaczonych do edycji
System musi umożliwiać wyróżnienie pól wypełnionych niepoprawnie
System musi umożliwić skanowanie danych z dokumentów tożsamości - dowodów osobistych
lub prawo jazdy i na tej podstawie dokonywanie automatycznej identyfikacji pacjenta
System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania
czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do
zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. bez konieczności ponownego
uruchamiania aplikacji i wykorzystania licencji z puli dostępnych.
Wszystkie błędy niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być
prezentowane w jednym komunikacie z możliwością szybkiego przejścia do miejsca aplikacji,
gdzie te błędy wystąpiły.
System powinien umożliwić obsługę procesów biznesowych realizowanych w szpitalu tzn.
powinien być konfigurowalny w zakresie pokazywania tylko tego, co w danym momencie jest
najważniejsze,
System powinien umożliwić obsługę procesów biznesowych realizowanych w szpitalu tzn.
powinien być konfigurowalny w zakresie zadań, które na danym etapie powinny zostać
wykonane,
System powinien umożliwić obsługę procesów biznesowych realizowanych w szpitalu tzn.
powinien umożliwić wprowadzenie tylko tych danych, które są niezbędne,
System powinien umożliwić obsługę procesów biznesowych realizowanych w szpitalu tzn.
powinien podpowiadać kolejne kroki procesu.
System powinien automatycznie wylogować lub blokować sesję użytkownika po zadanym czasie
braku aktywności
Użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły
dostępne dla tego użytkownika
W systemie musi zostać zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana
danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych
System powinien zawierać wbudowany komunikator umożliwiający wymianę wiadomości
pomiędzy użytkownikami.
W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja powinien znajdować się klawisz <cofnij> lub <anuluj>
powodujący powrót do poprzedniego okna bez zapisu danych
Musi istnieć możliwość obsługi aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury, bez konieczności
używania myszki
W każdym polu edycyjnym (opisowym) tj. np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość
wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu
zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu
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eHIS.44
eHIS.45
eHIS.46
eHIS.47

do zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe
narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej.
System powinien umożliwić przypisanie do komórki organizacyjnej jednostki, kodu technicznego
NFZ. Powinna istnieć możliwość zmiany tego kodu w dowolnym momencie pracy systemu.
System musi umożliwić określenie jednostkom organizacyjnym oddzielnego numeru REGON,
innego niż REGON zakładu opieki zdrowotnej
System powinien zapewniać mechanizm powiadomień generowanych automatycznie w związku
ze śledzeniem stanu realizacji zleceń, wyników badań, zamówień do Apteki.
System powinien umożliwiać sprawdzanie poprawności pisowni w polach opisowych tj. opis
badania, wynik, epikryza

4.2 AS.02 eHIS w technologii grubego klienta
eHIS w technologii grubego klienta jest usługą aplikacyjną świadczoną wyłącznie w modelu SaaS.
Świadczenie usługi wspiera aplikacja biznesowa Medyczny System Informacyjny (ang. Hospital
Information System - HIS), która musi być zaimplementowana w technologii grubego klienta.
Istnienie 2 niezależnych aplikacji eHIS spowodowane jest wymaganiami rynku medycznego oraz
istotnymi różnicami w samej budowie aplikacji. Aplikacji wykonanej w technologii cienkiego klienta
nie można łatwo przenieść do technologii grubego klienta i vice versa.
application eHIS2

Usługa w modelu
SaaS

AS.02 eHIS w
technologii
grubego klienta

eHIS w technologii
grubego klienta

Repozytorium
elektronicznej
dokumentacji
medycznej

Rysunek 8 eHIS w technologii grubego klienta

4.2.1 Wymagania pozafunkcjonalne
Poniżej przedstawiono wymagania pozafunkcjonalne dla eHIS w technologii grubego klienta.
ID
wymagania
eHISGK.1

Opis wymagania
Aplikacja działa w architekturze Klient/Serwer – rozumianej jako sytuacja, w której baza danych
znajduje się na serwerze centralnym obsługującym zarządzanie i przetwarzanie danych.
Aplikacja posiada także wersję umożliwiający pracę poprzez interfejs web-owy, w architekturze
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eHISGK.2
eHISGK.3

eHISGK.4

eHISGK.5

eHISGK.6
eHISGK.7
eHISGK.8

eHISGK.9
eHISGK.10

eHISGK.11
eHISGK.12
eHISGK.13
eHISGK.14
eHISGK.15
eHISGK.16
eHISGK.17
eHISGK.18

trójwarstwowej.
Interfejs webowy ma możliwość uruchomienia co najmniej w następujących przeglądarkach:
Internet Explorer, Firefox, Chrome.
Dostęp do funkcji systemu ze stanowiska roboczego jest realizowany bez konieczności instalacji
dodatkowych aplikacji lub modułów oprogramowania obsługującego komunikację pośrednią
między interfejsem użytkownika na stanowisku roboczym, a serwerem aplikacji.
Aplikacja posiada architekturę modułową i jest zintegrowany pod względem przepływu
informacji oraz użyteczności danych. Wszystkie modułu pochodzą od jednego producenta.
Informacja raz wprowadzona w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we
wszystkich innych.
Aplikacja zapewnia udostępnienie danych innym systemom szpitalnym w formie i zakresie
ustalonym w trakcie wdrożenia wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany
danych np. dbf, xml, txt, xls. Format powinien być zgodny z wymaganiami rozporządzenia Rady
Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 o Krajowych Ramach Interoperacyjności.
Aplikacja posiada możliwość pracy na platformach systemowych: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 w wersjach 32 i 64 bitowych, Windows 8
Aplikacja na dostarczonej infrastrukturze RDBMS zapewnia średni czas odpowiedzi dla
typowych transakcji w warunkach rzeczywistych - 3 sekundy,
Aplikacja dostarczana jest w postaci pełnego zestawu instalacyjnego umożliwiającego
automatyczną instalację i konfigurację aplikacji przy pomocy oprogramowania do zarządzania
chmurą. W skład zestawu wchodzi: wersja instalacyjna oprogramowania oraz szczegółowa
instrukcja instalacji i reinstalacji oraz wykonywania i odtwarzania z kopii zapasowej. Zestaw
instalacyjny musi umożliwić przeszkolonemu administratorowi samodzielną instalację i
reinstalację ISM oraz backup/recovery. Niezależnie od otrzymanego zestawu administratorzy
zostaną przeszkoleni w zakresie instalacji i reinstalacji oraz sposobu archiwizacji i odtwarzania
danych.
Aplikacja ma możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa w trakcie działania (na gorąco).
Aplikacja zapewnia archiwizację danych (w tym na nośniku magnetycznym):
a) automatyczną (o uprzednio zdefiniowanej przez administratora porze),
b) na żądanie administratora/operatora,
c) tworzenie harmonogramów zadań archiwizacji wg. kalendarza i zegara systemowego,
d) weryfikacja poprawności archiwizowanych danych,
e) zapis do logów systemowych uruchomienia procesu archiwizacji i jego przebiegu
Aplikacja umożliwia eksport i import danych z bazy danych w formacie tekstowym z
uwzględnieniem polskiego standardu znaków.
Aplikacja posiada mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu
użytkowników do Aplikacja pozwalająca na uzyskanie informacji o czasie i miejscach ich pracy.
Aplikacja tworzy i utrzymuje log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników i wykonane
przez nich czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych.
W logach monitorowane są wszystkie zmiany w bazie danych, dokonywane zarówno z poziomu
aplikacji jak i z poziomu innych narzędzi zewnętrznych np. SQL, MS Office poprzez ODBC itd.
Administrator posiada z poziomu aplikacji możliwość wyboru danych, które mają być
monitorowane w logach systemu z dokładnością do poszczególnych kolumn w tabelach danych.
Administrator posiada z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich użytkowników
aplikacji oraz zablokowania im do niej dostępu przez określony czas.
Aplikacja umożliwia administratorowi łatwe utrzymanie zbioru standardowych raportów
(dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów).
W ramach aplikacji zapewnione jest oprogramowanie narzędziowe pozwalające na definiowanie
i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy
danych. Raporty takie muszą mieć możliwość wywołania przez użytkownika z poziomu aplikacji:
a. Raporty umożliwiają eksport danych do formatu xls.
b. Raporty umożliwiają eksport danych do formatu MS Office/ open office.
c. Raporty umożliwiają eksport danych do formatu html.
d. Możliwy jest podgląd wszystkich dostępnych raportów z jednego miejsca.
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eHISGK.19

eHISGK.20
eHISGK.21
eHISGK.22

eHISGK.23

eHISGK.24

eHISGK.25
eHISGK.26

eHISGK.27

eHISGK.28

eHISGK.29

eHISGK.30
eHISGK.31

e. Każdej jednostce organizacyjnej można zdefiniować odrębny zakres raportów.
Aplikacja umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu
dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych:
a. modułów,
b. jednostek organizacyjnych,
c. opcji menu,
d. formularzy, w tym również przycisków w obrębie formularzy,
e. raportów,
f. obiektów bazy danych (tabel, perspektyw, funkcji itd.) z rozróżnieniem praw.
W aplikacji są zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami
ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez aplikację.
Aplikacja posiada mechanizmy przesyłania i odbierania komunikatów tekstowych do
poszczególnych użytkowników i ich grup.
W aplikacji istnieje możliwość określenia rodzaju przesyłanej wiadomości wg następujących
kryteriów ważności:
a. standardowe,
b. pilne,
c. automatyczne na podstawie zadanych warunków w tym zmiana wartości pola w bazie
danych
Wymaga się następujących słowników standardowych:
a. rozpoznań zgodnie z klasyfikacją ICD-10,
b. procedur medycznych zgodnie z nową edycją klasyfikacji procedur ICD-9,
c. kodów terytorialnych,
d. gmin,
e. powiatów,
f. województw.
Wymaga się następujących słowników przedmiotowych:
a. płatników (w tym oddziałów NFZ) i umów z nimi zawartych,
b. jednostek i lekarzy kierujących,
c. katalogów urządzeń diagnostycznych,
d. katalogów badań,
e. kontrahentów,
f. katalogu leków (w tym receptariusza szpitalnego),
g. cenniki,
h. innych niezbędnych słowników.
W aplikacji wykorzystywany jest pasek zadań udostępniający najczęściej używane funkcje.
W aplikacji zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje kilku
klawiszy) dla najczęściej używanych funkcji. Aplikacja musi mieć możliwość obsługi bez
konieczności korzystania z myszki.
Podstawowe funkcje nawigacji po strukturze menu są jednolite i logiczne dla całej aplikacji oraz
mają przyporządkowane stałe. Dotyczy to w szczególności:
a. przejścia pomiędzy poziomami Menu,
b. wyjścia do najwyższego poziomu,
c. zatwierdzenie i anulowanie transakcji.
W specyficznych ekranach wykorzystywana jest tzw. zakładkowa architektura okienek
umożliwiająca poruszanie się pomiędzy nimi bez konieczności kolejnego ich otwierania i
zamykania.
Administrator posiada możliwość rekonfiguracji formularzy wskazanych w procesie wdrożenia,
w szczególności podpięcie wywołania innych formularzy lub raportów pod przyciski występujące
na formularzach. Funkcja powinna być dostępna co najmniej na karcie pobytu pacjenta oraz w
dokumentacji medycznej wskazanej w procesie wdrożenia.
Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie muszą być jednoznacznie
rozróżnialne przez użytkownika (np. inny kształt, kolor, itp.).
Aplikacja ma możliwość dodawania nowych przycisków na formatkach bez ingerowania w kod
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eHISGK.32

eHISGK.33
eHISGK.34
eHISGK.35
eHISGK.36
eHISGK.37

eHISGK.38

eHISGK.39
eHISGK.40
eHISGK.41

eHISGK.42
eHISGK.43
eHISGK.44
eHISGK.45
eHISGK.46
eHISGK.47
eHISGK.48

eHISGK.49

eHISGK.50

eHISGK.51

źródłowy.
Aplikacja ma możliwość rekonfiguracji (dostosowania) aplikacji umożliwiająca skracanie dostępu
do często realizowanych funkcji przez podczepienie nowego znaczenia przyciskom bez
ingerowania w kod źródłowy.
Aplikacja dynamicznie w zależności od kontekstu pokazuje lub ukrywa przyciski.
Wszystkie przyciski wykorzystujące skróty klawiszowe jako klawisze funkcyjne (F1…F12) mają je
jawnie oznaczone na przycisku.
W aplikacji listy wyboru muszą być dynamicznie ograniczane zgodnie z wyszukiwaną frazą
podawaną przez użytkownika. Funkcja ta musi uwzględniać polskie znaki diakrytyczne.
W polach, do których podpięte są listy wyboru od razu wpisywana jest wartość domyślna, do
której zatwierdzenia wystarcza jeden klawisz/kliknięcie myszką.
Aplikacja musi zapewniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków polskich ,
znaków polskich diakrytycznych oraz znaków specjalnych, zastępujących co najmniej fragment
wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak(np. „*” - fragment tekstu, „?” – pojedynczy znak).
W aplikacji jest dostępna pomoc kontekstowa – Help dla wszystkich modułów w języku polskim
minimalnie z dokładnością do ekranu, z którego została uruchomiona pomoc. Pomoc
kontekstowa powinna być spójna z dokumentacją systemu oraz podręcznikiem użytkowania
Aplikacja wykorzystuje protokół DICOM w obowiązującej wersji.
Aplikacja wykorzystuje protokół HL7 w obowiązującej wersji.
Językiem obowiązującym musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów,
raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania.
Polskie znaki diakrytyczne będą, w chwili instalacji, dostępne w każdym miejscu i dla każdej
funkcji łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie),
drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie.
Aplikacja współpracuje z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych.
Aplikacja umożliwia nadania kodu kreskowego wraz z jego wydrukiem na trwałych opaskach
umożliwiających umieszczenie na nadgarstkach pacjentów.
Aplikacja umożliwia wydrukowanie kodów kreskowych na dokumentacji medycznej pacjentów
po których są identyfikowane: pacjent i pobyt, wizyta.
Aplikacja umożliwia stosowanie podpisu cyfrowego.
Możliwość uwierzytelnienia w systemie z wykorzystaniem karty inteligentnej wszystkich
użytkowników, którym zostały przydzielone takie uprawnienia.
Możliwość określenia osób mających prawa do podpisania danych typów dokumentów oraz
wybrania z tej listy konkretnych osób podpisujących dany dokument.
Możliwość podpisywania dokumentów tworzonych w systemie podpisem cyfrowym z
wykorzystaniem karty inteligentnej przez wszystkich użytkowników którym zostały przydzielone
takie uprawnienia.
Podpisywanie dokumentów przez zbiór metadanych, zawierających m.in. dane pacjenta, dane
osoby tworzącej dokument, jednostkę szpitala, rodzaj dokumentu, datę utworzenia, datę
podpisania, datę udostępnienia.
Aplikacja musi być dostarczona razem z licencjami na silnik bazodanowy w liczbie pozwalającej
na uruchomienie silnika bazodanowego na infrastrukturze serwerowej składającej się z 4 CPU i
32 rdzeniach.
Aplikacja musi być dostarczona razem z licencjami na system operacyjny w wersji serwerowej w
liczbie pozwalającej na jego uruchomienie na 20 CPU.

4.2.2 Moduł Izba Przyjęć
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Izba Przyjęć.
ID
wymagania
eHISGK.IZ.1

Opis wymagania
Rejestracja Pacjenta – System musi umożliwiać wprowadzenie minimalnego zakresu danych
pacjenta:
a) dane osobowe,
b) dane adresowe, tymczasowe dane adresowe,

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

45 | S t r o n a

eHISGK.IZ.2
eHISGK.IZ.3
eHISGK.IZ.4
eHISGK.IZ.5
eHISGK.IZ.6
eHISGK.IZ.7
eHISGK.IZ.8
eHISGK.IZ.9
eHISGK.IZ.10
eHISGK.IZ.11
eHISGK.IZ.12

eHISGK.IZ.13
eHISGK.IZ.14
eHISGK.IZ.15
eHISGK.IZ.16
eHISGK.IZ.17
eHISGK.IZ.18

eHISGK.IZ.19
eHISGK.IZ.20
eHISGK.IZ.21
eHISGK.IZ.22
eHISGK.IZ.23
eHISGK.IZ.24
eHISGK.IZ.25
eHISGK.IZ.26
eHISGK.IZ.27

c) dane o rodzinie,
d) dane o ubezpieczycielu, płatniku,
e) dane o zatrudnieniu.
System musi umożliwiać prowadzenie rejestru (skorowidza) pacjenta z możliwością przeglądu
danych archiwalnych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów).
System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów.
System musi umożliwiać wgląd do słownika numerów umów przychodni i szpitali NFZ
System musi umożliwiać przyjęcie nowego pacjenta i wprowadzenie danych personalnych.
System musi umożliwiać analizę danych nowego pacjenta podczas wprowadzania - mechanizmy
weryfikujące unikalność danych wg zadanych kluczy (np. PESEL).
System musi umożliwiać weryfikację pacjenta zgodnie z wymaganiami NFZ wg systemu EWUŚ.
System musi umożliwiać rejestrację pobytu pacjenta na Izbie Przyjęć - odnotowanie danych
przyjęciowych (dane o rozpoznaniu, danych ze skierowania, płatniku, itp.).
Moduł musi wysyłać monit przy próbie przyjęcia pacjenta przebywającego już w szpitalu i można
skonfigurować system, żeby operacja tak nie była możliwa.
System musi odnotowywać wykonywane pacjentowi procedury medyczne.
System musi umożliwiać kopiowanie wykonanych procedur na kolejne dni (również z
możliwością pominięcia sobót, niedziel) lub kolejne godziny w dniu.
System musi umożliwiać blokowanie zamknięcia wizyty pacjenta w przypadku braku karty
zgłoszenia
choroby
nowotworowej/zakaźnej,
jeśli
pacjent
ma
rozpoznanie
nowotworowe/zakaźne
System musi umożliwiać odmowę przyjęcia do szpitala - wpis do Księgi Odmów i Porad
Ambulatoryjnych
System musi umożliwiać odnotowanie skierowania pacjenta do kolejki oczekujących - wpis do
Księgi oczekujących
System musi umożliwiać wprowadzenie informacji o rodzaju leczenia, na które pacjent oczekuje
System musi umożliwiać skierowanie/cofnięcie skierowania na oddział (ustalenie trybu
przyjęcia, form płatności, wydruk pierwszej strony historii choroby).
System musi umożliwiać odnotowanie zgonu pacjenta na Izbie Przyjęć, wpis do Księgi Zgonów.
System musi umożliwiać przegląd ksiąg:
a. Księga Główna,
b. Księga Oczekujących,
c. Księga Odmów i Porad Ambulatoryjnych,
d. Księga Zgonów
System musi umożliwiać sprawdzenie stanu wolnych łóżek na poszczególnych oddziałach.
System musi umożliwiać sprawdzenie stanu wolnych łóżek na poszczególnych oddziałach
System musi umożliwiać wydruk 1 strony historii choroby nowoprzyjętego pacjenta wg różnych,
zdefiniowanych na etapie wdrożenia wzorów historii choroby
System musi umożliwiać wydruk podstawowych dokumentów (np. karta informacyjna izby
przyjęć, karta odmowy przyjęcia do szpitala, itp.) z zakresu danych gromadzonych w systemie.
System musi umożliwiać przegląd danych archiwalnych o pacjentach przebywających w
przeszłości na Izbie Przyjęć.
System musi umożliwiać odnotowanie zgonu pacjenta poza szpitalem
System musi umożliwiać parametryzację pól obligatoryjnych przy przyjęciu pacjenta do szpitala
System musi zapewniać współpracę z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej
identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej
System musi pozwalać na identyfikację pracownika po identyfikatorze osobowym.

4.2.3 Moduł Kolejka oczekujących
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Kolejka oczekujących.
ID
wymagania
eHISGK.KO.1

Opis wymagania
System musi umożliwiać zdefiniowanie wielu ksiąg na pacjentów oczekujących na różne
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eHISGK.KO.2
eHISGK.KO.3

eHISGK.KO.4

eHISGK.KO.5

eHISGK.KO.6
eHISGK.KO.7
eHISGK.KO.8
eHISGK.KO.9

eHISGK.KO.10
eHISGK.KO.11

eHISGK.KO.12
eHISGK.KO.13

eHISGK.KO.14

eHISGK.KO.15
eHISGK.KO.16
eHISGK.KO.17

świadczenia.
System musi umożliwiać prowadzenie list oczekujących na przyjęcie do szpitala, na świadczenia
ambulatoryjne, wysokospecjalistyczne, do pracowni diagnostycznych
System musi umożliwiać zapis pacjenta do księgi oczekujących z możliwością ewidencji
podstawowych danych dot. oczekiwania:
a. dane osobowe pacjenta,
b. dane do kontaktu z pacjentem,
c. data zapisu do kolejki,
d. osoba dokonująca wpisu do kolejki,
e. planowana data przyjęcia,
f. nazwa świadczenia, jednostki organizacyjnej, specjalności, na które oczekuje pacjent,
g. aktualny numer w kolejce oczekujących na świadczenie,
h. dane o skierowaniu (lekarz, jednostka, nr umowy z NFZ, rozpoznanie ze skierowania z
możliwością zapisu słownego lub kodem ICD10),
i. rozpoznanie ICD10 lub powód przyjęcia,
j. dodatkowe uwagi.
System musi umożliwiać zarządzanie numeracją ksiąg oczekujących:
a. automatyczne nadawanie kolejnego numeru,
b. możliwość ręcznej zmiany numeru, z zastrzeżeniem akceptacji i odmowa powielenia
numeru
System musi umożliwiać automatyczne wczytanie danych pacjenta już zapisanego w centralnej
kartotece pacjentów, a przy wprowadzaniu danych nowego pacjenta - mechanizmy
weryfikujące unikalność danych wg zadanych kluczy, mechanizmy sprawdzające poprawność
wprowadzanych danych (np. PESEL).
System musi umożliwiać konfigurację jednostek organizacyjnych, które mają prawo zapisu do
danej księgi oczekujących.
System musi umożliwiać zapis tego samego pacjenta do wielu różnych kolejek oczekujących
System musi umożliwiać wydruk karty oczekiwania dla pacjenta zawierającej podstawowe dane
dot. oczekiwania wraz z nadanym numerem oraz planowanym terminem przyjęcia
System musi umożliwiać zmianę planowanej daty przyjęcia pacjenta wraz z zapamiętaniem
historii przesunięć pacjenta na liście oczekujących. Ewidencja osoby dokonującej zmiany daty
oraz powodu jej dokonania
System musi umożliwiać skreślenie pacjenta z listy oczekujących wraz z podaniem daty i powodu
skreślenia oraz osoby dokonującej skreślenia
System musi umożliwiać prowadzenie i rozszerzanie słownika powodów skreślenia pacjenta z
list oczekujących wraz z zapamiętaniem aktualnego kodu niezbędnego do sprawozdawania
danych do NFZ i MZ
System musi umożliwiać przegląd aktualnego oraz archiwalnego stanu list oczekujących
System musi umożliwiać wydruk księgi oczekujących na wybrany okres czasu z możliwością
podziału wg:
a. świadczenia, na które oczekuje pacjent,
b. planowanej jednostki organizacyjnej,
c. jednostki zapisującej do kolejki,
d. kategorii medycznej,
e. procedury, na którą jest zapisany pacjent.
System musi umożliwiać tworzenie miesięcznego sprawozdawania z liczby oczekujących na
poszczególne świadczenia oraz średniego czasu oczekiwania wg formatu XML opublikowanego
przez NFZ
System musi umożliwiać realizację kolejki bezpośrednio po stronie jednostek organizacyjnych,
do których pacjenci oczekują.
System musi umożliwiać współpracę z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej
identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej
System musi umożliwiać identyfikację pracownika po identyfikatorze osobowym.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

47 | S t r o n a

4.2.4 Moduł Oddział
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Oddział.
ID wymagania
eHISGK.ODD.1
eHISGK.ODD.2
eHISGK.ODD.3
eHISGK.ODD.4
eHISGK.ODD.5
eHISGK.ODD.6
eHISGK.ODD.7
eHISGK.ODD.8

eHISGK.ODD.9
eHISGK.ODD.10
eHISGK.ODD.11

eHISGK.ODD.12

eHISGK.ODD.13
eHISGK.ODD.14
eHISGK.ODD.15
eHISGK.ODD.16
eHISGK.ODD.17
eHISGK.ODD.18
eHISGK.ODD.19
eHISGK.ODD.20
eHISGK.ODD.21
eHISGK.ODD.22
eHISGK.ODD.23
eHISGK.ODD.24
eHISGK.ODD.25

eHISGK.ODD.26
eHISGK.ODD.27
eHISGK.ODD.28
eHISGK.ODD.29

Opis wymagania
System musi umożliwiać obsługę oddziałów, pododdziałów, wspólnych książek oddziałowych
dla kilku pododdziałów
System musi potwierdzać przyjęcie na oddział wraz z automatycznym nadaniem numeru
Księgi Oddziałowej, przypisaniem diety, lekarza prowadzącego, przydzielenie łóżka.
System musi umożliwiać przyjęcie pacjenta do szpitala bezpośrednio przez oddział.
System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów i kryteriów.
System musi pozwalać na przegląd i aktualizację danych personalnych.
System musi umożliwiać monitorowanie stanu obłożenia oddziału (moduł musi dopuszczać
przyjęcie pacjenta nawet, gdy nie ma wolnych łóżek na oddziale).
System musi umożliwiać wprowadzenie rozpoznań: wstępnych, końcowych, przyczyny
zgonu.
System musi umożliwiać blokowanie zamknięcia wizyty pacjenta w przypadku braku karty
zgłoszenia
choroby
nowotworowej/zakaźnej,
jeśli
pacjent
ma
rozpoznanie
nowotworowe/zakaźne.
System musi umożliwiać ewidencję procedur medycznych.
System musi umożliwiać kopiowanie wykonanych procedur na kolejne dni (również z
możliwością pominięcia sobót, niedziel) lub kolejne godziny w dniu.
System musi umożliwiać wypełnianie i wydruk standardowych druków zewnętrznych (Karta
Statystyczna, Karta Zakażenia Szpitalnego, Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, Karta
Informacyjna, Karta Zgonu, Zgłoszenia choroby nowotworowej, itp.).
System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów według różnych parametrów (imię,
nazwisko, PESEL, imię ojca, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, oddział,
płeć, wiek, czas, hospitalizacji, jednostka chorobowa, choroby współistniejące, procedury
medyczne).
System musi umożliwiać sortowanie listy pacjentów na oddziale według kryteriów
wybranych przez użytkownika (np. nazwisko, numer księgi).
System musi umożliwiać automatyczne nadawanie i modyfikację numeru księgi oddziałowej.
System musi umożliwiać przypisanie lekarza prowadzącego – historia prowadzenia pacjenta
przez lekarzy.
System musi umożliwiać zmiany przydzielenia łóżka – historia obłożenia łóżek.
System musi umożliwiać automatyczne przygotowanie oraz edycję standardowego listu dla
lekarza rodzinnego.
System musi umożliwiać obsługę przepustek.
System musi umożliwiać zmianę diety pacjentowi.
System musi umożliwiać tworzenie wykazu posiłków na dany dzień dla kuchni oraz dla
oddziału.
System musi umożliwiać przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny oddział.
System musi umożliwiać wypis pacjenta ze szpitala.
System musi umożliwiać parametryzację pól obligatoryjnych przy przyjęciu pacjenta do
szpitala dla każdego oddziału indywidualnie.
System musi umożliwiać odnotowanie zgonu pacjenta na oddziale – wpis do Księgi Zgonów.
System musi umożliwiać wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do
przyjęcia w późniejszych terminach – wydruk raportu w formie kalendarza z
wyszczególnionymi przyjęciami na każdy dzień .
System musi umożliwiać parametryzację kart informacyjnych leczenia szpitalnego – dla
każdego oddziału osobno.
System musi umożliwiać korzystanie z szablonów kart informacyjnych dla każdego oddziału
osobno.
System musi umożliwiać ewidencji obecności na oddziałach dziennych.
System musi umożliwiać obliczanie osobodni do ruchu chorych na oddziałach dziennych na
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eHISGK.ODD.30

eHISGK.ODD.31

eHISGK.ODD.32
eHISGK.ODD.33

eHISGK.ODD.34
eHISGK.ODD.35

eHISGK.ODD.36

podstawie obecności.
System musi umożliwiać wydruk i przeglądanie obecności:
a) dla wybranego pacjenta,
b) na dany dzień dla całego oddziału.
System musi umożliwiać przegląd i wydruk ksiąg:
a) Księga Główna,
b) Księga Oddziałowa,
c) Księga Oczekujących,
d) Księga Zgonów.
System musi umożliwiać przegląd danych archiwalnych o pacjentach przebywających w
przeszłości na danym oddziale.
System musi umożliwiać współpracę z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej
identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz
pracownika po identyfikatorze osobowym.
System musi umożliwiać wprowadzanie raportów pielęgniarskich i lekarskich z dyżurów.
System musi umożliwiać wgląd w:
a. badania laboratoryjne wykonane pacjentowi,
b. badania diagnostyczne wykonane pacjentowi,
c. konsultacje wykonane przez specjalistów naniesione w innych oddziałach i
poradniach.
System musi udostępniać minimalny zakres raportów:
a. obłożenie łóżek oddziału/szpitala na określony dzień,
b. zestawienie nowoprzyjętych/wypisanych pacjentów do oddziału/szpitala
dzień/godzina),
c. zestawienie pacjentów hospitalizowanych wg czasu pobytu (powyżej X dni),
d. zestawienie pacjentów wg jednostki chorobowej (rozpoznanie zasadnicze),
e. średni czas pobytu (szpital/oddział),
f. średni czas pobytu wg jednostki chorobowej (rozpoznania zasadniczego),
g. miesięczne zestawienie liczby zgonów oraz przyczyn,
h. zestawienie przyjęć wg województwa, ubezpieczyciela,
i. zestawienie przyjęć do szpitala wg lekarza kierującego i przyjmującego.

4.2.5 Statystyka medyczna
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Statystyka medyczna.
ID wymagania
eHISGK.STAT.1

eHISGK.STAT.2
eHISGK.STAT.3
eHISGK.STAT.4
eHISGK.STAT.5
eHISGK.STAT.6
eHISGK.STAT.7
eHISGK.STAT.8
eHISGK.STAT.9

eHISGK.STAT.10

Opis wymagania
System musi umożliwiać prowadzenie skorowidza pacjentów z możliwością przeglądu
danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr
pobytów).
System musi umożliwiać automatyczną aktualizację karty statystycznej
System musi umożliwiać przegląd danych z pobytów pacjenta (rozpoznania, wykonane
procedury).
System musi umożliwiać przegląd i aktualizację danych personalnych
System musi umożliwiać pielęgnację kartotek pacjentów (np. usuwanie dubletów).
System musi pozwalać na wspomaganie pielęgnacji słowników (jednostek kierujących,
lekarzy kierujących, procedur medycznych
System musi umożliwiać konfigurację danych o szpitalu (jednostkach organizacyjnych,
lekarzach szpitalnych, dietach szpitalnych).
System musi umożliwiać wprowadzanie słowników procedur obowiązujących w szpitalu w
oparciu o procedury ICD-9 oraz niezależnie od nich.
System musi umożliwiać wprowadzanie słownika chorób w oparciu o katalog ICD-10, z
możliwością uszczegółowienia rozpoznań, wprowadzenia rodzaju (choroby zakaźne,
psychiatryczne, nowotworowe).
System musi umożliwiać wprowadzanie słownika procedur rozliczeniowych do
poszczególnych płatników.
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eHISGK.STAT.11

eHISGK.STAT.12
eHISGK.STAT.13
eHISGK.STAT.14

eHISGK.STAT.15
eHISGK.STAT.16
eHISGK.STAT.17

eHISGK.STAT.18
eHISGK.STAT.19
eHISGK.STAT.20
eHISGK.STAT.21

eHISGK.STAT.22
eHISGK.STAT.23

eHISGK.STAT.24
eHISGK.STAT.25

Moduł musi generować na bieżąco wydruki zawierające informacje o przepływie pacjentów
w Izbie Przyjęć oraz na Oddziałach pozwalające na identyfikację pacjenta poprzez numer
odpowiednich ksiąg i datę oraz czas zaistnienia danej sytuacji dotyczące w szczególności:
a) przyjęcia w Izbie Przyjęć,
b) wpisu do Księgi Oczekujących,
c) przyjęcia i wypisu z oddziału,
d) wyjścia i powrotu z przepustki,
e) wypisania ze szpitala.
System musi umożliwiać nadawanie numeru księgi głównej
System musi umożliwiać obsługę zmian numerów ksiąg, możliwość przeglądu historii
numerów ksiąg.
System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów według różnych parametrów (imię,
nazwisko, imię ojca, PESEL, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, oddział,
płeć, wiek, czas, hospitalizacji, jednostka chorobowa, choroby współistniejące, procedury
medyczne)
System musi umożliwiać eksport wybranych kart statystycznych do pliku wraz z wydrukiem.
System musi umożliwiać podgląd informacji, jacy pacjenci (co najmniej imię i nazwisko)
przebywają aktualnie na oddziale i w całym szpitalu.
Moduł musi umożliwiać automatyczne generowanie zewnętrznych raportów dotyczących
pacjentów w formie narzuconej wymogami sprawozdawczymi wg stanu prawnego tych
wymogów obowiązującego na dzień instalacji oprogramowania, a w szczególności
generowanie:
a) Karty Statystycznej Szpitala Ogólnej Mz/Szp-11,
b) Karty Nowotworowej,
c) Karta zgłoszenia choroby zakaźnej.
System musi umożliwiać weryfikację danych do statystyki
System musi umożliwiać obliczanie i zatwierdzanie ruchu pacjentów w szpitalu
System musi umożliwiać zdefiniowanie godzin dla doby statystycznej
System musi umożliwiać definicję schematów obliczeń statystyki:
a) osobodni dla oddziałów dziennych na podstawie obecności,
b) wyłączenie obliczeń ruchu pacjentów dla wybranych oddziałów z ogólnych statystyk
szpitalnych,
c) obliczanie statystyki na przełomie miesięcy wg różnych schematów.
System musi umożliwiać ewidencję danych o zwrocie/pobraniu historii choroby do
statystyki.
Moduł musi udostępniać minimalny zakres raportów:
a) obłożenie łóżek oddziału/szpitala na określony dzień,
b) zestawienie nowoprzyjętych/wypisanych pacjentów do oddziału/szpitala
dzień/godzina),
c) zestawienie pacjentów hospitalizowanych wg czasu pobytu (powyżej „x „dni),
d) zestawienie pacjentów wg jednostki chorobowej (rozpoznanie zasadnicze) w
układach wieloletnich,
e) stan oddziału według zapisu w Izbie Przyjęć,
f) średni czas pobytu (szpital/oddział),
g) średni czas pobytu wg jednostki chorobowej (rozpoznania zasadniczego),
h) miesięczne zestawienie ilości przyczyn zgonów,
i) zestawienie przyjęć wg województwa, ubezpieczyciela,
j) zestawienie przyjęć do szpitala wg lekarza kierującego i przyjmującego,
k) wydruk pobytów szpitalnych, oddziałowych o nieuzupełnionych danych (np. bez
dokumentu ubezpieczeniowego, płatnika, rozpoznania zasadniczego, jednostki
kierującej itd.).
Moduł musi umożliwiać zamknięcie ksiąg bieżącego roku wraz z automatycznym
przepisaniem pacjentów przebywających w szpitalu na następny rok
Moduł musi umożliwiać prowadzenie wielu: ksiąg głównych, oddziałowych, oczekujących,
odmów i porad ambulatoryjnych.
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eHISGK.STAT.26

eHISGK.STAT.27
eHISGK.STAT.28
eHISGK.STAT.29

eHISGK.STAT.30

Moduł musi umożliwiać wprowadzanie planu pracy dla poszczególnych jednostek
organizacyjnych (w tym poradni, oddziałów dziennych) wraz z godzinami pracy, dniami
pracy, stanowiskami, pracownikami.
System musi generować zestawienie pacjentów hospitalizowanych lub ambulatoryjnych wg
ICD-10
System musi generować zestawienie pacjentów hospitalizowanych lub ambulatoryjnych wg
sposobu leczenia (np.: chirurgia).
System musi umożliwiać współpracę z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej
identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz
pracownika po identyfikatorze osobowym.
System musi umożliwiać identyfikację pracownika po identyfikatorze osobowym.

4.2.6 Moduł Obchód
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Obchód.
ID
wymagania
eHISGK.BO.1

eHISGK.BO.2

eHISGK.BO.3
eHISGK.BO.4
eHISGK.BO.5
eHISGK.BO.6
eHISGK.BO.7

eHISGK.BO.8
eHISGK.BO.9
eHISGK.BO.10

Opis wymagania
Aplikacja Obchód musi posiadać dedykowany interfejs na urządzenia przenośne typu tablet
zapewniający skalowanie i optymalizację pod rozdzielczość i obsługę dotykową dostarczanego
urządzenia z minimalnym zakresem funkcjonalnym określonym w niniejszej tabeli.
Aplikacja działa w oparciu o tablet medyczny o parametrach minimalnych:
a. Dotykowy wyświetlacz o przekątnej ekranu minimum 5,8”
b. Energooszczędny procesor dedykowany do rozwiązań mobilnych min. 1.0 GHz
c. Pamięć RAM min 512 MB
d. Wbudowana pamięć min 8 GB z możliwością rozszerzenia za pomocą karty pamięci
do 32 GB
e. WLAN Wireless WiFi 802.11 b/g/n
f. Interfejsy Stacja dokująca umożliwiająca ładowanie Slot kart MicroSD Micro USB,
Micro HD
g. Czytnik kodów kreskowych 1D i 2D
h. Obudowa z certyfikatem IP54, wytrzymująca upadek z 1m i odporna na dezynfekcję
Aplikacja musi mieć możliwość ograniczenia wyboru komórek organizacyjnych, do pracy na
których użytkownik posiada uprawnienia
Aplikacja musi mieć możliwość prezentacji listy sal znajdujących się na oddziale.
Aplikacja musi mieć możliwość prezentacji listy wszystkich pacjentów na danym oddziale.
Aplikacja musi mieć możliwość prezentacji listy pacjentów przebywających na danej sali.
Aplikacja musi mieć możliwość ewidencji informacji dotyczących pacjenta:
a) imię i nazwisko,
b) PESEL,
c) data przyjęcia na oddział,
d) lekarz przyjmujący,
e) rodzaj diety,
f) sala i łóżko,
g) nr historii choroby,
h) nr księgi głównej,
i) uwagi dodatkowe.
j) dane z ostatniego skierowania do szpitala,
k) dane dotyczące ubezpieczenia,
l) dane dotyczące osoby kontaktowej,
m) dane teleadresowe pacjenta.
Aplikacja musi mieć możliwość prezentacji listy badań przedmiotowych pacjenta. Możliwość
ograniczenia zbioru badań przez wybranie schematu badań przedmiotowych.
Aplikacja musi mieć możliwość prezentacji listy aktualnych skierowań diagnostycznych i
laboratoryjnych pacjenta
Aplikacja musi mieć możliwość ewidencji danych dotyczących skierowania:

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

51 | S t r o n a

eHISGK.BO.11
eHISGK.BO.12
eHISGK.BO.13

eHISGK.BO.14
eHISGK.BO.15

eHISGK.BO.16

eHISGK.BO.17

eHISGK.BO.18

eHISGK.BO.19

a. data wystawienia skierowania,
b. jednostka, do której wystawiono skierowanie,
c. cel badania,
d. stan chorego,
e. pozycje skierowania (badania do wykonania),
f. uwagi dodatkowe
Aplikacja musi mieć możliwość tworzenia nowych skierowań do pracowni diagnostycznej oraz
laboratorium.
Aplikacja musi mieć możliwość prezentacji wszystkich wyników badań pacjenta
Aplikacja musi mieć możliwość ewidencji informacji o wynikach:
a. pracownik opisujący,
b. opis,
c. wnioski
Aplikacja musi mieć możliwość podglądu wyników badań obrazowych w postaci zdjęć (jgp).
Aplikacja musi mieć możliwość podglądu wpisów opieki z karty gorączkowej pacjenta w
zależności od typu wpisu:
a. tabela wpisów,
b. wykres liniowy temperatury.
Aplikacja musi mieć możliwość tworzenia nowych wpisów opieki zawierających następujące
informacje:
a. pracownik wprowadzający,
b. data wprowadzenia,
c. wartość (liczbowa lub tekstowa w zależności od typu wpisu).
Aplikacja musi mieć możliwość prezentacji listy zabiegów pacjenta zawierającej następujące
informacje:
a. data zabiegu,
b. operator zabiegu,
c. jednostka planowana/realizująca zabieg,
d. zrealizowane procedury (tabela wpisów),
e. wykres liniowy temperatury.
Aplikacja musi mieć możliwość ewidencji szczegółów zabiegu pacjenta zawierającej
następujące informacje:
a. data zabiegu,
b. status zabiegu,
c. rozpoznanie,
d. planowana procedura,
e. opis przedoperacyjny,
f. planowana data,
g. planowany blok operacyjny,
h. zgoda pacjenta,
i. rodzaj leczenia,
j. lekarz kierujący,
k. planowany zespół operacyjny,
l. rodzaj operacji,
m. opis operacji,
n. opis pooperacyjny,
o. rodzaj zabiegu,
p. zrealizowane procedury,
q. rozpoznania,
r. dane z bloku operacyjnego (m. in. czas trwania zabiegu),
s. zespół operacyjny,
t. dane dotyczące znieczulenia,
u. zespół anestezjologiczny,
v. powikłania/skutki uboczne.
Aplikacja musi pozwalać na skanowanie kodu kreskowego pacjenta i wyświetlanie informacji o
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pacjencie z możliwością przejścia do historii choroby.

4.2.7 Moduł Rejestracja
Poniżej przedstawiono wymagania dla Modułu Rejestracja.
ID
wymagania
eHISGK.REJ.1

eHISGK.REJ.2

eHISGK.REJ.3

eHISGK.REJ.4
eHISGK.REJ.5
eHISGK.REJ.6

eHISGK.REJ.7

eHISGK.REJ.8
eHISGK.REJ.9

eHISGK.REJ.10
eHISGK.REJ.11
eHISGK.REJ.12
eHISGK.REJ.13

Opis wymagania
System musi umożliwiać modyfikację następujących parametrów pracy poradni na zasadzie
dostępne dla konkretnej poradni lub niedozwolone:
a. planowanie lub zapisywanie wizyty wg. planu pracy poradni,
b. przyjmowanie pacjentów niezależnie od planu pracy,
c. przyjmowanie pacjentów poza limitem,
d. automatyczne nadawanie numerków,
e. weryfikacja ubezpieczenia w dniu udzielenia porady (elektroniczny system EWUŚ
oświadczenie pacjenta z możliwością wydruków poświadczenia i wprowadzenia
istotnych danych).
System musi umożliwiać prowadzenie wspólnej numeracji kartotek pacjentów w ramach
wszystkich poradni lub oddzielnej numeracji w ramach poszczególnych poradni (możliwość
zamiany na hospitalizacje).
System musi udostępniać Rejestrację Pacjenta z możliwością nanoszenia minimalnego zakresu
danych pacjenta:
a. osobowe,
b. adresowe,
c. przynależność do oddziału NFZ,
d. deklaracja do POZ,
e. dane i uprawnienia opiekunów oraz innych osób uprawnionych do otrzymywania
informacji na temat stanu pacjenta,
f. zatrudnieniu,
g. rodzaj i nr. dokumentu uprawniającego do leczenia ze środków publicznych,
h. specyficzne dane dot. pacjentów z krajów Unii Europejskiej przyjmowanych w ramach
przepisów o koordynacji.
System musi umożliwiać planowanie wizyt pacjentów na dowolny okres w przód
System musi umożliwiać planowanie grafików lekarzy na dowolny okres w przód z ustaleniem
średniego czasu wizyty, przerw, urlopów itd.
System musi umożliwiać konfigurację modułu tak aby współpracował modułem Przychodnia –
Gabinet, w przypadku skomputeryzowanych stanowisk w poradniach jak i samodzielnie (z
możliwością ewidencji podstawowych danych medycznych oraz rozliczeniowych).
System musi umożliwiać przyjęcie pacjenta z rozróżnieniem płatnika za konkretną usługę wg
zdefiniowanych słowników:
a. NFZ,
b. pacjent płaci sam,
c. kontrahent komercyjny,
d. medycyna pracy,
e. inni (wg. słownika).
System musi umożliwiać wpisanie skierowania z jednostek kierujących (wewnętrznych i
zewnętrznych).
System musi umożliwiać wprowadzenie informacji o trybie przyjęcia i zgodzie pacjenta na
leczenie. W przypadku braku zgody pacjenta możliwość ewidencji numeru artykułu będącego
podstawą przyjęcia pacjenta bez jego zgody
System musi umożliwiać rejestrację pacjenta do poradni, bądź do lekarza w konkretnej
poradni
System musi umożliwiać rejestrację pacjenta do konkretnego gabinetu w ramach jednej
poradni
System musi umożliwiać przełożenie wizyty na dowolny termin
W trakcie rejestracji pacjenta moduł musi umożliwiać automatyczny wybór najbliższego
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eHISGK.REJ.14

eHISGK.REJ.15
eHISGK.REJ.16

eHISGK.REJ.17
eHISGK.REJ.18

eHISGK.REJ.19
eHISGK.REJ.20

eHISGK.REJ.21

eHISGK.REJ.22

wolnego specjalisty oraz terminu wizyty, możliwość dokonania manualnej zmiany tego
terminu oraz wpisania kilku wizyt na ten sam termin
W trakcie rejestracji pacjenta moduł musi pozwalać na podgląd wolnych i zajętych terminów w
oparciu o kalendarz z oznaczonymi kolorystycznie statusami dni (poradnia nie pracuje,
wszystkie terminy zajęte, wolne terminy).
System musi umożliwiać w trakcie przyjmowania pacjenta zlecania wykonania badań
laboratoryjnych oraz diagnostycznych.
Moduł musi uwzględniać co najmniej następujące rodzaje statusu wizyty:
a. zaplanowana,
b. wizyta aktualna,
c. zakończona,
d. wizyta odwołana,
e. wizyta zaplanowana niezrealizowana
Moduł musi zapewniać możliwość przeglądu wizyt pacjenta za dowolny okres wg statusów
wymienionych w wierszach powyżej.
Moduł musi zapewniać możliwość przeglądu wizyt pacjenta za dowolny okres dla całego
ośrodka, poszczególnych poradni, czy lekarzy wg statusów wymienionych w wierszach
powyżej.
Moduł musi umożliwiać na żądanie użytkownika automatyczne przepisanie wizyt
zaplanowanych na dzień bieżący na wizyty aktualne/bieżące.
Moduł musi umożliwiać generowanie zestawień:
a. ilość przyjętych pacjentów wg rodzajów wizyt,
b. ilość przyjętych pacjentów z podziałem na poradnie,
c. ilość wykonanych porad z podziałem na typy porad,
d. miesięczne lub roczne podsumowanie wykonanych wizyt,
e. zestawienia wg wybranych rozpoznań lub grup rozpoznań,
f. zestawienia wg skierowań z poradni do poradni lub do szpitala,
g. zestawienia brakujących danych.
System musi umożliwiać współpracę z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej
identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz pracownika
po identyfikatorze osobowym.
System musi umożliwiać identyfikację pracownika po identyfikatorze osobowym.

4.2.8 Moduł Poradnia/Gabinet
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Poradnia/Gabinet.
ID
wymagania
eHISGK.GAB.1
eHISGK.GAB.2
eHISGK.GAB.3
eHISGK.GAB.4

eHISGK.GAB.5

eHISGK.GAB.6

Opis wymagania
System musi umożliwiać obsługę gabinetów wszystkich specjalizacji
System musi umożliwiać potwierdzenie przyjęcia do poradni pacjenta przyjętego w rejestracji
System musi umożliwiać przegląd i aktualizację danych pacjenta
System musi umożliwiać przegląd pobytów szpitalnych:
a. historia choroby,
b. podawane leki,
c. wyniki badań laboratoryjnych,
d. wyniki badań diagnostycznych,
e. wykonane zabiegi.
System musi umożliwiać wpisanie wykonanych świadczeń:
a. wybór świadczeń skorelowanych z poradnią,
b. możliwość wpisania informacji rozliczeniowych,
c. możliwość wprowadzenia wartości punktowej, typu porady.
System musi umożliwiać prowadzenie podręcznej apteczki gabinetowej:
a. odnotowanie podanych leków,
b. zaplanowanych leków,
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eHISGK.GAB.7
eHISGK.GAB.8

eHISGK.GAB.9

eHISGK.GAB.10
eHISGK.GAB.11

eHISGK.GAB.12

eHISGK.GAB.13
eHISGK.GAB.14

eHISGK.GAB.15
eHISGK.GAB.16
eHISGK.GAB.17

eHISGK.GAB.18
eHISGK.GAB.19
eHISGK.GAB.20

c. ewentualnych wstrząsów spowodowanych zaaplikowaniem leku,
d. prowadzenie gospodarki magazynowej.
System musi umożliwiać prowadzenie podręcznego magazynu materiałów medycznych oraz
odnotowania ich zużycia podczas wizyt.
System musi umożliwiać odnotowanie rozpoznań wg. ICD 10:
a. przyczyny rozpoznania,
b. odnotowanie rozpoznań przewlekłych,
c. dowolnego opisu rozpoznania i jego stopnia.
System musi umożliwiać blokowanie zamknięcia wizyty pacjenta w przypadku braku karty
zgłoszenia
choroby
nowotworowej/zakaźnej,
jeśli
pacjent
ma
rozpoznanie
nowotworowe/zakaźne
System musi umożliwiać weryfikację częstotliwości wizyt danego typu dla pacjenta (np. wizyta
kompleksowa raz do roku) – informuje o tym fakcie komunikatem lub blokuje możliwość
System musi umożliwiać wprowadzanie opisu wizyty:
a. dane antropometryczne,
b. wywiad,
c. badania przedmiotowe,
d. leczenie,
e. przebieg,
f. epikryza,
g. możliwość korzystania w powyżej wymienionych z gotowych wzorców właściwych dla
poszczególnych poradni
System musi umożliwiać zlecanie wykonania:
a. badań laboratoryjnych,
b. badań diagnostycznych,
c. badań bakteriologicznych,
d. badań histopatologicznych.
System musi umożliwiać przeglądanie wyników badań wymienionych powyżej odbywa się za z
wykorzystaniem tych samych formatek, których używa moduł Zlecenia medyczne.
System musi umożliwiać przeglądanie wyników:
a. badań laboratoryjnych wraz z graficzną interpretacją,
b. badań diagnostycznych z możliwością przeglądania i obróbki zdjęć,
c. badań bakteriologicznych (histopatologicznych w tym antybiogramy),
d. badań histopatologicznych.
System musi umożliwiać przeglądanie wyników badań wymienionych powyżej odbywa się z
wykorzystaniem tych samych formatek, których używa moduł Zlecenia medyczne.
System musi umożliwiać odnotowanie informacji o wydanym zwolnieniu
System musi umożliwiać wydruk:
a. historii choroby,
b. karty konsultacyjnej,
c. zaświadczenia (orzeczenia lekarskiego)
System musi sygnalizować zdarzenia lub zajście pewnych warunków za pomocą kolorów pól
(np. wystawiono skierowanie, nie wprowadzono procedur)
System musi umożliwiać ewidencję wystawionych recept zgodnie z obowiązującymi
przepisami
System musi umożliwiać wystawianie rachunku pacjentowi za wizytę i wykonane świadczenia

4.2.9 Moduł Gruper
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Gruper.
ID
wymagania
eHISGK.GR.1
eHISGK.GR.2

Opis wymagania
Moduł musi pozwalać na wyznaczenie JGP zgodnie z charakterystyką i algorytmem
określonym przez NFZ na dany okres rozliczeniowy.
Moduł musi zapewniać obsługę wyznaczania JGP dla danych z zakończonych okresów
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eHISGK.GR.3
eHISGK.GR.4
eHISGK.GR.5
eHISGK.GR.6

eHISGK.GR.7

eHISGK.GR.8
eHISGK.GR.9

eHISGK.GR.10
eHISGK.GR.11
eHISGK.GR.12
eHISGK.GR.13

eHISGK.GR.14

eHISGK.GR.15
eHISGK.GR.16

eHISGK.GR.17

rozliczeniowych zgodnie z obowiązującą wtedy charakterystyką i algorytmem.
Moduł musi automatycznie pobierać z Modułu Ruch Chorych wszystkie dane niezbędne do
wyznaczenia JGP .
Moduł musi pozwalać na wyznaczanie wszystkich możliwych grup do jakich może zostać
zakwalifikowana hospitalizacja zgodnie z zawartą umową z NFZ.
Moduł dla każdej wyznaczonej grupy musi pozwalać na wyliczanie wartości punktowych
niezbędnych do sprawozdawczości (taryfa podstawowa, dodatkowa, całkowita).
Dla każdej wyznaczonej grupy moduł musi weryfikować i jawnie prezentować, czy grupa jest
zakontraktowana z danym płatnikiem, w danej jednostce organizacyjnej, w okresie wypisu
pacjenta ze szpitala oraz dla odpowiedniego trybu hospitalizacji.
Moduł automatyczne musi podpowiadać grupę do rozliczenia kierując się kryterium
optymalizacji przychodu za wykonanie określonego rodzaju świadczenia i spełnienia warunku,
że znajduje się w umowie.
Moduł musi umożliwiać zawężenie przeglądania JGP do zakontraktowanych z danym
płatnikiem, w danej jednostce organizacyjnej.
Moduł automatycznie musi wyznaczać także inne potencjalne grupy w przypadku
alternatywnej kwalifikacji / kodowania świadczenia z jawnym oznaczeniem grupy najbardziej
intratnej.
Moduł musi wskazywać dokładnie przyczyny braku możliwości zakwalifikowania świadczenia
do bardziej intratnej grupy.
Moduł musi automatycznie porządkować (sortować) wyznaczone i potencjalne grupy wg
kryterium łącznej wartości punktów.
Moduł musi umożliwiać przypisanie na podstawie wyznaczonej JGP produktu jednostkowego
do rozliczenia w NFZ.
Moduł musi po przypisaniu produktu do rozliczenia blokować możliwość wszystkich
modyfikacji danych, które mają wpływ na wyznaczanie grupy (w tym: data wypisu,
rozpoznania, procedury, tryb i charakterystyka).
Moduł musi pozwalać na przeglądanie stanu wyznaczenia grup JGP dla wszystkich
hospitalizacji, przy czym listę można także zawęzić do hospitalizacji wykonanych tylko na
danym oddziale.
Moduł musi pozwalać na automatyczne wyznaczenie grup JGP dla wszystkich hospitalizacji,
przy czym listę można zawęzić do hospitalizacji na danym oddziale.
Moduł musi pozwalać na automatyczne przypisanie produktów jednostkowych na podstawie
jednoznacznie wyznaczonych grup JGP dla wszystkich hospitalizacji, przy czym listę można
zawęzić do hospitalizacji na danym oddziale.
Moduł musi pozwalać na przeglądanie stanu wyznaczenia grup JGP z zastosowaniem filtrów,
które ograniczają prezentowaną listę hospitalizacji do:
a. w ogóle nie posiadających przypisanego JGP,
b. nie posiadających jednoznacznie przypisanego JGP,
c. nie posiadających przypisanego JGP umożliwiającego rozliczenie.

4.2.10 Moduł Zlecenia medyczne
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Zlecenia medyczne.
ID
wymagania
eHISGK.ZLEC.1

Opis wymagania
Moduł musi pozwalać na zlecanie pacjentowi badań do laboratorium, zlecenie przejmuje
elektronicznie moduł Laboratorium:
a. zlecenie badania na różnych płatników i umowy,
b. wpisanie skierowania na badania do laboratorium zewnętrznego,
c. wpisanie terminu wykonania badania,
d. zlecenie serii tych samych badań,
e. zlecenia zestawu różnych badań na podstawie wzorców,
f. przeglądnięcia badań przyjętych do wykonania przez laboratorium i przeglądu
badań, wykonanych,
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eHISGK.ZLEC.2

eHISGK.ZLEC.3
eHISGK.ZLEC.4
eHISGK.ZLEC.5
eHISGK.ZLEC.6

eHISGK.ZLEC.7
eHISGK.ZLEC.8
eHISGK.ZLEC.9

eHISGK.ZLEC.10
eHISGK.ZLEC.11
eHISGK.ZLEC.12
eHISGK.ZLEC.13
eHISGK.ZLEC.14
eHISGK.ZLEC.15
eHISGK.ZLEC.16

eHISGK.ZLEC.17

g. wybór lekarza zlecającego,
h. możliwość wyboru badań CITO,
i. przegląd stanu realizacji zlecenia,
j. możliwość wydruku skierowania.
Moduł musi pozwalać na zlecanie pacjentowi badań do pracowni diagnostycznych, zlecenie
przejmuje elektronicznie system RIS:
a. zlecenie badania do różnych pracowni diagnostycznych,
b. możliwość wpisania dodatkowych uwag do zlecenia,
c. wybór lekarza zlecającego,
d. przegląd stanu realizacji zlecenia,
e. możliwość wydruku skierowania.
Moduł musi umożliwiać przegląd oraz wydruk wyników badań histopatologicznych
Moduł musi pozwalać na zlecanie zapotrzebowań do banku krwi na krew i preparaty
krwiopochodne, zlecenie przejmuje elektronicznie moduł Bank Krwi.
Moduł musi pozwalać na zlecanie wykonania próby zgodności w pracowni serologii
Moduł musi pozwalać na zlecanie pacjentowi podania leków:
a. możliwość wyboru zlecenia z receptariusza oddziałowego,
b. możliwość określenia okresu podania leków, godzin podania,
c. możliwość przeglądu podanych leków w trakcie pobytu w szpitalu i pobytu na
danym oddziale,
d. możliwość przeglądu leków podanych w poprzednim pobycie,
e. możliwość wpisania pory podania, zmiany drogi podania, przyczyny użycia lub nr
statystycznego choroby, uwag,
f. możliwość wstrzymania wydawania zleconych leków ze względu na odkryte
skutki uboczne, wycofanie leków i inne przyczyny,
g. współpraca z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych przy ewidencji
podania leków pacjentowi.
Moduł musi pozwalać na zlecanie pacjentowi zabiegów operacyjnych na konkretny termin.
Zlecenie przejmuje elektronicznie moduł Blok Operacyjny
Moduł musi pozwalać na przeglądanie kolejki pacjentów oczekujących na operacje
Moduł musi umożliwiać:
a. generowania dziennego zapotrzebowania na leki,
b. tworzenie zestawienia
I.
podanych leków,
II.
zleconych badań,
III.
leków, które należy zamówić.
Moduł musi umożliwiać wydruk wszystkich niezrealizowanych zleceń.
Moduł musi umożliwiać tworzenie listy leków proponowanych przez oddział do przetargów na
leki.
Moduł musi umożliwiać zlecenie oraz odnotowanie wykonania zabiegu nieoperacyjnego wraz
z dokładną datą wykonania.
Moduł musi umożliwiać odnotowanie podania leków pacjentom wraz z dokładną datą
podania.
Moduł musi umożliwiać wprowadzenie wyników laboratoryjnych pacjenta wykonanych poza
szpitalem.
W odniesieniu do wyników bakteriologicznych pacjenta moduł musi udostępniać informacje o
wyhodowanych organizmach oraz antybiogramach.
Moduł musi umożliwiać przegląd wyników pacjenta z pracowni diagnostycznych:
a. z obecnego pobytu na oddziale,
b. z wybranych zleceń,
c. z wybranej pracowni,
d. wszystkich wyników pacjenta.
Moduł musi umożliwiać przegląd oraz obróbkę wizualną wyników obrazowych pacjenta z
pracowni diagnostycznych w formacie DICOM zapewniając:
a. możliwość porównania na ekranie, co najmniej 2 zdjęć,

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

57 | S t r o n a

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Możliwość powiększania oraz pomniejszania zdjęć,
możliwość podglądu istotnych, zaznaczonych przez pracownię punktów,
możliwość stosowania linijki,
możliwość stosowania filtrów,
możliwość wykorzystania lupy,
możliwość wydruku wyniku.

4.2.11 Moduł Dokumentacja medyczna w części lekarskiej
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Dokumentacja medyczna w części lekarskiej.
ID
wymagania
eHISGK.DML.1

Opis wymagania

System musi umożliwiać rejestrację danych o wywiadzie, grupie krwi, podstawowych
badaniach oraz informacjach ginekologicznych.
eHISGK.DML.2 System musi umożliwiać definiowanie przez użytkownika dynamicznego panelu lekarskiego
mogącego mieć specyficzny wygląd dla każdego oddziału:
a. Panel składa się z minimum 4 obszarów, którym użytkownicy w zależności od
swoich preferencji mogą przypisywać funkcje lub rejestry z zakresu:
I.
Wykaz pacjentów,
II.
Dane personalne pacjentów,
III.
Zlecenia,
IV.
Wyniki,
V.
Elementy historii choroby,
VI.
Rozpoznania,
VII.
Procedury Medyczne,
b. Informacje prezentowane w poszczególnych obszarach są ze sobą skorelowane
tzn. wybierając z listy danego pacjenta we wszystkich innych obszarach
prezentowane są dane przyporządkowane do jego hospitalizacji. Lokalizację
poszczególnych obszarów na ekranie można dynamicznie zmieniać z
wykorzystaniem funkcji przeciągnij/upuść.
eHISGK.DML.3 Panel musi składać się z minimum 4 obszarów, którym użytkownicy w zależności od swoich
preferencji mogą przypisywać funkcje lub rejestry z zakresu:
a. Wykaz pacjentów,
b. Dane personalne pacjentów,
c. Zlecenia,
d. Wyniki,
e. Elementy historii choroby,
f. Rozpoznania,
g. Procedury Medyczne.
eHISGK.DML.4 Informacje prezentowane w poszczególnych obszarach muszą być ze sobą skorelowane tzn.
wybierając z listy danego pacjenta we wszystkich innych obszarach prezentowane są dane
przyporządkowane do jego hospitalizacji. Lokalizację poszczególnych obszarów na ekranie
można dynamicznie zmieniać z wykorzystaniem funkcji przeciągnij/upuść.
eHISGK.DML.5 System musi umożliwiać definiowanie przez użytkownika szablonów dla wywiadu.
eHISGK.DML.6 System musi umożliwiać rejestrację danych o stosowanych lekach i alergiach.
eHISGK.DML.7 W module muszą być dostępne predefiniowane katalogi międzynarodowych nazw alergenów,
substancji oraz produktów
eHISGK.DML.8 W module musi być dostępna rejestracja danych o badaniach przedmiotowych z opcją
definiowania szablonów dla poszczególnych oddziałów osobno.
eHISGK.DML.9 System musu udostępniać graficzną prezentację wybranych obrazów oraz wprowadzania
oznaczeń punktowych lub blokowych.
eHISGK.DML.10 System musi umożliwić wprowadzenie rozpoznań: wstępnych, końcowych, przyczyny zgonu.
eHISGK.DML.11 System musi umożliwiać wprowadzenie dodatkowych informacji o chorobach: przebytych
chorobach, chorobach w rodzinie.
eHISGK.DML.12 System musi umożliwiać wprowadzenie informacji o obserwacjach lekarskich.
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eHISGK.DML.13 System musi pozwalać na definiowanie klasyfikacji i szablonów dla obserwacji lekarskich.
eHISGK.DML.14 System musi pozwalać na generowanie obserwacji lekarskich na podstawie udzielonych
konsultacji.
eHISGK.DML.15 System musi umożliwiać automatyczne pobieranie wyników diagnostycznych oraz
laboratoryjnych do obserwacji lekarskich.
eHISGK.DML.16 System musi umożliwiać wypełnienie automatyczne karty informacyjnej w oparciu o
zgromadzone dane o leczeniu (wyniki laboratoryjne, diagnostyczne, rozpoznania, procedury).
eHISGK.DML.17 System musi umożliwiać definiowanie przez użytkownika szablonów dla poszczególnych
pozycji zawartych w karcie informacyjnej.
eHISGK.DML.18 System musi umożliwiać łatwe przeglądanie epikryz z poszczególnych pobytów (na jednym
ekranie) oraz kopiowania poprzednich opisów do bieżącego opisu.
eHISGK.DML.19 System musi umożliwiać definiowanie przez użytkownika szablonów dla epikryz.
eHISGK.DML.20 System musi umożliwiać łatwe przeglądanie wywiadów z poszczególnych pobytów (na jednym
ekranie).
eHISGK.DML.21 System musi umożliwiać wgląd oraz wydruk dokumentacji z poprzednich pobytów.
eHISGK.DML.22 System musi umożliwiać definiowanie całej dokumentacji medycznej w oparciu o jeden
formularz. Dostępne opcje:
a. definiowanie przez użytkownika szablonów dla poszczególnych pozycji dokumentacji,
b. automatyczne pobieranie danych z bieżącego lub poprzednich pobytów,
c. bezpośredni wgląd do poprzednich opisów z możliwością kopiowania poszczególnych
elementów dokumentacji medycznej.
eHISGK.DML.23 Moduł musi pozwalać na zlecanie pacjentowi konsultacji lekarskich.
eHISGK.DML.24 Moduł musi umożliwiać przegląd wyników konsultacji lekarskich.
eHISGK.DML.25 Moduł musi umożliwiać ewidencję karty gorączkowej.
eHISGK.DML.26 Moduł musi umożliwiać przegląd karty gorączkowej, prezentuje interpretację graficzną
wyników
eHISGK.DML.27 Moduł musi umożliwiać generowanie następujących wydruków:
a. wywiadu,
b. badań przedmiotowych,
c. obserwacji lekarskich,
d. epikryz,
e. kart informacyjnych,
f. dokumentacji medycznej.
eHISGK.DML.28 System musi umożliwiać generowanie następujących wydruków z opcją do druku w sytuacji, w
której na stronie uprzednio wydrukowanej znajduje się jeszcze miejsce:
a. wywiadu,
b. badań przedmiotowych,
c. obserwacji,
d. epikryzy,
e. rozpoznań.
eHISGK.DML.29 System musi umożliwiać współpracę z czytnikami kodów kreskowych w zakresie identyfikacji
pacjenta, pracownika oraz leków.
eHISGK.DML.30 System musi umożliwiać rejestrację głosu z wykorzystaniem dyktafonów.
eHISGK.DML.31 System musi umożliwiać dodawanie dowolnych plików powiązanych z danym pacjentem oraz
wizytą.

4.2.12 Moduł Dokumentacja medyczna w części pielęgniarskiej
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Dokumentacja medyczna w części pielęgniarskiej.
ID wymagania
eHISGK.DMP.1
eHISGK.DMP.2
eHISGK.DMP.3

Opis wymagania
System musi umożliwiać rejestrację informacji o stanie zdrowia pacjenta (flaga lub
checkbox).
System musi umożliwiać wprowadzanie obserwacji pielęgniarskich (karty realizacji opieki) z
możliwością pobierania wzorców z katalogu
System musi umożliwiać dokumentowanie procesu pielęgnowania oraz procedur
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eHISGK.DMP.4
eHISGK.DMP.5
eHISGK.DMP.6
eHISGK.DMP.7
eHISGK.DMP.8

eHISGK.DMP.9
eHISGK.DMP.10
eHISGK.DMP.11

eHISGK.DMP.12
eHISGK.DMP.13
eHISGK.DMP.14

eHISGK.DMP.15

eHISGK.DMP.16

eHISGK.DMP.17

pielęgniarskich (Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej) w oparciu o schematy
definiowane dla danej jednostki
System musi umożliwiać ewidencjonowanie informacji o odleżynach oraz podjętych
czynnościach pielęgnacyjny. Definiowanie gotowych wzorców
System musi umożliwiać ocenę występowania odleżyn w skali Waterlow.
System musi pozwalać na automatyczne prowadzenie bilansu płynów ze zgromadzonych
informacji o płynach podanych i płynach wydalonych
System musi powalać na wprowadzanie zaleceń pielęgniarskich w oparciu o zdefiniowane
schematy
System musi umożliwiać generowanie co najmniej następujących wydruków:
a. wykaz arkusz oceny stanu zdrowia pacjenta,
b. karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej,
c. karta realizacji opieki,
d. karta gospodarki wodnej (bilans płynów),
e. karta pielęgnacji odleżyn,
f. zalecenia pielęgniarskie.
System musi udostępniać możliwości opisu zabiegu operacyjnego przez lekarza operatora.
System musi udostępniać możliwości opisu znieczulenia i dodatkowych informacji
anestezjologicznych przez uprawnionych lekarzy anestezjologów.
System musi pozwalać na prowadzenie ewidencji opieki nad pacjentem w skali TISS:
a. wykaz procedur z dnia wraz z punktacją,
b. automatyczne sumowanie procedur,
c. określenie pracownika wykonującego.
System musi pozwalać na kopiowanie wykonanych procedur w ramach opieki w skali TISS w
ramach poszczególnych dni pobytu.
Automatyczne generowanie procedur rozliczeniowych na podstawie wprowadzonych
danych.
System musi umożliwiać generowanie co najmniej następujących wydruków:
a. opieka nad pacjentem w skali TISS – na dany dzień,
b. zestawienie zbiorcze ilości punktów w ramach pobytu.
Implementacja kalkulatora przeliczającego na podstawie masy, wzrostu, wyników
laboratoryjnych parametry pacjenta.
a. powierzchnia,
b. BMR (kcal, kJ), BMI,
c. Osmol. Surowicy,
d. BUN i UUN.
System musi obsługiwać współpracę z czytnikami kodów kreskowych oraz kolektorami
danych w zakresie identyfikacji pacjenta, pracownika oraz leków, rozpisywania leków na
pacjenta.
System musi umożliwiać dodawanie dowolnych plików powiązanych z danym pacjentem
oraz wizytą.

4.2.13 Moduł Apteczka oddziałowa
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Apteczka oddziałowa.
ID
wymagania
eHISGK.APO.1
eHISGK.APO.2
eHISGK.APO.3
eHISGK.APO.4
eHISGK.APO.5
eHISGK.APO.6
eHISGK.APO.7

Opis wymagania
System musi umożliwiać definiowanie struktury apteczek oddziałowych w powiązaniu z apteką
główną
System musi umożliwiać definiowanie i obsługę kilku apteczek w jednostce
System musi umożliwiać definiowanie wspólnej apteczki dla kilku jednostek
System musi umożliwiać generowanie zamówień do apteki głównej z apteczek oddziałowych
System musi umożliwiać przyjęcie wydań z apteki szpitalnej
System musi umożliwiać obsługę apteczek pacjentów.
System musi pozwalać na ewidencję przyjęcia środków pacjenta.
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eHISGK.APO.8
eHISGK.APO.9
eHISGK.APO.10
eHISGK.APO.11
eHISGK.APO.12
eHISGK.APO.13
eHISGK.APO.14
eHISGK.APO.15

eHISGK.APO.16

eHISGK.APO.17

System musi pozwalać na ewidencję przesunięć pomiędzy magazynami apteczek
oddziałowych.
System musi pozwalać na ewidencję ubytków.
System musi pozwalać na ewidencję zużycia leków i materiałów medycznych na pacjenta z
jednej lub kilku apteczek.
System musi pozwalać na kopiowanie leków na pacjenta, gdy zaaplikowane leki się powtarzają
w ciągu pobytu.
System musi pozwalać na ewidencję zużycia na oddział z jednej lub kilku apteczek.
System musi pozwalać na ewidencję zwrotów do apteki.
System musi pozwalać na przeprowadzenie inwentaryzacji w apteczce.
Moduł musi pozwalać na komunikację z modułem Ruch Chorych w zakresie aktualizacji stanu
Apteczki Oddziałowej, zgodnie z ewidencją dystrybucji środków farmaceutycznych
odnotowywanych w Ruchu Chorych.
System musi współpracować z kolektorami danych w zakresie ewidencji zużycia leków na
pacjenta:
a. Zaczytanie przez kolektor danych o: osobach uprawnionych do ewidencji zużycia,
pacjentach przebywających na oddziale, stanie apteczki oddziałowej.
b. Ewidencja zużycia leku poprzez realizację procesu skradającego się z następujących
kroków:
i) skanowanie kodu osoby dokonującej ewidencji;
ii) skanowania kodu pacjenta;
iii) skanowanie kodów leków podanych/planowanych do podania.
c. Zaczytanie zwrotne (z kolektora do aplikacji) danych dotyczący podań
zaewidencjonowanych dla wszystkich pacjentów zbiorczo.
System musi pozwalać na wykonanie co najmniej poniższych zestawień:
a. zużycia środków farmakologicznych z podziałem na płatników,
b. zużycia środków farmakologicznych na pacjenta,
c. zużycia wybranych środków farmakologicznych na poszczególne jednostki
organizacyjne.

4.2.14 Moduł Rozliczanie z płatnikami
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Rozliczanie z płatnikami.
ID
wymagania
eHISGK.ROZ.1

eHISGK.ROZ.2

eHISGK.ROZ.3

Opis wymagania
System musi umożliwiać definiowanie katalogu kontrahentów z podziałem wg.:
a. oddział NFZ,
b. jednostki administracji państwowej (MZ, jednostki administracji terenowej),
c. pozostali.
System musi umożliwiać nanoszenie podstawowych danych kontrahentów:
a. nazwa i adres,
b. NIP,
c. REGON,
d. bank i nr konta bankowego,
e. adres e-mail.
System musi umożliwiać deklarowanie katalogu świadczeń:
a. możliwość definiowania katalogu świadczeń w oparciu o ICD 9,
b. możliwość definiowania katalogu świadczeń w oparciu o procedury rozliczeniowa
płatnika,
c. możliwość definiowania katalogu świadczeń własnych, odrębnych dla każdej
jednostki organizacyjnej,
d. możliwość określenia ceny każdego świadczenia oraz parametrów pozwalających na
wystawienie faktury (PKWiU, stawka VAT),
e. możliwość wprowadzenia wartości punktowej każdego świadczenia,
f. możliwość określenia okresów wykonywalności określonych świadczeń,
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g.

eHISGK.ROZ.4
eHISGK.ROZ.5
eHISGK.ROZ.6

eHISGK.ROZ.7

eHISGK.ROZ.8

eHISGK.ROZ.9
eHISGK.ROZ.10
eHISGK.ROZ.11

eHISGK.ROZ.12

eHISGK.ROZ.13
eHISGK.ROZ.14
eHISGK.ROZ.15
eHISGK.ROZ.16

możliwość translacji słowników używanych przez Szpital: grup zawodowych, trybów
przyjęcia, trybów wypisu, tytułów uprawnienia na kody sprawozdawcze wymagane
przez system NFZ.
System musi umożliwiać ewidencjonowanie umów zawartych z oddziałami NFZ w tym import
umów ze struktury UMX udostępnianej przez NFZ według struktury formatu otwartego.
System musi umożliwiać ewidencjonowanie umów zawartych z jednostki administracji
państwowej.
System musi umożliwiać ewidencjonowanie umów komercyjnych zawartych z kontrahentami
w zakresie usług:
a. porad ambulatoryjnych,
b. diagnostyki laboratoryjnej,
c. diagnostyki obrazowej.
System musi umożliwiać ewidencjonowanie parametrów umów:
a. definiowanie okresu ważności umowy,
b. definiowanie listy świadczeń wykonywanych w ramach danej umowy,
c. definiowanie wartości świadczeń wykonywanych w ramach danej umowy wyrażonej
kwotowo i w punktach,
d. definiowanie wartości punktu w ramach limitu i poza limitem,
e. definiowanie trybów hospitalizacji rozliczanych w ramach poszczególnych punktów
umów,
f. definiowania limitów świadczeń,
g. definiowanie procedur rozliczeniowych (płatniczych),
h. definiowanie schematu rozliczania poszczególnych jednostek szpitala (np. dwie
jednostki rozliczane jedną pozycją umowy).
System musi umożliwiać wybór opcjonalnie kryteria wyboru pobytów/wizyt pacjentów np.
długość pobytu, poziom referencji, rozpoznania zasadnicze, wykonane procedury zakładowe,
wykonane procedury wg NFZ.
System musi umożliwiać ewidencjonowanie umów zawartych przez poszczególne jednostki
organizacyjne szpitala lub przychodni: laboratoria, pracownie diagnostyczne, inne.
System musi umożliwiać dokonywanie zmian warunków umów wynikających z zawarcia
aneksów.
System musi umożliwiać automatyczne rozpisywanie zakontraktowanych usług na okresy
rozliczeniowe umowy w uwzględnieniem zaewidencjonowanych limitów na poszczególne
świadczenia.
System musi umożliwiać generowanie dokumentów rozliczeniowych:
a. Możliwość generowania komunikatów fazy statystycznej (faza 1) w formatach: XML,
SWX.
b. Możliwość wczytywania odpowiedzi z NFZ do komunikatów fazy 1 z informacją o
stanie przekazanych danych wraz z numerem błędu w przypadku jego wystąpienia.
c. Możliwość generowania komunikatów fazy rozliczeniowej (faza 2) z uwzględnieniem
algorytmu ABCD pobierania świadczeń w formatach: XML, WSX.
d. Możliwość wczytywania odpowiedzi z NFZ do komunikatów fazy 2 z informacją o
stanie przekazanych danych wraz z numerem błędu w przypadku jego wystąpienia.
e. Możliwość generowania elektronicznych rachunków refundacyjnych w formacie RFX.
f. Możliwość elektronicznego generowania komunikatów o fakturach zakupu w zakresie
produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii i programach terapeutycznych
w formacie FZX.
System musi umożliwiać wybór algorytmu podziału limitu między poszczególne okresy
rozliczeniowe.
System musi umożliwiać weryfikację kompletu danych niezbędnego do rozliczenia
wizyt/pobytów pacjentów.
System musi umożliwiać raportowanie braków w danych niezbędnych do rozliczenia
świadczeń.
System musi umożliwiać automatyczne wykluczenia z rozliczenia do płatnika pobytów
powtarzających się w czasie krótszym niż zadany w module, dla każdej jednostki
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organizacyjnej osobno.
eHISGK.ROZ.17 System musi umożliwiać automatyczne przyporządkowywanie wizyt i pobytów pacjentów w
szpitalu lub innej jednostce służby zdrowia do pozycji umów z płatnikami oraz przypisywanie
im kwot refundacji zgodnie z wprowadzoną umową.
eHISGK.ROZ.18 System musi umożliwiać automatyczne zaznaczenie procedury rozliczeniowej jako ratującej
życie w zależności od trybu przyjęcia do szpitala.
eHISGK.ROZ.19 System musi umożliwiać podgląd na bieżąco stanu realizacji poszczególnych umów (ilościowy i
procentowy).
eHISGK.ROZ.20 System musi umożliwiać automatyczne śledzenie postępów wykonania zakontraktowanych
świadczeń w ciągu trwania okresu rozliczeniowego.
eHISGK.ROZ.21 System musi umożliwiać wystawienie faktur dla płatnika na podstawie dokumentów
rozliczeniowych.
eHISGK.ROZ.22 System musi umożliwiać automatyczne numerowanie faktur.
eHISGK.ROZ.23 System musi zapewniać zachowanie ciągłości numeracji faktur z wystawianymi w części
finansowo księgowej.
eHISGK.ROZ.24 System musi umożliwiać zmiany kwalifikacji płatnika za wykonane świadczenia.
eHISGK.ROZ.25 System musi umożliwiać generowanie szeregu zestawień sprawozdawczych do NFZ, MZ i
wewnętrznych raportów weryfikujących danych, między innymi:
a. zestawienie świadczeń za wybrany okres z możliwością weryfikacji definiowalnego
kompletu danych rozliczeniowych,
b. zestawienie świadczeń rozliczonych w danym okresie, na podstawie wybranych
umów,
c. zbiorcze zestawienia ilościowo - wartościowe za dany okres rozliczeniowy, na
podstawie wybranych umów,
d. zestawienie wykonanych usług ponadplanowych,
e. zestawienia pacjentów nie wykazanych na dokumentach rozliczeniowych, wraz z
powodem ich nieuwzględniania w rozliczeniach,
f. zestawienia pobytów pacjentów powtarzających się częściej niż żądany odstęp czasu,
g. generowanie sprawozdania do NFZ dot. liczby oczekujących i średniego czasu
oczekiwania na świadczenia.

4.2.15 Obszar rachunku kosztów leczenia i kalkulacji procedur medycznych
Poniżej przedstawiono wymagania dla obszaru rachunku kosztów leczenia i kalkulacji procedur
medycznych.
ID wymagania
eHISGK.RACH.1

Opis wymagania
System musi umożliwiać wspomaganie wyceny kosztów normatywnych procedur
medycznych:
a. moduł wspomaga wycenę kosztów norm. dla procedur (PM) medycznych
zdefiniowanych w poszczególnych ośrodkach powstawania kosztów (OPK),
b. moduł umożliwia dokonywanie zmian (dodawanie, usuwanie) w katalogach
procedur poszczególnych OPK przez autoryzowane osoby,
c. moduł umożliwia wyliczanie kosztów normatywnych PM na poziomie
poszczególnych OPK,
d. moduł umożliwia przypisanie do kosztów normatywnych nakładów materiałowych,
wraz z ich cenami, potrzebnych do wykonania świadczenia, definiowanych w
oparciu o katalogi materiałów zawarte w module Magazyn.
e. moduł umożliwia przypisanie do kosztów normatywnych nakładów materiałowych,
wraz z ich cenami, potrzebnych do wykonania świadczenia, definiowanych w
oparciu o katalogi materiałów medycznych zawarte w module Apteka.
f. moduł umożliwia przypisanie do kosztów normatywnych nakładów osobowych
personelu uczestniczącego w wykonaniu świadczenia,
g. moduł umożliwia naniesionego uśrednionego kosztu godziny pracy dla
poszczególnych grup zawodowych na podstawie danych płacowych zawartych w
module Kadry/Płace,
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h.

eHISGK.RACH.2

eHISGK.RACH.3

eHISGK.RACH.4
eHISGK.RACH.5

eHISGK.RACH.6

eHISGK.RACH.7
eHISGK.RACH.8

eHISGK.RACH.9
eHISGK.RACH.10
eHISGK.RACH.11

eHISGK.RACH.12

eHISGK.RACH.13

moduł umożliwia definiowanie a następnie ich wykorzystania w dowolnych OPK
szablonów opisów kosztów normatywnych PM,
i. moduł umożliwia przepisanie opisów wybranych PM wykonanych w jednych OPK
do innych,
j. moduł umożliwia wydruk przygotowanych opisów PM,
k. moduł umożliwia uaktualnienie cen materiałów ręcznie lub poprzez import cen
materiałów z modułów Magazyn lub Apteka.
Moduł musi umożliwiać rozliczenie kosztów uzyskanych z modułów finansowych
gromadzonych tam w układzie podmiotowym na procedury medyczne z uwzględnieniem
współczynników podziałowych uzyskanych z wyceny kosztów normatywnych i ilości
wykonań procedur w poprzednim okresie rozliczeniowym (układ przedmiotowy).
Moduł musi umożliwiać przepisanie kosztów PM powiększonych o koszty innych OPK w
szczególności koszty zarządu rozliczane kluczami oraz dowolną marżę do cennika procedur
medycznych.
Moduł musi umożliwiać symulacje kalkulacji kosztów przy dowolnie założonej ilości wykonań
PM oraz zapisanie otrzymanych scenariuszy.
Moduł musi umożliwiać rozliczenie kosztów uzyskanych z modułów finansowych
gromadzonych tam w układzie podmiotowym na procedury medyczne z uwzględnieniem
współczynników podziałowych uzyskanych z wyceny kosztów normatywnych i ilości
wykonań procedur w poprzednim okresie rozliczeniowym (układ przedmiotowy).
Moduł musi umożliwiać dokonywanie wyceny kosztów PM w następujących okresach
rozliczeniowych:
a. miesięczny,
b. kwartalny,
c. półroczny,
d. roczny.
Moduł musi umożliwiać ręczne wpisanie kosztów danego OPK ujętych w układzie
podmiotowym za przyjęty okres rozliczeniowy.
Moduł musi umożliwiać ewidencję kosztów danego OPK ujętych w układzie podmiotowym
za przyjęty okres rozliczeniowy z modułu Finansowo-Kosztowego lub aplikacji biznesowej
ERP.
Moduł musi umożliwiać ręczne wpisanie ilości wystąpień PM w przyjętym okresie
rozliczeniowym.
Moduł musi umożliwiać automatyczne pobieranie ilości wystąpień PM w przyjętym okresie
rozliczeniowym z modułów Ruchu Chorych.
Moduł musi umożliwiać generowanie raportu na którym poszczególne pozycje kosztów
składających się na łączny koszt hospitalizacji pacjenta są wyróżnione (np. poprzez inny
kolor) na podstawie progów zdefiniowanych przez użytkownika. Przykład: Jeżeli koszty
badań laboratoryjnych są większe niż „x” zł wyróżnij pozycję na raporcie.
Moduł musi umożliwiać dokonywanie wyceny kosztów hospitalizacji pacjenta z
uwzględnieniem:
a. opieki medycznej na oddziale,
b. hotelowych i administracyjnych w tym zarządu,
c. procedur medycznych wykonanych w jednostkach organizacyjnych, w których
przedmiotem kosztów jest procedura medyczna,
d. leków (koszty rzeczywiste leków podanych pacjentowi).
Moduł musi umożliwiać porównanie kosztów hospitalizacji pacjenta z przychodami
uzyskanymi od płatnika za jej realizację.

4.2.16 Moduł Blok operacyjny
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Blok operacyjny.
ID
wymagania
eHISGK.BO.1

Opis wymagania
System musi umożliwiać planowanie zabiegów operacyjnych z uwzględnieniem minimalnego
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eHISGK.BO.2
eHISGK.BO.3

eHISGK.BO.4

eHISGK.BO.5

eHISGK.BO.6
eHISGK.BO.7

eHISGK.BO.8
eHISGK.BO.9
eHISGK.BO.10
eHISGK.BO.11
eHISGK.BO.12
eHISGK.BO.13
eHISGK.BO.14

eHISGK.BO.15

zestawy danych:
a. informacje o pacjencie,
b. nazwa i kod operacji,
c. data,
d. zespół medyczny,
e. nr sali.
System musi umożliwiać wprowadzanie danych o przygotowaniu do operacji.
System musi umożliwiać wprowadzenie personelu biorącego udział w operacji z podziałem na
funkcje:
a. anestezjolog,
b. instrumentariusz,
c. lekarz operujący
d. lekarze asystujący,
e. pielęgniarka anestezjologiczna,
f. pielęgniarka asystująca,
g. obserwatorzy i goście.
System musi umożliwiać wprowadzanie danych o zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem ich
minimalnego zestawu:
a. rozpoznanie przedoperacyjne,
b. rodzaj zabiegu,
c. zgoda pacjenta na zabieg,
d. godzina przybycia, rozpoczęcia zabiegu, zakończenia zabiegu.
System musi umożliwiać wprowadzanie danych dotyczących chorób zakaźnych:
a. HIV,
b. HBS,
c. Gruźlica,
d. Inne.
System musi umożliwiać wprowadzanie opisowych danych o przebiegu operacji
System musi umożliwiać wprowadzenie informacji o znieczuleniach wykonanych podczas
zabiegu z minimalnym zakresem danych:
a. rodzaj,
b. ryzyko,
c. anestezjolog,
d. podane leki,
e. czas trwania,
f. uwagi.
System musi umożliwiać wprowadzenie danych o materiałach medycznych i narzędziach
zastosowanych podczas zabiegu.
System musi umożliwiać wprowadzenie danych o badaniach RTG oraz innych diagnostycznych
zastosowanych podczas zabiegu – wyniki pobierane z modułu pracowni diagnostycznych.
System musi umożliwiać tworzenie wzorców zespołów medycznych wykonujących operacje.
System musi umożliwiać tworzenie wzorców materiałów medycznych stosowanych podczas
operacji.
Moduł musi umożliwiać blokowanie możliwości planowania zabiegów na dzień następny po
określonej godzinie.
Moduł musi wykorzystywać słowniki z podpowiedziami do pól z dostępem do ich edycji na
poziomie użytkownika.
System musi umożliwiać przechowywanie co najmniej następujących słowników:
a. rodzajów zakażeń,
b. rodzajów znieczuleń,
c. rodzajów zabiegów,
d. ryzyka znieczuleń,
e. implantów,
f. ułożenia pacjenta na stole operacyjnym.
System musi umożliwiać tworzenie i wydruk raportu pielęgniarskiego.
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eHISGK.BO.16
eHISGK.BO.17

eHISGK.BO.18

System musi umożliwiać automatyczne na podstawie wpisanych danych tworzenie grafiku
zabiegów operacyjnych. Wydruk grafiku zabiegów w różnych formach: lista, kalendarz.
System musi umożliwiać współpracę z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych w
zakresie co najmniej identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji
medycznej oraz pracownika po identyfikatorze osobowym.
System musi umożliwiać uzupełniania opisu zabiegu z poziomu dokumentacji medycznej
(oddziału).

4.2.16.1 Moduł Blok porodowy
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Blok porodowy.
ID
wymagania
eHISGK.BP.1
eHISGK.BP.2

eHISGK.BP.3
eHISGK.BP.4
eHISGK.BP.5
eHISGK.BP.6
eHISGK.BP.7
eHISGK.BP.8
eHISGK.BP.9
eHISGK.BP.10
eHISGK.BP.11

eHISGK.BP.12

Opis wymagania
System musi umożliwiać rejestrację porodu - poród: na bloku porodowym, na bloku
operacyjnym, w izbie przyjęć, w domu, w innym miejscu
System musi umożliwiać ewidencję ryzyka porodu oraz wskazania do zabiegu operacyjnego z
minimalnym zakresem danych:
a. przedwcześnie P.P.P.,
b. ciąża po terminie (powyżej 42 T.C.),
c. wewnątrzmaciczne obumarcie płodu,
d. poród przedwczesny, niewczesny,
e. ciąża mnoga,
f. niewydolność łożyska – podejrzenie,
g. rzucawka,
h. stan przed rzucawkowy,
i. cukrzyca,
j. stan po CC lub innych operacjach macicy,
k. łożysko przodujące,
l. przedwczesne oddzielenie łożyska,
m. inne krwawienie maciczne,
n. zespół zakażenia błon jaja płodowego (podejrzenie),
o. podwyższona ciepłota ciała w czasie porodu,
p. choroba matki.
System musi umożliwiać ewidencję godzin pobytu na bloku porodowym, godzin działania
znieczulenia.
System musi umożliwiać ewidencję zespołu porodowego (lekarz, położna, anestezjolog).
System musi umożliwiać ewidencję rozpoznania wstępnego oraz rozpoznania po porodzie.
System musi umożliwiać ewidencję typu porodu (bez powikłań, z powikłaniami) i rodzaju
porodu (prawidłowy, szybki, przedłużony).
System musi umożliwiać ewidencję procedur ICD-9 (główna, dodatkowa).
System musi umożliwiać ewidencję danych dotyczących porodu. Długość porodu: I okres, II
okres, III okres.
Stymulacja farmakologiczna porodu: brak , Glikokortykoidy, Mukolityki, TRH.
System musi umożliwiać rejestrację KTG: nie wykonano, prawidłowa, deceleracje późne,
oscylacja milcząca.
System musi umożliwiać rejestrację danych dotyczących pacjentki:
a. ilość utraconej krwi w ml,
b. stopień pęknięcia krocza- I, II, III,
c. błony płodowe pęknięte,
System musi umożliwiać ewidencję informacji na temat wód płodowych:
a. jasne,
b. seledynowe,
c. zielone,
d. brunatne,
e. krwiste,
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eHISGK.BP.13
eHISGK.BP.14
eHISGK.BP.15
eHISGK.BP.16

eHISGK.BP.17
eHISGK.BP.18
eHISGK.BP.19

eHISGK.BP.20

eHISGK.BP.21

eHISGK.BP.22

eHISGK.BP.23
eHISGK.BP.24

eHISGK.BP.25
eHISGK.BP.26

f. cuchnące.
System musi umożliwiać rejestrację PH – wartość.
System musi umożliwiać rejestrację informacji: Popłód – kompletny, niekompletny.
System musi umożliwiać rejestrację informacji: Sznur pępowinowy (długość w cm).
System musi umożliwiać rejestrację nieprawidłowości - wg. słownika:
a. brak,
b. węzeł prawdziwy,
c. węzeł rzekomy,
d. nieprawidłowe przyczepy,
e. inne
System musi umożliwiać wprowadzenie ręcznego opisu przebiegu porodu.
System musi umożliwiać rejestrację noworodka.
System musi umożliwiać rwidencję danych noworodka:
a. płeć: męska, żeńska,
b. masa,
c. wzrost,
d. agar.
System musi umożliwiać rejestrację informacji: Wiek ciążowy w ocenie:
a. położniczej-pole opisowe,
b. pediatrycznej-pole opisowe
System musi umożliwiać ewidencję danych dotyczących Ciąży:
a. 1-sza, …n-ta,
b. przebieg ciąży: powikłany, prawidłowy
System musi umożliwiać ewidencję danych dotyczących porodu:
a. 1-szy,….,n-ty,
b. pojedynczy, mnogi,
c. główkowy: siłami natury, z pomocą ręczną, operacyjny (cięcie cesarskie, kleszcze,
Vacuum),
d. miednicowy: siłami natury, z pomocą ręczną, operacyjny (cięcie cesarskie, kleszcze,
Vacuum),
e. poprzeczny: siłami natury, z pomocą ręczną, operacyjny (cięcie cesarskie, kleszcze,
Vacuum),
f. uwagi – pole opisowe.
System musi umożliwiać zlecenia: zabiegów operacyjnych, badań laboratoryjnych i
diagnostycznych
System musi umożliwiać tworzenie następujących raportów:
a. wykaz porodów,
b. wykaz noworodków,
c. wykaz poronień,
d. wykaz przerwań ciąży i zgonów kobiet,
e. wykaz cięć cesarskich.
System musi umożliwiać MZ-25 o martwych urodzeniach i zgonach noworodków w szpitalu.
System musi umożliwiać generowanie sprawozdania o ilości porodów, urodzeń i zgonów
noworodków.

4.2.17 Moduł RIS
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu RIS.
ID
wymagania
eHISGK.RIS.1
eHISGK.RIS.2

Opis wymagania
Moduł musi posiadać wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów
obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych.
W Module RIS wykorzystywane są i wspólne dla całego IMS następujące przedmiotowe zbiory
słownikowe:
a. Rozpoznań zgodnie z klasyfikacją ICD-10 (wersja 3- i 4-znakowa),
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eHISGK.RIS.3

eHISGK.RIS.4

eHISGK.RIS.5
eHISGK.RIS.6
eHISGK.RIS.7

eHISGK.RIS.8

eHISGK.RIS.9

eHISGK.RIS.10
eHISGK.RIS.11
eHISGK.RIS.12
eHISGK.RIS.13
eHISGK.RIS.14

eHISGK.RIS.15
eHISGK.RIS.16
eHISGK.RIS.17

eHISGK.RIS.18
eHISGK.RIS.19

b. Procedur medycznych zgodnie z nową edycją klasyfikacji procedur ICD-9 CM,
c. Kodów terytorialnych,
d. Płatników (w tym oddziałów NFZ) i umów z nimi zawartych,
e. Użytkowników,
f. Jednostek i lekarzy kierujących,
g. Terminarzy pracy lekarzy,
h. Katalogów badań,
i. Kontrahentów.
Moduł RIS musi być zintegrowany z główną aplikacją na poziomie nadawania uprawnień.
Administrator musi mieć możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników całego sytemu
z jednego miejsca (moduł Administrator)
W Module RIS muszą być dostępne klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do
dowolnie wybranych przez użytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie
wdrożenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji.
W Module RIS musi być możliwe wyszukiwanie według nazwiska, imienia, numeru PESEL,
numeru badania, kodu kreskowego badania.
Moduł RIS musi być zintegrowany z modułem Ruch Chorych / Moduł zleceń. Możliwość
przeglądania obrazów bezpośrednio z tych modułów, dla wybranego pacjenta.
W Module RIS musi być dostępna wyszukiwarka inkrementalna z możliwością wyszukiwania
wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest
wpisywany nr PESEL czy też nazwisko.
W Module RIS musi być dostępna wyszukiwarka zaawansowana – min. 10 kryteriów z
dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: według pracowni
ZDO, według ICD10, frazy opisu badania, jednostek zlecających, lekarzy opisujących,
konsultujących, wg statusu zlecenia, trybu finansowania, płatnika itp.
W ramach Rejestracja Pacjenta – musi być możliwe nanoszenie minimalnego zakresu danych
pacjenta:
a. dane osobowe,
b. dane adresowe,
c. przynależność do oddziału NFZ,
d. dane antropometryczne,
e. dane o zatrudnieniu.
W ramach Rejestracja Pacjenta – musi być możliwe ręczne zlecenie badań do wykonania.
W Module RIS musi być dostępne automatyczne wczytywanie zleceń wystawionych w
module zlecenia medyczne.
W Module RIS musi być dostępna szybka ewidencja kilku badań na zleceniu w oparciu o tzw.
profile.
W Module RIS musi być możliwe planowanie wizyt pacjentów na dowolny okres w przód.
W Module RIS musi być możliwe przyjęcie pacjenta z rozróżnieniem:
a. zlecenie wewnętrzne,
b. zlecenie zewnętrzne - umowa,
c. pacjent opłaca samodzielnie.
W Module RIS musi być możliwe wpisanie skierowania z POZ-u, lekarza rodzinnego i innych
jednostek kierujących.
W Module RIS musi być możliwe prowadzenie podręcznego magazynu materiałów np. klisz
oraz odnotowania ich zużycia.
W Module RIS musi być możliwe definiowanie mechanizmu tworzącego dodatkowe
komunikaty informujące/ostrzegające podczas rejestracji skierowania (np. o skumulowanej
dawce promieniowania z badań prowadzonych w ostatnim roku).
W Module RIS musi być możliwe definiowanie szablonów badań wraz z ich składnikami
W Module RIS musi być możliwe wpisywanie wyników badań:
a. wynik opisowy badania (możliwość używania szablonów i wzorców),
b. możliwość załączenia zdjęć,
c. możliwość wprowadzenia wyniku liczbowego,
d. możliwość wprowadzenia wyniku tabelarycznego,
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e.

eHISGK.RIS.20

eHISGK.RIS.21
eHISGK.RIS.22

eHISGK.RIS.23
eHISGK.RIS.24

eHISGK.RIS.25
eHISGK.RIS.26
eHISGK.RIS.27
eHISGK.RIS.28
eHISGK.RIS.29
eHISGK.RIS.30
eHISGK.RIS.31
eHISGK.RIS.32
eHISGK.RIS.33
eHISGK.RIS.34

eHISGK.RIS.35
eHISGK.RIS.36
eHISGK.RIS.37
eHISGK.RIS.38
eHISGK.RIS.39
eHISGK.RIS.40
eHISGK.RIS.41

możliwość tworzenia formularzy wyniku w postaci dokumentu tekstowego ODT
(Open Office).
W Module RIS musi być możliwe zapewnienie wzorców opisów wraz z możliwością
zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i
modyfikacja wzorca.
W Module RIS musi być możliwe wprowadzanie cenników badań dla poszczególnych
jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika.
W Module RIS musi być możliwe przechowywanie informacji o okresach obowiązywania
poszczególnych cenników badań. Moduł musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać
okresy zmian cen.
Moduł RIS musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień
wykonania badania.
Moduł RIS musi umożliwiać przegląd oraz obróbkę wizualną obrazów DICOM:
a. wyświetlanie miniaturek obrazów,
b. wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu,
c. widoki obrazów: jeden obraz, 1x1 pion, 1x1 poziom, 2x2 lub dowolny,
d. możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie,
e. możliwość otwarcia kilku serii badań,
f. możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach,
g. negatyw,
h. odbicie obrazu w pionie i poziomie,
i. pomiar odległości, kąta, pola,
j. powiększanie obrazu, lupa,
k. zmiana W/L,
l. przewijanie,
m. przesuwanie,
n. podgląd wartości tagów DICOM.
Moduł RIS musi umożliwiać realizację wizyty przez lekarza i technika jednocześnie z podziałem
na osobę wykonującą badanie i opisującą badanie.
Moduł RIS musi umożliwiać zlecanie badania do opisu konkretnej osobie.
Moduł RIS musi umożliwiać zlecanie wykonania badania bez jego opisu.
Moduł RIS musi umożliwiać definiowanie zbioru dodatkowych informacji dotyczących
skierowania, z podziałem na obowiązkowe i opcjonalne.
Moduł RIS musi umożliwiać definiowanie zbioru dodatkowych informacji dotyczących wyniku,
z podziałem na obowiązkowe i opcjonalne.
Moduł RIS musi umożliwiać definiowanie zbioru atrybutów technicznych opisujących badanie,
z podziałem na obowiązkowe i opcjonalne (np. czas ekspozycji itp.).
Moduł RIS musi umożliwiać zapis informacji o konsultacjach wyniku badania prowadzonych
przez dodatkowe osoby.
Moduł RIS musi umożliwiać dołączanie do badania dowolnych plików.
Moduł RIS musi umożliwiać skanowanie dokumentów w celu ich dołączenia do badania.
Moduł RIS musi umożliwiać przechwytywania obrazu ze źródła sygnału wideo. Zapis
pojedynczych klatek jako plików DICOM/JPG oraz całych sekwencji w postaci pliku AVI
kompresowanego wybranym kodekiem. Zdalne sterowanie procesem za pomocą pilota
działającego w oparciu o technologię WiFi lub Bluetooth.
Moduł RIS musi umożliwiać dołączanie do badania nagrywanych na bieżąco informacji
dźwiękowych (dyktafon).
Moduł RIS musi umożliwiać wystawianie zleceń dla histopatologii.
Moduł RIS musi umożliwiać przeglądanie całości historii choroby pacjenta.
Moduł RIS musi umożliwiać śledzenie zmian wprowadzanych w opisie badania.
Moduł RIS musi umożliwiać współpracę z modułem apteczki w celu ewidencji zużycia środków
na pacjenta.
Moduł RIS musi umożliwiać szybka ewidencję zużycia kilku materiałów w oparciu o tzw.
profile.
Moduł RIS musi umożliwiać ewidencję i sprawozdawanie kolejek oczekujących.
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eHISGK.RIS.42
eHISGK.RIS.43
eHISGK.RIS.44
eHISGK.RIS.45

eHISGK.RIS.46
eHISGK.RIS.47

eHISGK.RIS.48
eHISGK.RIS.49

eHISGK.RIS.50

eHISGK.RIS.51

eHISGK.RIS.52

eHISGK.RIS.53

eHISGK.RIS.54

eHISGK.RIS.55

Moduł RIS musi umożliwiać współpracę z systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień
Świadczeniobiorców.
Moduł RIS
musi umożliwiać ewidencję informacji o lokalizacji kartoteki
(Archiwum/wypożyczone/zdjęcie wydane pacjentowi).
Moduł RIS musi umożliwiać udostępnienie formularza pozwalającego na prezentację opisów
badań wielu pacjentów i ich akceptację przez lekarza.
Moduł RIS musi udostępniać funkcjonalność nagrywania, za pomocą automatycznego
duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem
bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD.
Moduł RIS musi umożliwiać automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta,
badania, pracowni diagnostycznej, logo pracowni, kodu kreskowego badania.
Moduł RIS musi umożliwiać nagrywanie płyty CD/DVD z badaniem pacjenta (obrazy
diagnostyczne, przeglądarka obrazów) na komputerze wyposażonym w nagrywarkę CD/DVD
jako rozwiązanie awaryjne.
Moduł RIS musi umożliwiać automatyzację wydanych wyników z użyciem czytnika kodów
kreskowych np. przez zeskanowanie kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie.
Moduł RIS musi umożliwiać przegląd zleceń wg:
a) statusu: zarejestrowany, w trakcie realizacji, zakończone, potwierdzone, wszystkie,
b) pacjenta,
c) zlecającego,
d) płatnika.
Moduł RIS musi umożliwiać wydruki co najmniej:
a) skierowania na badania,
b) wyników badania,
c) listy badań do wykonania,
d) księgi pracowni,
e) dokumentów zgody pacjenta na badanie TK/MR,
f) etykiet z kodem kreskowym,
g) informacja (tzw. „numerek”) dla pacjenta zawierający informacje o planowanej dacie
i godzinie badania.
Moduł RIS musi umożliwiać bieżącą analizę danych ilości i kosztów wystawionych zleceń:
a. w okresie czasu,
b. z wybranej grupy badań,
c. z wybranej grupy jednostek kierujących,
d. z wybranych jednostek kierujących,
e. wybranych badań.
Moduł RIS musi umożliwiać bieżącą analizę wyników pacjenta:
a. za wybrany okres czasu,
b. z wybranej pracowni.
Moduł RIS musi umożliwiać bieżącą analizę danych:
a. rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych jednostek zlecających
wewnętrznych i zewnętrznych,
b. rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych lekarzy zlecających,
c. zużycia materiałów w poszczególnych pracowniach,
d. listy pacjentów oczekujących na badania w poszczególnych pracowniach,
e. wykazu pacjentów dla poszczególnych badań.
Moduł RIS musi umożliwiać współpracę z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co
najmniej identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz
pracownika po identyfikatorze osobowym.
Moduł RIS musi udostępniać mechanizm blokowania historii choroby pacjenta po określonym
czasie. Ewidencja wniosków o udostępnienie historii choroby.

4.2.18 Moduł PACS
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu PACS.
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ID wymagania
eHISGK.PACS.1

eHISGK.PACS.2
eHISGK.PACS.3
eHISGK.PACS.4
eHISGK.PACS.5
eHISGK.PACS.6

eHISGK.PACS.7

eHISGK.PACS.8

eHISGK.PACS.9

eHISGK.PACS.10
eHISGK.PACS.11
eHISGK.PACS.12

eHISGK.PACS.13

eHISGK.PACS.14

eHISGK.PACS.15
eHISGK.PACS.16
eHISGK.PACS.17
eHISGK.PACS.18

eHISGK.PACS.19
eHISGK.PACS.20

Opis wymagania
System musi umożliwiać podłączenia do archiwum wszelkich jednostek akwizycyjnych
generujących dane w standardzie DICOM, takich jak cyfrowe aparaty RTG (RF/DF), TK,
systemy radiografii pośredniej (CR), aparaty USG (US), ucyfrowione i zidentyfikowane dane z
systemów Endoskopowych).
Wykonawca musi zapewnić system dystrybucji obrazów w formacie DICOM na oddziały
szpitalne dla niegraniczonej liczby użytkowników jednocześnie pracujących w systemie.
Moduł PACS musi pochodzić od tego samego producenta co Moduł RIS.
Moduł musi umożliwiać archiwizację, przesyłanie i udostępnianie obrazów medycznych w
standardzie DICOM 3.0.
Moduł musi zapewniać obsługę poszerzonych obiektów tomografii/rezonansu
magnetycznego (EnhancedCT Image, Enhanced MR Image).
Moduł musi umożliwiać przyjmowanie i zapisywanie w strukturze katalogów plików
obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych składni DICOM (Little Endian Implicite, Little
Indian Explicite, Big Indian Explicite).
System musi obsługiwać co najmniej następujące formaty składni DICOM:
a) Little Endian Implicite,
b) Little Indian Explicite,
c) Big Indian Explicite,
d) JPEG LossLess,
e) JPEG LS,
f) JPEG Lossy,
g) RLE,
h) MPEG-2.
Moduł musi posiadać kompresję JPEG Lossless obrazów (JPEG Lossless Process14) – min 2krotną obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami,
nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych.
Moduł musi umożliwiać przyjmowanie i zapisywanie w strukturze katalogów plików
obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych składni DIOCM (Little Endian Implicite, Little
Indian Explicite, Big Indian Explicite).
Moduł musi umożliwiać obsługę DICOM-owych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET.
Usługa C-FIND musi zapewniać dla wskazanych znaczników wyszukiwanie niewrażliwe na
wielkość liter.
Moduł musi umożliwiać obsługę prywatnych DICOM-owych klas SOP:
a) PrivateGE3DModelStorage,
b) PrivateGEPETRawDataStorage,
c) PrivateSiemensCSANonImageStorage
Moduł musi umożliwiać definiowanie wykonywania różnego rodzaju działań oraz
programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego
badania. Możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie (dane archiwum,
dane źródło).
Moduł musi pozwalać na konfigurację archiwów obrazowych, w tym tworzenia wirtualnych
archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw
dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM.
Moduł musi pozwalać na automatyczną zmianę statusu na „wykonane” w RIS, gdy na PACSie zostanie zarchiwizowane badanie.
Moduł musi umożliwiać przyjmowanie obrazów typu „key images”.
Moduł musi pozwalać na obsługę usługi DICOM potwierdzenia zapisu na nośniku (ang.
Storage Commitment).
Moduł musi posiadać funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie
obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną lub inną wspierającą standard DICOM w
zależności od zdefiniowanych reguł.
Moduł musi posiadać funkcję umożliwiającą wcześniejsze wczytanie z pamięci stałej danych
potrzebnych do szybszego działania aplikacji (tzw. prefeching).
Moduł musi umożliwiać wykorzystanie usług kopii zapasowych dostępnych w Data Techno
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eHISGK.PACS.21
eHISGK.PACS.22
eHISGK.PACS.23

eHISGK.PACS.24
eHISGK.PACS.25
eHISGK.PACS.26
eHISGK.PACS.27

eHISGK.PACS.28

eHISGK.PACS.29

Park.
Moduł musi umożliwiać przeniesienie badań na inny napęd dyskowy (np. NAS) lub usunięcie
badań już zarchiwizowanych.
Moduł musi umożliwiać wykonanie selektywnego backupu badań zawierającego na przykład
wszystkie badania pacjenta.
Moduł (lub RIS) musi umożliwiać wyszukiwanie badań zgromadzonych w archiwum wg
kryteriów: nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania wraz z możliwością
otwarcia badania w przeglądarce DICOM.
Moduł musi umożliwiać tworzenie, przechowywanie, prezentację, eksport opisów badań w
postaci dokumentów DICOM StructuredReports.
Moduł musi pozwalać na obsługę wykresów pod postacią DICOM WaveForm.
Moduł musi pozwalać na obsługę dokumentów DICOM PDF Encapsulated.
Moduł musi posiadać funkcję DICOM Print, pozwalająca na wybranie układu wydruku i
skomponowanie go z dowolnie wybranych obrazów znajdujących się na PACS, a następnie
przesłanie go bezpośrednio na drukarkę DICOM.
Moduł musi umożliwiać przegląd oraz obróbkę wizualną obrazów DICOM:
a) wyświetlanie miniaturek obrazów,
b) wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu,
c) widoki obrazów: jeden obraz, 1x1 pion, 1x1 poziom, 2x2 lub dowolny,
d) możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie,
e) możliwość otwarcia kilku serii badań,
f) możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach,
g) negatyw,
h) odbicie obrazu w pionie i w poziomie,
i) pomiar odległości, kąta, pola,
j) powiększenie obrazu, lupa,
k) zmiana W/L,
l) przewijanie,
m) przesuwanie,
n) pogląd wartości tagów DICOM.
Moduł musi umożliwiać przechowywanie i prezentację informacji naniesionych na obraz pod
postacią obiektów DICOM Presentation State.

4.2.19 Moduł Rejestracja Pacjenta
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Rejestracja Pacjenta.
ID
wymagania
eHISGK.RP.1

eHISGK.RP.2
eHISGK.RP.3
eHISGK.RP.4

Opis wymagania
System musi umożliwiać definiowania parametrów pracy Rejestracji:
a. okresu, po upłynięciu którego wniosek o przydzielenie danych umożliwiających
identyfikację zostaje anulowany.
b. liczby dni przed wizytą, kiedy ma być wysyłane przypomnienie o wizycie.
c. liczby dni po wizycie, kiedy wizyta nieodbyta ma być anulowana.
d. wspólnego planu pracy dla modułów Rejestracja Poradni oraz Rejestracja.
e. w planie pracy dla każdej poradni indywidualnie terminów (zakresów godzin)
dostępnych dla pacjentów rejestrujących się poprzez Rejestrację.
f. ilości wizyt do zarejestrowania przez pacjenta przez Rejestrację.
g. ilości wizyt nieodbytych, po których konto zostaje zablokowane.
h. regulaminu korzystania z Rejestracji.
System musi umożliwiać konfigurację systemu w taki sposób, że wizyty rejestrowane przez
WWW automatycznie uzyskują status „zaplanowane” w poradni/placówce.
System musi umożliwiać konfigurację systemu w taki sposób, że wizyty rejestrowane przez
WWW automatycznie uzyskują status „do potwierdzenia.
System musi umożliwiać prezentację i wymuszanie akceptacji regulaminu przyjęć pacjentów
przez przeglądarkę internetową
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eHISGK.RP.5

eHISGK.RP.6
eHISGK.RP.7

eHISGK.RP.8
eHISGK.RP.9
eHISGK.RP.10
eHISGK.RP.11
eHISGK.RP.12
eHISGK.RP.13
eHISGK.RP.14
eHISGK.RP.15

eHISGK.RP.16
eHISGK.RP.17
eHISGK.RP.18

System musi umożliwiać złożenie przez pacjenta wniosku o przydzielenie danych
umożliwiających autentykację w systemie rejestracji internetowej z naniesieniem
minimalnego zakresu danych:
a. Imię, Nazwisko
b. PESEL
c. Nr telefonu
d. Email
System musi umożliwiać automatyczne wysyłanie do pacjenta email obligującego
potwierdzenie swojej tożsamości
System musi umożliwiać automatyczne wysłanie danych umożliwiających autentykację
pacjenta w systemie rejestracji internetowej na podany adres email po otrzymaniu
potwierdzenia rejestracji
System musi umożliwiać po zalogowaniu do systemu możliwość zmiany hasła do Rejestracji
przez pacjenta
System musi umożliwiać przeglądanie wolnych terminów w wybranej poradni/placówce
System musi umożliwiać zapisanie się pacjenta na dowolne dostępne terminy w
poradniach/placówkach
System musi umożliwiać zablokowanie możliwości zapisania się pacjenta na kolejny termin, po
przekroczeniu limitu rejestracji przez WWW
System musi umożliwiać anulowanie przez pacjenta wizyty przed jej terminem.
System musi umożliwiać przeglądanie przez pacjenta wizyt zaplanowanych i odbytych z
rozróżnieniem ich statusów
System musi umożliwiać automatyczne wysyłanie przypomnienia o wizycie emailem przed
terminem wizyt (ilość dni zgodna z zdefiniowanym parametrem).
System musi umożliwiać automatyczne przydzielenie po zdefiniowanym okresie od upłynięcia
terminu wizyty na którą pacjent się nie stawił statusu „anulowane” ze wskazaniem przyczyny
„pacjent się nie stawił”.
System musi umożliwiać automatyczne blokowanie konta po przekroczeniu limitu nieodbytych
wizyt
System musi umożliwiać automatyczne wysyłanie emailem informacji o zablokowaniu konta
jeżeli został spełniony warunek określony w funkcji powyżej
System musi udostępniać Panel Administratora umożliwiający przeglądanie i zarządzanie
kontami pacjentów

4.2.20 Moduł administracja
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Administracja.
ID
Opis wymagania
wymagania
eHISGK.ADM.1 System musi agregować funkcje administracyjne ze wszystkich modułów wskazanych w
sekcjach 4.2.2 – 4.2.21 w Module Administracja.
eHISGK.ADM.2 System musi umożliwiać administratorowi Systemu uruchomienie poszczególnych modułów
Systemu.

4.3 AS.41 eHIS3
eHIS3 jest usługą aplikacyjną świadczoną wyłącznie w modelu SaaS. Świadczenie usługi wspiera
system eHIS (Medyczny System Informacyjny).
Zakres funkcjonalny systemu, przedstawiony poniżej, został wyspecyfikowany w podziale na obszary
działalności.
4.3.1 Wymagania ogólne
Wymagania minimalne:
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ID
wymagania
eHIS3.1.
eHIS3.2.

eHIS3.3.
eHIS3.4.

eHIS3.5.
eHIS3.6.

eHIS3.7.

eHIS3.8.

eHIS3.9.
eHIS3.10.
eHIS3.11.

eHIS3.12.

eHIS3.13.
eHIS3.14.

eHIS3.15.

eHIS3.16.

Opis wymagania

System jest zaprojektowany w architekturze klient-serwer
System jest zintegrowany pod względem przepływu informacji - informacja raz
wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie
wykorzystywana we wszystkich innych
System posiada konstrukcję modułową ze ściśle zdefiniowanymi powiązaniami i
interfejsami międzymodułowymi oraz posiada możliwość rozbudowy
System zapewnia udostępnienie danych innym systemom szpitalnym w formie i
zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia wykorzystując jeden ze standardowych
formatów wymiany danych np. dbf, xml, txt, xls, rtf, html
System zapewnia poprawną jednoczesną pracę co najmniej 100 użytkowników na
oferowanym przez Wykonawcę serwerze i motorze bazy danych
Zastosowany w oferowanym rozwiązaniu motor bazy danych musi posiadać: możliwość
parametryzacji pracy, musi być dostępny na różne platformy sprzętowo systemowe
serwera, musi być wielodostępną, wieloużytkownikową, wielowersyjną, transakcyjną
bazą danych
System dostarczany jest w postaci pełnego zestawu instalacyjnego. W skład zestawu
wchodzi: wersja instalacyjna oprogramowania oraz szczegółowa instrukcja instalacji i
reinstalacji. Zestaw instalacyjny musi umożliwić przeszkolonemu administratorowi
samodzielną instalację i reinstalację systemu. Niezależnie od otrzymanego zestawu
administratorzy zostaną przeszkoleni w zakresie instalacji i reinstalacji oraz sposobu
archiwizacji danych.
Zestaw instalacyjny musi zawierać pakiet automatycznej instalacji stacji roboczej
obejmujący wszystkie niezbędne komponenty do prawidłowej pracy systemu (w tym
katalogi aplikacji, środowisko uruchomieniowe, czcionki, skróty itd.). Po wykonaniu
pakietu stacja robocza jest w pełni przygotowana i skonfigurowana do pracy i nie
wymaga żadnych dodatkowych prac administratora.
System posiada możliwość pracy użytkowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
System ma możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa w trakcie działania systemu
System generuje kopie bezpieczeństwa automatycznie (o określonej porze) i na
żądanie operatora oraz umożliwia odtwarzanie bazy danych z kopii archiwalnej, w tym
sprzed awarii
System posiada mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu
użytkowników do systemu pozwalająca na uzyskanie informacji o czasie i miejscach ich
pracy
W systemie jest możliwy podgląd wszystkich dostępnych raportów z jednego miejsca
(dopuszczalny podział na administrację i część medyczną)
W systemie są zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z
wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez
system
System umożliwia administratorowi utrzymanie następujących standardowych zbiorów
słownikowych:
• rozpoznań zgodnie z klasyfikacją ICD-10 (wersja 3- i 4-znakowa)
• procedur medycznych zgodnie z nową edycją klasyfikacji procedur ICD-9 CM
• kodów terytorialnych
• gmin
• powiatów
• województw
• innych, uzgodnionych z użytkownikiem na etapie wdrażania systemu
System posiada zaimplementowany słownik kodów pocztowych w powiązaniu z gminami
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eHIS3.17.

System umożliwia administratorowi utrzymanie następujących przedmiotowych zbiorów
słownikowych:
• płatników (w tym oddziałów NFZ) i umów z nimi zawartych
• jednostek i lekarzy kierujących
• katalogów urządzeń diagnostycznych
• katalogów badań
• kontrahentów
• katalogu leków (w tym receptariusza szpitalnego)
• cenniki
• innych, uzgodnionych z użytkownikiem na etapie wdrażania systemu

eHIS3.18.

System umożliwia eksport i import danych z bazy danych w formacie tekstowym z
uwzględnieniem polskiego standardu znaków
System ma możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa w trakcie działania systemu
Interfejs użytkownika jest oparty na standardzie GUI Windows
Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie muszą być jednoznacznie
rozróżnialne przez użytkownika (np. inny kształt, kolor, itp.)

eHIS3.19.
eHIS3.20.
eHIS3.21.

4.3.2 Wymagania dotyczące systemu bazodanowego
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.22.

eHIS3.23.
eHIS3.24.

eHIS3.25.

eHIS3.26.

eHIS3.27.
eHIS3.28.
eHIS3.29.
eHIS3.30.

eHIS3.31.

Opis wymagania

Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla
procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i Intel/AMD, IBM AIX),
Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność
serwera bazy danych na ww. platformach
Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera
aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych
Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww.
platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska
aplikacyjnego
Przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia
współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt
wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu
musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z
chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych.
Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia
niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być
możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w
wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana
tabeli X została zatwierdzona czy wycofana.
Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z
Unicode).
Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode
Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut,
formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych.
Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość
uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z
serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych
Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML)
w jednej sesji bazy danych
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eHIS3.32.
eHIS3.33.
eHIS3.34.
eHIS3.35.

eHIS3.36.
eHIS3.37.

eHIS3.38.

eHIS3.39.
eHIS3.40.

eHIS3.41.

eHIS3.42.
eHIS3.43.

eHIS3.44.

Wsparcie protokołu XA
Wsparcie standardu JDBC 3.0
Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym.
Motor bazy danych powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL
preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy
serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość
umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych
Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich
rozmiar (liczbę wierszy).
Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania
powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie
zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy
wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia
wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź
wywołującej go jednostki programu
Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za
pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych,
definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania
rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w
instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe
powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL),
umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych
(wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np.
zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury).
Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego
(biblioteki dzielonej)
Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT,
UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego
przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania
instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika,
wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy
powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE,
DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views).
W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony
przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana
instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan
transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w
której wystąpił ww. błąd lub wyjątek
Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą
rejestru użytkowników założonego w bazie danych
Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu
życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w
przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań.
Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów
systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji,
prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych
(np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna
umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup
użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny
dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych.
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eHIS3.45.

eHIS3.46.
eHIS3.47.

eHIS3.48.
eHIS3.49.

Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez
serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii
bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie
do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie
stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd).
Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w
trybie online
Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup).
Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii
bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu
z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź
pojedyncze pliki danych.
W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki
baz danych mogą być dostępne dla użytkowników
Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z
poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych.

4.3.3 Statystyka medyczna
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.50.
eHIS3.51.

Opis wymagania
Wspólna baza danych z Izbą, Oddziałami, Zakładami Diagnostycznymi, Rejestracją oraz innymi
jednostkami działalności medycznej objętymi SSI
Obsługa skorowidza pacjentów poradni, oddziału, zakładu, pracowni:
• wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów.
• rejestracja i modyfikacja danych pacjentów z możliwością odnotowania przyczyn
zmiany danych – aktualizacji rejestracji.
• możliwość wyboru sposobu numeracji pacjentów w Księdze Głównej (automatyczna
lub przez użytkownika).

eHIS3.55.

Przegląd danych archiwalnych pacjenta w zakresie danych z poszczególnych pobytów
szpitalnych, wizyt w zakładach diagnostycznych, wyników badań i wizyt w poradniach.
Potwierdzenia wypisu pacjenta pod kątem kompletności i poprawności danych
(odrębne pole do zatwierdzania poprawności i kompletności danych).
Umożliwienie wygenerowania zapotrzebowania na recepty z możliwością wydruku
niezbędnych załączników (wymaganych przez NFZ).
Możliwość wygenerowania / wydruku:
• Karta Statystyczna,
• Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego (druk MZ/N-1a)
• Zaświadczenie o pobycie w szpitalu,
• Karta Zakażenia Szpitalnego,
• Księgi Głównej,
• Skorowidza alfabetycznego do Księgi Głównej.

eHIS3.56.

Obsługa Ksiąg:

eHIS3.52.
eHIS3.53.
eHIS3.54.

•
•
•
•
•
•
•

Księga Główna,
Księga Chorych Oddziału,
Księga Zgonów,
Księga Odmów,
Księga Oczekujących (Oddziałów, Poradni, Pracowni Diagnostycznych),
Księga Noworodków,
Księga Poradni,
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eHIS3.57.
eHIS3.58.

eHIS3.59.
eHIS3.60.

eHIS3.61.
eHIS3.62.
eHIS3.63.

eHIS3.64.

• Księga Pracowni Diagnostycznej,
• Księga Zabiegowa.
Możliwość definiowania własnych raportów generowanych w formacie MS Excel.
Elektroniczna komunikacja z instytucjami zewnętrznymi, w tym:
• Oddziały NFZ,
• PZH,
Możliwość odszukania informacji o zwolnionych numerach ksiąg (głównej,
oddziałowych, izby, odmów).
Możliwość potwierdzenia przez pracownika kompletności danych dotyczących
pacjenta i wykonanych świadczeń przed wydrukowaniem Księgi głównej szpitala –
odrębne pole na zaznaczenie
Wykonanie świadczeń za zadany okres czasu w poradniach, oddziałach, zakładach,
pracowniach, traktach operacyjnych – statystyka dotycząca pracy każdej jednostki
Czas oczekiwania (planowany i rzeczywisty) na poszczególne świadczenia w Szpitalu
(dane z list oczekujących)
Możliwość sporządzania raportów z izby przyjęć ginekologicznej, dziecięcej i SOR w
podziale na dorosłych i dzieci:
• liczba odmów przyjęć
• liczba porad płatnych
• liczba porad ambulatoryjnych
• liczba zgonów
• liczba przyjęć planowych
• liczba przyjęć nagłych, z podziałem na wypadki, urazy, zatrucia
• w przypadku stanów wyjątkowych: ogółem liczba poszkodowanych, liczba
zmarłych, liczba zgonów w ciągu doby
Możliwość sporządzania raportów na potrzeby sprawozdania MZ-88, MZ-89

4.3.4 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.65.

eHIS3.66.

eHIS3.67.

eHIS3.68.

eHIS3.69.

Opis wymagania

Moduł grupuje funkcje związane z przejmowaniem, przechowywaniem,
przetwarzaniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej, zarówno indywidualnej w
postaci Historii Zdrowia i Choroby obsługiwanych pacjentów, jak i zbiorczej,
wytwarzanej w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostki.
Moduł udostępnia przechowywaną dokumentację medyczną uprawnionym
użytkownikom innych modułów systemu: PORADNIA - GABINET LEKARSKI, PORADNIA
MEDYCYNY PRACY, PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA, LABORATORIUM ANALITYCZNE,
GABINET ZABIEGOWY oraz zwrotnie przejmuje dokumentację tam zaktualizowaną lub
wytworzoną.
Moduł spełnia wszystkie wymagania prawne, techniczne i organizacyjne, pozwalające
na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej wyłącznie w
postaci elektronicznej.
Zastosowane technologie rozwiązań informatycznych gwarantują przechowywanie,
używalność i wiarygodność zgromadzonej dokumentacji medycznej co najmniej do
upływu obowiązującego okresu przechowywania tego typu dokumentacji.
Moduł wraz z infrastrukturą informatyczną systemu posiada wystarczające
mechanizmy zabezpieczające przechowywaną dokumentację przed jej uszkodzeniem
lub utratą, w tym poprzez przypadkowe lub nieuprawnione zniszczenie.
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eHIS3.70.
eHIS3.71.

eHIS3.72.

eHIS3.73.

eHIS3.74.

eHIS3.75.

eHIS3.76.

eHIS3.77.

eHIS3.78.

eHIS3.79.

eHIS3.80.

Moduł wraz z infrastrukturą informatyczną systemu gwarantuje zachowanie pełnej
integralności i wiarygodności przechowywanej dokumentacji.
Moduł zapewnia stały selektywny dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów dla
osób uprawnionych oraz posiada zabezpieczenia przed dostępem do niej osób
nieuprawnionych.
Każdy dokument lub zapis w przechowywanej dokumentacji medycznej jest datowany i
opatrzony oznaczeniem osoby tworzącej dokument lub dokonującej wpisu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej w
postaci elektronicznej i w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację tej osoby.
Program zapewnia automatyczne śledzenie i dokumentowanie wszystkich zapisów i
zmian w zakresie przechowywanej dokumentacji medycznej pacjenta, z archiwizacją
kolejnych wersji zapisów i możliwością odtworzenia przez uprawnionych
użytkowników historii tych zmian wraz z informacją o ich autorach i czasie wykonania.
Program zapewnia możliwość udostępniania lub eksportu w postaci elektronicznej
przechowywanej dokumentacji medycznej lub jej części, w wymaganych prawem
formatach: XML i PDF.
Program posiada możliwość eksportu w formacie XML całości przechowywanych
danych, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym
systemie teleinformatycznym, z obowiązkowym przyporządkowaniem do
przenoszonych dokumentów daty przeniesienia oraz informacji z jakiego systemu
zostały przeniesione.
Program posiada możliwość drukowania przechowywanej dokumentacji medycznej,
zarówno dokumentacji indywidualnej pacjenta, jak i dokumentacji zbiorczej
poradni/pracowni/gabinetu, w formach określonych w aktualnie obowiązujących
przepisach dotyczących dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania.
W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji medycznej pacjenta, kolejne
strony wydruku są automatycznie numerowane i oznaczane co najmniej imieniem i
nazwiskiem pacjenta, a poszczególne wpisy do dokumentacji opatrzone są
oznaczeniem podmiotu, jednostki i komórki organizacyjnej w której udzielono
świadczeń zdrowotnych oraz datą i oznaczeniem osoby dokonującej wpisu.
Program pozwala na dołączanie do dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci
elektronicznej, odwzorowania cyfrowego dokumentacji utworzonej w postaci
dokumentów tradycyjnych (w tym zdjęć, obrazów, dokumentacji papierowej), w
sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji.
Program prowadzi wewnętrzny rejestr pacjentów, których indywidualna dokumentacja
medyczna przechowywana jest w systemie, z następującą zawartością informacyjną:
• numer porządkowy, spełniający funkcję unikalnego numeru rejestrowego,
porządkującego przechowywaną dokumentację,
• dane identyfikacyjne pacjenta (nazwisko i imię oraz numer PESEL lub inne dane
jednoznacznie identyfikujące pacjenta),
• data pierwszego wpisu (tożsama z datą założenia dokumentacji i
wprowadzenia danych pacjenta do rejestru), z identyfikatorem użytkownika
wprowadzającego dane osobowe do systemu,
• data ostatniego wpisu do dokumentacji medycznej pacjenta,
• data i przyczyna usunięcia pacjenta z rejestru.
Program posiada możliwość wyszukiwania i uzyskania selektywnego dostępu do
dokumentacji medycznej pacjenta, przynajmniej według następujących kryteriów:
- nazwisko i imię
- numer PESEL
- unikalny numer rejestrowy pacjenta.
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eHIS3.81.

eHIS3.82.

eHIS3.83.

eHIS3.84.

eHIS3.85.

Program posiada możliwości selekcji i tworzenia wyciągów z dokumentacji medycznej pacjenta,
w oparciu o dowolną kombinację niżej określonych kryteriów selekcji:
- kryterium czasowe (dokumentacja wytworzona w zdefiniowanym okresie),
- kryterium dotyczące miejsca wytworzenia (dokumentacja określonej komórki organizacyjnej
udzielającej świadczeń medycznych),
- kryterium rodzaju świadczeń (wyniki konsultacji, porad czy badań określonego typu).
Program zawiera procedury wspomagania udostępniania dokumentacji medycznej lub jej kopii
pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
bądź też na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów, poprzez:
- przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją w postaci pliku w
formacie XML lub PDF, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
upoważnionej,
- elektroniczną transmisję dokumentacji w postaci pliku w formacie XML lub PDF, opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej, przy zapewnieniu
bezpiecznego łącza transmisji danych z protokołem SSL,
- przekazanie papierowego wydruku dokumentacji medycznej, którego każda strona
potwierdzona jest podpisem osoby upoważnionej za zgodność z elektronicznym oryginałem i
opatrzona oznaczeniem tej osoby oraz datą wykonania wydruku.
Program pozwala na tworzenie, aktualizację i utrzymanie rejestru dołaczonych do dokumentacji
medycznej oświadczeń pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o
ich stanie zdrowia i udzielanych im świadczeniach zdrowotnych oraz dostępu do zgromadzonej
dokumentacji medycznej, z możliwością odnotowywania następujących danych:
- dane identyfikacyjne pacjenta (imię i nazwisko, PESEL lub inne niezbędne do identyfikacji),
- imię i nazwisko osoby upoważnionej (lub adnotacja o braku takiego upoważnienia),
- dane umożliwiające kontakt z tą osobą (adres zamieszkania, nr telefonu),
- zakres upoważnienia i ewentualne ramy czasowe jego ważności.
Program prowadzi rejestr wszystkich udostępnień dokumentacji medycznej poza system
informatyczny, w którym jest ona tworzona i przechowywana, z odnotowywaniem
następujących danych opisujących takie zdarzenie:
- data i godzina udostępnienia,
- dane wnioskodawcy z identyfikatorem wniosku o udostepnienie danych,
- zakres udostępnienia (pełna dokumentacja, wyciąg z dokumentacji - wybrana poradnia,
zdefiniowany okres, itp.),
- identyfikator osoby odpowiedzialnej za przygotowanie danych do udostepnienia,
- forma udostępnienia (informatyczny nośnik danych, elektroniczna transmisja, wydruk
papierowy),
- data i forma przekazania dokumentacji wnioskodawcy (odbiór osobisty, przez osobę
upoważnioną, przesyłka pocztowa itp.).
Dla każdej osoby, której dokumentacja medyczna jest przechowywana w systemie, program
pozwala na sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego informacje o dacie i
użytkowniku dokonującym pierwszego wprowadzenia danych do systemu oraz informacji o
wszystkich udostępnieniach dokumentacji, z podaniem odbiorcy, daty i zakresu każdego
udostępnienia.

4.3.5 Izba Przyjęć
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.86.

Opis wymagania
Rejestracja Pacjenta -możliwość nanoszenia minimalnego zakresu danych pacjenta :
• dane osobowe
• dane adresowe, tymczasowe dane adresowe
• dane o rodzinie
• dane o ubezpieczycielu, płatniku
• dane o zatrudnieniu

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

80 | S t r o n a

eHIS3.87.
eHIS3.88.
eHIS3.89.
eHIS3.90.
eHIS3.91.
eHIS3.92.
eHIS3.93.
eHIS3.94.
eHIS3.95.
eHIS3.96.
eHIS3.97.
eHIS3.98.
eHIS3.99.
eHIS3.100.
eHIS3.101.
eHIS3.102.
eHIS3.103.
eHIS3.104.
eHIS3.105.
eHIS3.106.
eHIS3.107.

Prowadzenie rejestru (skorowidza) pacjenta z możliwością przeglądu danych
archiwalnych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów)
Możliwość wyszukiwania pacjentów wg różnych parametrów
Przyjęcie nowego pacjenta i wprowadzenie danych personalnych
Analiza danych nowego pacjenta podczas wprowadzania - mechanizmy weryfikujące
unikalność danych wg zadanych kluczy (np. PESEL)
Rejestracja pobytu pacjenta na Izbie Przyjęć -odnotowanie danych przyjęciowych (dane
o rozpoznaniu, danych ze skierowania, płatniku, itp.)
System uniemożliwia dokonanie ponownego przyjęcie pacjenta przebywającego już w
szpitalu
Odnotowanie wykonanych pacjentowi procedur
Odmowa przyjęcia do szpitala - wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych
Odnotowanie skierowania pacjenta do kolejki oczekujących – wpis do Księgo
oczekujących
Możliwość wprowadzenia informacji o rodzaju leczenia, na które pacjent oczekuje
Skierowanie/cofnięcie skierowania na oddział (ustalenie trybu przyjęcia, form
płatności, wydruk pierwszej strony historii choroby)
Odnotowanie zgonu pacjenta na Izbie Przyjęć, wpis do Księgi Zgonów
Przegląd ksiąg: Księga Główna, Oczekujących, Odmów i Porad Ambulatoryjnych,
Zgonów
Wydruk danych z poszczególnych ksiąg
Możliwość sprawdzenia stanu wolnych łóżek na poszczególnych oddziałach
Wydruk 1 strony historii choroby nowoprzyjętego pacjenta wg różnych,
zdefiniowanych na etapie wdrożenia wzorów historii choroby
Możliwość wydruku podstawowych dokumentów (np. karta informacyjna izby przyjęć,
karta odmowy przyjęcia do szpitala, itp.) z zakresu danych gromadzonych w systemie
Możliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości
na Izbie Przyjęć
Możliwość odnotowania zgonu pacjenta poza szpitalem
Możliwość parametryzacji pól obligatoryjnych przy przyjęciu pacjenta do szpitala
Wydruk zgody na przetwarzanie danych osobowych pacjenta w systemie
informatycznym szpitala

4.3.6 Oddział
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.108.
eHIS3.109.
eHIS3.110.

eHIS3.111.
eHIS3.112.

Opis wymagania

Wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów.
Modyfikacja danych pacjentów z listy oddziałowej na oddziale.
Przegląd danych archiwalnych pacjenta w zakresie danych z poszczególnych pobytów
szpitalnych, także w zakresie wizyt w Zakładzie diagnostycznym oraz wyników badań i
wizyt w przychodni.
Odmowa lub anulowanie przyjęcia na Oddział - wycofanie danych pacjenta na Izbę
Przyjęć.
Rejestracja przyjęcia pacjenta na oddział:
• nadanie numeru Księgi Oddziałowej:
o automatycznie,
o ręcznie (przez użytkownika),
• wprowadzenie danych lekarzy prowadzących,
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•
•

eHIS3.113.

eHIS3.114.
eHIS3.115.

eHIS3.116.

eHIS3.117.

możliwość modyfikacji danych płatnika,
wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziału: odcinka
oddziałowego, łóżka,
Ewidencja epizodów podczas pobytu pacjenta na oddziale:
• wywiad z możliwością użycia formularza i słownika tekstów standardowych
definiowanych indywidualnie dla każdej jednostki, tutaj należałoby również uwzględnić
wpisy wyników konsultacji zewnętrznych,
• opis badania fizykalnego z możliwością użycia formularza i słownika tekstów
standardowych definiowanych jak wyżej,
• możliwość ręcznego wpisywania wyników badań „zewnętrznych”
• opis przebiegu leczenia – obserwacje lekarskie,
• epikryza z pobytu,
• gromadzenie danych (raporty do dokumentacji wg. wzorów) o zabiegach i badaniach
diagnostycznych (zabiegi chirurgiczne, laryngologiczne, ginekologiczne, diagnostyka
endoskopowa, ultrasonograficzna etc.) z wykorzystaniem kodów procedur ICD-9
• zlecenie i realizacja konsultacji,
• zlecenia badań - automatyczna rejestracja kodu ICD-9
• rozpoznania:
o zasadnicze - wstępne – wprowadzone podczas rejestracji skierowania do
kolejki oczekujących lub rejestracji skierowania przy przyjęciu w Izbie Przyjęć,
niemodyfikowalne przez lekarza oddziału
o zasadnicze - uzupełniane przy przyjęciu lub w trakcie hospitalizacji (z
wykorzystaniem klasyfikacji ICD-10)
• w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego możliwość wpisania daty rozpoznania
(informacja niezbędna do wypełnienia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego)
o współistniejące – uzupełniane przy przyjęciu lub w trakcie hospitalizacji (z
wykorzystaniem klasyfikacji ICD-10).
o zasadnicze - wypisowe– automatyczna podpowiedź z rozpoznania wstępnego
• Rejestracja ordynowanych leków i wydruk recept do wypisu (wymagany aktualizowany
słownik – opis vide apteczka oddziałowa)

Wprowadzone kody rozpoznań ICD-10, jak również inne dostępne w systemie dane są
automatycznie wprowadzane do raportów – skierowań jeśli to konieczne
Automatyczne tworzenie słownika pozycji najczęściej używanych dla ICD 10, ICD9,
ordynowanych leków indywidualnie dla każdego lekarza. Parametry aktualizacji, czyli
częstotliwość aktualizacji, liczebność pozycji oraz okres analizy definiowane przez
administratora.
Dostęp do wszystkich wyników badań laboratoryjnych i obrazowych (dostępnych w
postaci cyfrowej na terenie szpitala oraz przekazywanych do szpitala drogą
elektroniczną) oraz pełnej dokumentacji medycznej zawartej w systemie. Dane
archiwalne (dostępne na żądanie) powinny być uporządkowane wg. czasu zdarzenia w
porządku malejącym z uwidocznioną datą, poradnią/oddziałem, zdarzeniem (pobyt
szpitalny, izba przyjęć, poradnia, konsultacja, badanie laboratoryjne, badania
obrazowe) kodem ICD-10 i możliwością odfiltrowania co do jednostki i rodzaju
zdarzenia.
Wykonane pacjentowi elementy leczenia (w tym zlecenia):
• procedury, w tym zabiegi (z wykorzystaniem słownika procedur ICD-9),
• procedury rozliczeniowe NFZ (możliwość analizy i wyboru najkorzystniejszej do
rozliczenia JGP),
• badania diagnostyczne (z wykorzystaniem słownika ICD-9),
• leki,
• konsultacje,
• diety,
• przepustki,
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eHIS3.118.

eHIS3.119.

eHIS3.120.
eHIS3.121.

eHIS3.122.

• inne dane niezbędne w sprawozdaniu dla Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ewidencja danych porodu (tylko dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego/ Trakt porodowy):
• wpis do Księgi Porodów zgodnie z obowiązującym wzorem,
• odnotowanie personelu uczestniczącego,
• odnotowanie danych noworodka (medyczne, Apgar, itp.).
Rejestracja wypisu pacjenta z Oddziału w jednym z trybów (z wykorzystaniem słownika):
• przeniesienie pacjenta na inny oddział,
• zakończenie procesu terapeutyczno - diagnostycznego,
• skierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym,
• skierowanie do dalszego leczenia w zakładzie opieki stacjonarnej,
• skierowanie do dalszego leczenia w zakładzie opieki długoterminowej,
• skierowanie do dalszego leczenia – inne przypadki,
• wypisanie na własne żądanie,
• zgon pacjenta na oddziale, odnotowanie zgonów w stanie terminalnym,
• przepustka.
Ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktów z płatnikiem, w tym rozliczanie
kart TISS28 (automatyczne przeliczanie punktów w skali TISS na punkty transformowane).
Rozbudowany system raportów dostosowany do wymogów szpitala i indywidualnie
modyfikowanych w koniecznym zakresie dla potrzeb oddziałów umożliwiający wygenerowanie
wszystkich dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych na podstawie danych zgromadzonych w
systemie a w szczególności:
• kart informacyjnych,
• skierowań na badania laboratoryjne i obrazowe,
• skierowań i zapotrzebowań na preparaty krwi,
• zapotrzebowań na transport,
• zapotrzebowań skierowań na hospitalizacje,
• zapotrzebowań skierowań do poradni , pracowni, zakładów,
• załączników sprawozdawczo – rozliczeniowych dla świadczeń z zakresu chemioterapii,
• załączników sprawozdawczo – rozliczeniowych dla świadczeń z zakresu
terapeutycznych programów zdrowotnych.
Wydruki dokumentów na podstawie danych zgromadzonych w systemie, w tym:
• Karta Statystyczna,
• Karta Informacyjna
• Karta Gorączkowa,
• Karta Zakażenia Szpitalnego,
• Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego,
• Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej,
• Karta Zgonu,
• Karta TISS28,

eHIS3.123.
eHIS3.124.

Odnotowanie faktu wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp.
Autoryzacja danych oddziałowych – identyfikacja użytkownika dokonującego
wpisu/aktualizacji danych.

eHIS3.125.

Prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na:
• dane przyjęciowe,
• wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo),
• epikryza (możliwością wykorzystania słownika tekstów standardowych).
Obsługa Ksiąg:
• Oddziałowa,
• Oczekujących,
• Zgonów,
• Noworodków,
• Diagnostyczna,
• Zabiegów.

eHIS3.126.
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eHIS3.127.

eHIS3.128.

eHIS3.129.

eHIS3.130.
eHIS3.131.

Możliwość wykorzystania standardowych raportów, w tym:
• zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, przeniesionych, wypisanych, przebywających
na oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres),
• ilość osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie,
• liczba osobodni pobytu na oddziale z uwzględnieniem rozpoznań i rozliczonych
procedur NFZ
• obłożenie łóżek na dany moment,
• diety podane pacjentom oddziału.
Wydruk i przeglądanie obecności:
• dla wybranego pacjenta,
• na dany dzień dla całego oddziału.

Możliwość wykonania raportu z rozchodu krwi i jej składników za zadany okres czasu
dla poszczególnych pacjentów oraz sumarycznie uwzględniający rozchód na trakcie
operacyjnym.
Możliwość definiowania własnych wykazów.
Prowadzenie analizy bieżącej pod kątem optymalnej kwalifikacji w obrębie grup JGP –
symulator rozliczenia.

4.3.7 Zlecenia
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.132.
eHIS3.133.
eHIS3.134.
eHIS3.135.
eHIS3.136.
eHIS3.137.

eHIS3.138.

eHIS3.139.

eHIS3.140.

eHIS3.141.
eHIS3.142.

Opis wymagania

Obsługa zleceń planowanych.
Obsługa zlecania leków w powiązaniu z modułem Apteczki oddziałowej
Możliwość wystawienia zlecenia co najmniej z Oddziału, Gabinetu, Izby Przyjęć,
Poradni.
Wydruk kodów kreskowych wprost z modułu zleceń
Możliwość realizacji zleceń co najmniej w Pracowniach, Poradniach, Rejestracjach i
Oddziałach.
Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami typu PACS i RIS (wykorzystując jeden z
dostępnych formatów wymiany danych xml lub HL7) w zakresie:
• elektronicznego wysyłania zleceń do RIS,
• automatycznego odbioru wyniku (opisu) zleconego badania,
• automatycznego odbioru statusu badania,
Planowanie i zlecanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegów, konsultacji w ramach
zleceń wewnętrznych (przekazywanych pomiędzy jednostkami Zamawiającego):
• z Oddziału do Pracowni,
• z Oddziału do Poradni, Oddziału,
• z Oddziału do Bloku operacyjnego,
• z Poradni do Oddziału, Pracowni,
• z Bloku operacyjnego do Oddziału, Pracowni, Poradni.
Planowanie i zlecanie badań i konsultacji w ramach zleceń zewnętrznych (z innych podmiotów):
• w Poradniach,
• w Pracowniach,
• w Laboratorium.
Planowanie i zlecanie badań w ramach zleceń zewnętrznych (do innych podmiotów) z
wykorzystaniem protokołu HL7 (możliwości planowania i zlecania badań z wykorzystaniem
protokołu HL7 systemów zewnętrznych.
Możliwość definiowania zleceń złożonych:
• panelowych,
Przegląd zleceń według ustalonych przez użytkownika kryteriów np.:
• dla pacjenta,
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eHIS3.143.

eHIS3.144.
eHIS3.145.
eHIS3.146.
eHIS3.147.

• typu zlecenia (np. laboratoryjne, diagnostyczne, podanie leku),
• okresu czasu.
Wydruki zleceń, w tym:
• dzienne zestawienie leków dla pacjenta,
• zestawienie diet,
• dzienne zestawienie badań do wykonania.

Możliwość wydruku wszystkich wyników pacjenta z bieżącej hospitalizacji lub ze
wszystkich pobytów w szpitalu.
Przegląd wszystkich zleceń z jednostki zlecającej z możliwością wydruku wyniku.
Możliwość ewidencji danych niezbędnych dla sporządzenia karty gorączkowej.
Możliwość przeglądu karty gorączkowej, prezentacji interpretacji graficznej wyników.

4.3.8 Poradnia Rejestracja
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.148.

eHIS3.149.

eHIS3.150.
eHIS3.151.
eHIS3.152.

Opis wymagania
Moduł umożliwia modyfikację następujących parametrów pracy poradni na zasadzie dostępne
dla konkretnej poradni lub niedozwolone:
• planowanie lub zapisywanie wizyty wg planu pracy poradni
• przyjmowanie pacjentów niezależnie od planu pracy
• przyjmowanie pacjentów poza limitem
• automatyczne nadawanie numerków
Rejestracja Pacjenta z możliwością nanoszenia minimalnego zakresu danych pacjenta:
• Osobowe
• Adresowe
• przynależność do oddziału NFZ
• deklaracja do POZ
• dane i uprawnienia opiekunów oraz innych osób uprawnionych do otrzymywania
informacji na temat stanu pacjenta
• zatrudnieniu
• rodzaj i nr dokumentu uprawniającego do leczenia
• specyficzne dane dot. pacjentów z krajów Unii Europejskiej przyjmowanych w ramach
przepisów o koordynacji

Planowanie wizyt pacjentów na dowolny okres w przód
Planowanie grafików lekarzy na dowolny okres w przód z ustaleniem średniego czasu
wizyty, przerw, urlopów itd.
Możliwość konfiguracji modułu tak aby współpracował z modułem Przychodnia –
Gabinet, w przypadku skomputeryzowanych stanowisk w poradniach jak i samodzielnie
(z możliwością ewidencji podstawo-wych danych medycznych oraz rozliczeniowych)

eHIS3.153.

Przyjęcie pacjenta z rozróżnieniem płatnika za konkretną usługę:
• NFZ
• pacjent płaci sam
• medycyna pracy

eHIS3.154.

Możliwość wpisania skierowania z jednostek kierujących (wewnętrznych i
zewnętrznych)
Możliwość rejestracji pacjenta do poradni, bądź do lekarza w konkretnej poradni
W trakcie rejestracji pacjenta system umożliwia automatyczny wybór najbliższego
wolnego specjalisty oraz terminu wizyty, możliwość dokonania manualnej zmiany tego
terminu oraz wpisania kilku wizyt na ten sam termin
Możliwość w trakcie przyjmowania pacjenta zlecania wykonania badań laboratoryjnych
oraz diagnostycznych

eHIS3.155.
eHIS3.156.

eHIS3.157.
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eHIS3.158.

System uwzględnia następujące rodzaje statusu wizyty:
• zaplanowana
• wizyta aktualna
• zakończona
• wizyta odwołana
• wizyta zaplanowana niezrealizowana

eHIS3.159.

System zapewnia możliwość przeglądu wizyt pacjenta za dowolny okres wg statusów
wymienionych w wierszach powyżej
System zapewnia możliwość przeglądu wizyt pacjenta za dowolny okres dla całego
ośrodka, poszczególnych poradni, czy lekarzy wg statusów wymienionych w wierszach
powyżej
System umożliwia na żądanie użytkownika automatyczne przepisanie wizyt
zaplanowanych na dzień bieżący na wizyty aktualne/bieżące

eHIS3.160.

eHIS3.161.
eHIS3.162.

System umożliwia generowanie zestawień:
• ilość przyjętych pacjentów wg rodzajów wizyt
• ilość przyjętych pacjentów z podziałem na poradnie
• ilość wykonanych porad z podziałem na typy porad
• miesięczne lub roczne podsumowanie wykonanych wizyt
• zestawienia wg wybranych rozpoznań lub grup rozpoznań

4.3.9 Poradnia Gabinet
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.163.
eHIS3.164.

Opis wymagania

Wspólna baza danych z Oddziałami, Zakładami Diagnostycznymi, Rejestracją oraz
innymi jednostkami działalności medycznej objętymi SSI
Automatyczne tworzenie słownika pozycji najczęściej używanych dla ICD 10, ICD9,
ordynowanych leków indywidualnie dla każdego lekarza. Parametry aktualizacji, czyli
częstotliwość aktualizacji, liczebność pozycji oraz okres analizy definiowane przez
administratora.

eHIS3.165.

Obsługa skorowidza pacjentów poradni,:
• wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów (nazwisko, pesel, data
urodzenia lub część tych nazw),
• modyfikacja danych pacjentów,
• przegląd danych archiwalnych pacjenta w zakresie danych z poprzednich wizyt w
Przychodni, pobytów szpitalnych, wizyt w zakładach diagnostycznych i wyników badań,

eHIS3.166.

Planowanie wizyt w oparciu o zdefiniowane w rejestracji terminarze przyjęć.
Możliwość dodania wizyty tylko do wolnego terminu, brak możliwości usunięcia (a tym
samym również przeniesienia) terminu – procedura zastrzeżona tylko dla rejestracji
Możliwość realizacji zleceń wewnętrznych z innych jednostek organizacyjnych Szpitala
(porady, zabiegi diagnostyczne i inwazyjne).
Możliwość realizacji zleceń zewnętrznych (z innych podmiotów) po uprzednim
wprowadzeniu do systemu poprzez rejestrację - (porady, zabiegi diagnostyczne i
inwazyjne).
Przegląd listy zaplanowanych wizyt.
Przegląd listy zarejestrowanych pacjentów w danym dniu.
Pełny podgląd terminarza dla danej jednostki obejmujący zarówno archiwum jak i
wizyty bieżące i planowane

eHIS3.167.
eHIS3.168.

eHIS3.169.
eHIS3.170.
eHIS3.171.
eHIS3.172.

Ewidencja elementów wizyty z możliwością kopiowania danych z poprzedniej lub dowolnej
wizyty:
• ewidencja typu porady (wg NFZ) i procedur rozliczeniowych
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•

eHIS3.173.

eHIS3.174.
eHIS3.175.
eHIS3.176.

wywiad z możliwością użycia słownika tekstów standardowych definiowanych
indywidualnie dla każdej jednostki, tutaj należałoby również uwzględnić wpisy
wyników konsultacji zewnętrznych,
• opis badania fizykalnego z możliwością użycia słownika tekstów standardowych
definiowanych jak wyżej, tutaj również byłyby „z ręki” wpisywane wyniki badań
„zewnętrznych”,
• opis przebiegu wizyty ,
• prowadzenie książki zabiegów dla potrzeb poradni zabiegowych i diagnostycznych
(zabiegi chirurgiczne, laryngologiczne, ginekologiczne, diagnostyka endoskopowa,
ultrasonograficzna etc.) z uwzględnieniem kodów procedur ICD-9 (niezbędne słowniki
dostępne również jako słowniki tematyczne – wskazana możliwość tworzenia własnych
słowników automatycznie spośród najczęściej wybieranych pozycji).
• podanie leków, także leku własnego pacjenta, zużycie środków opatrunkowych etc. w
trakcie wizyty,
Obsługa list oczekujących – zapis pacjenta na listę oczekujących z możliwością ewidencji
podstawowych danych dotyczących oczekiwania:
• możliwość zmiany planowanej daty przyjęcia pacjenta wraz z zapamiętaniem historii
przesunięć pacjenta na liście oczekujących (ewidencja osoby dokonującej zmiany oraz
powodu jej dokonania),
• możliwość skreślenia pacjenta z listy oczekujących wraz z podaniem daty i powodu
skreślenia oraz osoby dokonującej,
• generacja raportu stan kolejki w wybranym dniu, poradni / pracowni.
• wystawienie i wydruk skierowania na badanie diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi,
skierowanie do szpitala, skierowania do sanatorium, zlecenie na zaopatrzenie
ortopedyczne,
• wydruk Karty Informacyjnej poradni,
o w przypadku konsultacji zewnętrznych generacja wydruku raportu w postaci
skierowania na konsultację – ręczna rejestracja realizacji,
• zlecenia badań - automatyczna rejestracja kodu ICD-9 (niezbędne słowniki dostępne
również jako słowniki tematyczne – wskazana możliwość tworzenia własnych
słowników automatycznie spośród najczęściej wybieranych pozycji) tworzenia
przypisanego odpowiednio do badań obrazowych, laboratoryjnych etc. Jeśli
skierowanie wymaga opisu problemu to powinien on zostać zarchiwizowany chociażby
w polu opis wizyty:
o dla jednostek wewnętrznych przekazanie drogą elektroniczną i raport w
postaci wydruku odpowiedniego skierowania ,
o dla jednostek zewnętrznych tylko raport (skierowanie) – ręczna rejestracja
realizacji.
• rozpoznania:
o wstępne – wprowadzone podczas rejestracji skierowania podczas przyjęcia do
szpitala, niemodyfikowalne przez lekarza
o zasadnicze – domyślnie może zostać automatycznie przepisane (podpowiedź)
„rozpoznanie wstępne”, podlega modyfikacji. Może być przepisywane
automatycznie w to pole podczas kolejnych wizyt. Niezbędny słownik ICD-10
wraz z komentarzami ( dostępne również jako słowniki tematyczne –
wskazana możliwość tworzenia własnych słowników automatycznie spośród
najczęściej wybieranych pozycji)
o współistniejące
• rejestracja przepisanych leków i wydruk recept

Ewidencja chemioterapii wykonanych ambulatoryjnie rozliczanych w ramach umowy
na lecznictwo szpitalne.
Dostęp do wszystkich wyników badań laboratoryjnych i obrazowych oraz pełnej
dokumentacji medycznej zawartej w systemie.
Pełna automatyczna współpraca z elementem/modułem obsługującym
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eHIS3.177.
eHIS3.178.
eHIS3.179.

apteczkę/magazynek jednostki w zakresie ewidencji zużytych leków i materiałów oraz
automatycznej aktualizacji stanów magazynowych.
Współpraca z pozostałymi systemami/modułami medycznymi w zakresie wzajemnego
udostępniania danych zleceń i danych o ich wykonaniu.
Rejestracja danych dla potrzeb rozliczeń z płatnikami.
Możliwość wygenerowania raportów:
•
•
•
•

eHIS3.180.

liczba wykonanych procedur w okresie, wg lekarzy, wg gabinetów
liczba wykonanych zleceń w okresie, wg lekarzy, wg gabinetów,
liczba podanych leków w okresie, wg lekarzy, wg gabinetów,
raport pacjentów przyjętych w okresie, wg lekarzy, wg gabinetów,
raporty z wizyt pacjenta (badania, rozpoznania itp.).

•
Możliwość wygenerowania załączników sprawozdawczo – rozliczeniowych dla
świadczeń z poszczególnych rodzajów i zakresów, zgodnie z wyznaczonymi przez
płatnika wzorami (np. chemioterapia, programy terapeutyczno – lekowe, …).

4.3.10 Apteka
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.181.
eHIS3.182.

Opis wymagania

eHIS3.183.

Wykorzystanie słowników: leków, grup ATC, nazw międzynarodowych, nazw
handlowych, jednostek miar, lekarzy zlecających itp.
Zarządzanie katalogiem środków recepturowych wraz z definiowaniem jego składu
Możliwość definiowania grup leków. System musi pozostawiać możliwość
przyporządkowania leku do wielu grup.
Pogląd w informacje o lekach z kończącym się terminem ważności i lekach
przeterminowanych
Konfiguracja blokady obrotu lekami przeterminowanymi (dopuszczony obrót lub nie)
Sporządzanie zamówień do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów
medycznych z rozbiciem na: zamówienia publiczne i zamówienia doraźne
Ilości do zamówienia są wyliczane automatycznie na podstawie stanów minimalnych
Rejestracja (ewidencja) dostaw środków farmaceutycznych i materiałów medycznych
Automatyczne generowanie korekt dokumentów wewnętrznych inicjowane
wprowadzeniem korekty zewnętrznej
Możliwość wczytania do systemu dokumentów przychodowych (faktur),
ewidencjonujących dostawy w formie elektronicznej
Możliwość definiowania indywidualnych systemów kodowych dla poszczególnych
dostawców
Rejestracja korekt do dokumentów ewidencjonujących dostawy środków
farmaceutycznych i materiałów medycznych
Możliwość ewidencji obrotu lekami spoza receptariusza szpitalnego
Ewidencja zwrotów do dostawców
Ewidencja podpisanych umów z dostawcami wraz z aneksami
Weryfikacja dokumentów przychodowych z podpisanymi umowami z dostawcą
(kontrola cen, stopnia realizacji umowy)
Możliwość ewidencji dostaw spirytusu i narkotyków
Możliwość ewidencji dostaw darów

eHIS3.184.
eHIS3.185.
eHIS3.186.
eHIS3.187.
eHIS3.188.
eHIS3.189.
eHIS3.190.
eHIS3.191.
eHIS3.192.
eHIS3.193.
eHIS3.194.
eHIS3.195.
eHIS3.196.
eHIS3.197.
eHIS3.198.
eHIS3.199.
eHIS3.200.

Tworzenie i zarządzanie receptariuszem szpitalnym
Zarządzanie receptariuszami oddziałowymi wraz z odnotowaniem statusu leku:
- w receptariuszu
- dopuszczony do obrotu
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eHIS3.201.
eHIS3.202.
eHIS3.203.
eHIS3.204.

eHIS3.205.

eHIS3.206.
eHIS3.207.

eHIS3.208.
eHIS3.209.

eHIS3.210.

eHIS3.211.
eHIS3.212.
eHIS3.213.
eHIS3.214.
eHIS3.215.
eHIS3.216.
eHIS3.217.

eHIS3.218.

eHIS3.219.

eHIS3.220.
eHIS3.221.

Ewidencja indywidualnego importu docelowego
Ewidencja przyjęcia środka pacjenta
Ewidencja wydania do jednostki zewnętrznej
Przyjmowanie zamówień z jednostek organizacyjnych:
- ręczne
- elektroniczne
Ewidencja zwrotów z oddziałów:
- ręczne
- elektroniczne
Możliwość automatycznej realizacji zamówień przychodzących z apteczek oddziałowych i innych
jednostek organizacyjnych
Zapewnienie w trakcie realizacji zapotrzebowań bieżących informacji o:
- ilości zamówionej
- ilości na stanie magazynowym apteki
- ilości w drodze
- ilości na stanie apteczki oddziałowej

Cofnięcie wydania do jednostki organizacyjnej
Ewidencja sporządzania leków recepturowych z wykorzystaniem automatycznego
mechanizmu doboru składników z wcześniej wprowadzonego składu receptury lub
poprzez ręczne zdejmowanie składników receptury. W składzie receptury istnieje
możliwość wykorzystania zamienników składników recepturowych.
Ewidencja sporządzania: preparatów laboratoryjnych, preparatów galenowych oraz
płynów infuzyjnych z wykorzystaniem mechanizmów sporządzania leków
recepturowych
Ewidencja sporządzania roztworów spirytusowych
Możliwość zaznaczenia pozycji receptariusza do późniejszego wykorzystania w różnych
miejscach systemu (np. przy tworzeniu zamówień do dostawców)
Ewidencja ubytków i strat nadzwyczajnych
Generowanie i drukowanie arkusza do spisu z natury
Korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkuszy spisu z
natury
Możliwość wykonywania zestawień dla poszczególnych grup
Bieżące raporty i zestawienia umożliwiające m.in.:
- przegląd stanów magazynowych na wybrany dzień
- przegląd bieżących stanów magazynowych
- analizę zużycia środków farmakologicznych
- analizę obrotów środków farmakologicznych
Bieżące raporty i zestawienia umożliwiające analizę przychodów i rozchodów m.in. według:
- środków
- dostawców, jednostek organizacyjnych
- pacjentów
- dokumentów
- klasyfikacji ATC
Bieżące raporty i zestawienia, umożliwiające m.in.:
- kontrolę leków o zbliżającym się terminie końca daty ważności
- rozliczenie i kontrolę odbiorców leków
- rozliczenie i kontrolę dostawców leków, włącznie z rozliczeniem zamówień publicznych,
- indywidualne rozliczenie pacjentów
- drukowanie księgi przychodów i rozchodów narkotyków i leków psychotropowych
Generator raportów definiowanych przez użytkownika
Przegląd aktualnych stanów magazynowych z możliwością wglądu w: informacje o leku, obroty i
dostawy dla każdego leku lub materiału:
- z wybranego magazynu
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- z wybranego miejsca składowania
- wybranej grupy leków
eHIS3.222.
eHIS3.223.
eHIS3.224.

eHIS3.225.
eHIS3.226.
eHIS3.227.
eHIS3.228.

eHIS3.229.

Możliwość definiowana receptariuszy oddziałowych
Przegląd i kontrola stanów magazynowych oraz obrotów w magazynach apteczek
oddziałowych
Wspomaganie przygotowywania przetargów publicznych w zakresie określenia listy
leków i materiałów, ich ilości (wyliczanych na podstawie dotychczasowego zużycia )
oraz szacowanej wartości
Kontrola realizacji przetargu
Obsługa danych archiwalnych
Komunikacja z systemem Finansowo-Księgowym w zakresie przekazywania faktur,
dokumentów kosztowych
Komunikacja z modułami dot. ruchu chorych (m.in. oddziały, izba przyjęć) w zakresie
aktualizacji stanu Apteczki Oddziałowej, zgodnie z ewidencją dystrybucji środków
farmaceutycznych tam odnotowywanych
Wspomaganie ewidencji dokumentów obrotowych w oparciu o kody EAN partii
magazynowych

4.3.11 Apteczka oddziałowa
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.230.
eHIS3.231.

Opis wymagania

eHIS3.232.

Wydawanie/dyspensowanie środków farmaceutycznych z apteczki oddziałowej:
• wydawanie na oddział lub pacjenta,
• zwrot do apteki,
• ubytki i straty nadzwyczajne,
Korekta stanów magazynowych:
• korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z
natury,
• generowanie arkusza do spisu z natury,
Wspomaganie decyzji farmakoterapeutycznych:
• pomoc w tworzeniu i zarządzaniu receptariuszem szpitalnym,
• informacja o leku, (postać, dawka, wielkość opakowania, dostępność/brak w
receptariuszu szpitalnym, inne leki dostępne z tej grupy (zamienniki dla danego leku),
warunki uzyskania leku (słownik wartości określających dostępność leku) – konieczność
indywidualnego zamówienia, dostępność na podstawie odrębnej decyzji osób
odpowiedzialnych za dystrybucję na terenie szpitala itd. – cena ostatniej dostawy,
Czynności analityczno-sprawozdawcze:
• bieżące raporty i zestawienia,

eHIS3.233.

eHIS3.234.

eHIS3.235.
eHIS3.236.
eHIS3.237.
eHIS3.238.
eHIS3.239.
eHIS3.240.
eHIS3.241.
eHIS3.242.

Generowanie zamówień do apteki głównej.
Możliwość dołączenia do zamówienia informacji nt. pacjenta, dla którego dany lek jest
zamawiany.

Możliwość podziału leków na wydawane na oddział lub na pacjenta
Wykorzystanie słowników (również dla celów wyszukiwania): leków, grup ATC, nazw
międzynarodowych, słownik jednostek miar itp.
Kontrola dat ważności oraz możliwość automatycznego zdejmowania ze stanów
magazynowych leków przeterminowanych.
Pełny dostęp do danych archiwalnych.
Prowadzenie dziennika akcji wykonanych w systemie (logi).
Możliwość definiowania i obsługi kilku apteczek w jednostce.
Możliwość ewidencji i obsługi przyjęcia środków pacjenta.
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eHIS3.243.
eHIS3.244.
eHIS3.245.
eHIS3.246.
eHIS3.247.
eHIS3.248.

Możliwość ewidencji zużycia leków i materiałów medycznych na pacjenta z jednej lub
kilku apteczek.
Możliwość ewidencji zużycia na oddział z jednej lub kilku apteczek.
Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w apteczce.
Przegląd i kontrola stanów magazynowych oraz obrotów w magazynkach
oddziałowych.
Przygotowanie i wydruk arkuszy spisowych magazynków oddziałowych wg grup i
indeksów.
Możliwość wykonania zestawień:
• zużycia środków farmakologicznych z podziałem na płatników,
• zużycia środków farmakologicznych na pacjenta,

4.3.12 Bank Krwi
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.249.

eHIS3.250.
eHIS3.251.

eHIS3.252.
eHIS3.253.

eHIS3.254.
eHIS3.255.
eHIS3.256.
eHIS3.257.
eHIS3.258.
eHIS3.259.
eHIS3.260.
eHIS3.261.
eHIS3.262.

Opis wymagania
Możliwość rejestracji przyjęcia preparatu. W trakcie przyjmowania preparatu muszą być
odnotowane następujące informacje:
• identyfikator dokumentu przychodowego,
• data i godzina przyjęcia,
• rodzaj preparatu,
• numer donacji,
• grupę krwi oraz Rh
• ilość preparatu wraz z jednostką miary i rodzajem opakowania,
• dane osoby przyjmującej
Moduł HIS w sposób automatyczny z oddziałów wysyła zapotrzebowanie na preparaty do
modułu Bank Krwi.
Moduł umożliwia wyszukiwanie pacjentów wg następujących kryteriów:
• identyfikatora pacjenta (np. PESEL),
• grupy krwi,
• numeru donacji
Moduł umożliwia drukowanie księgi przychodów w określonych przedziałach
Możliwość rejestracji rozchodu preparatu. W trakcie rozchodu preparatu muszą być
odnotowane następujące informacje:
• Numer roczny wydania – nadawany automatycznie
• Osoba odbierająca
• Oddział odbierający
• Osoba wydająca
• Data i godzina wydania
• Dane pacjenta (imię, nazwisko, identyfikator)
• Lista wydanych preparatów

Możliwość podglądu oraz realizacji zleceń pilnych na głównym ekranie modułu
Możliwość zarządzania datą ważności preparatu
Moduł umożliwia zwrot preparatów do Banku Krwi z oddziałów
Moduł umożliwią obsługę zwrotów i reklamacji do RCKiK
Moduł umożliwia przeglądanie, edycję oraz dodawanie nowych faktur otrzymanych
przez Bank Krwi
Moduł umożliwia obsługę kodowania ISBT 128 preparatów krwi.
System posiada funkcję prowadzenia rejestru temperatur miejsc składowania.
System umożliwia podgląd oraz wydruk rejestru temperatur w formie wykresu i tabeli.
Możliwe prowadzenie rejestru procesów rozmrażania preparatów – z możliwością wydruku.
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eHIS3.263.

System umożliwia wyszukiwanie danej pozycji za pomocą czytnika kodów kreskowych wg :
• numer donacji,
• grupa krwi,
• kod produktu.

eHIS3.264.
eHIS3.265.

Możliwość podglądu listy preparatów w miejscu składowania.
Możliwość przeglądu oraz wydruk przychodów i rozchodów preparatów w wybranym
okresie czasu.
Możliwość wyboru wydruku szczegółowego i uproszczonego (wymaganego)
przychodów i rozchodów.

eHIS3.266.
eHIS3.267.

eHIS3.268.

Możliwość wygenerowania raportu zużycia preparatów przez oddziały według wybranych
kryteriów:
• okres zestawienia,
• zakres preparatów,
• rodzaj preparatu.
• oddział odbierający.
Możliwość uzyskania raportu zużycia materiałów na dany okres:
• ilościowo,
• objętościowo,
• wartościowo
• wraz z wydrukiem.

4.3.13 Serologia
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.269.
eHIS3.270.

eHIS3.271.
eHIS3.272.
eHIS3.273.
eHIS3.274.

eHIS3.275.

eHIS3.276.
eHIS3.277.
eHIS3.278.
eHIS3.279.

Opis wymagania
Funkcjonalność taka sama jak pozostałych Pracowni Laboratorium, a ponadto dodatkowe
cechy, wyszczególnione poniżej
Moduł Pracowni Serologii umożliwia rejestrację dokumentów zleceń:
• manualna rejestracja zleceń na badania serologiczne,
• możliwość automatycznego wysyłania zlecenia z modułu Oddział systemu HIS do
pracowni Serologii

Możliwość automatycznego wysyłania zlecenia badania i przyjmowania wyników
badań z urządzeń pomiarowych.
Moduł umożliwia w sposób automatyczny wysyłanie wyników badań do systemu
szpitalnego HIS
Moduł umożliwia generowanie dokumentów wydania.
Możliwość tworzenia i wydruk Księgi Badań Grup Krwi z uwzględnieniem:
• danych pacjenta,
• wyniku badania,
• wyniku szczegółowego dla układu AB0, Rh i przeciwciał
Moduł umożliwia tworzenie i wydruk Księgi Badań Prób Zgodności z uwzględnieniem:
• danych biorcy,
• grupy krwi biorcy ze skierowania,
• wyniku kontrolnych badań grup krwi,
• szczegółowych wyników badań antygenów u dawców,
• wyniku badań przeglądowych przeciwciał

Moduł umożliwia automatyczną identyfikację materiału biorców i materiału dawców
zgodną z oryginalnymi oznaczeniami materiału pobranego z Banku Krwi.
Możliwość zlecania różnych profili badań.
Moduł Serologii umożliwia obsługę kodowania ISBT 128 preparatów krwi.
Możliwość ręcznego wpisywania wyników konsultacji krwi pacjenta wykonywanej w
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RCKiK
4.3.14 Punkt Pobrań
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.280.

eHIS3.281.

Opis wymagania
Zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne:
• przyjmowanie zleceń badań laboratoryjnych z podsystemu Ruch chorych i Przychodnia
z możliwością określenia domyślnego punktu pobrań dla zleceniodawcy
• możliwość wyszukiwania zleceń wg imienia i nazwiska, daty zlecenia oraz planowanej
daty wykonania
• wyróżnianie zleceń CITO
• obsługa punktu przyjęcia
• rejestracja wysłania materiałów
• oznakowanie pobieranych materiałów kodem kreskowym.
• rejestracja w systemie pobranych materiałów:
• automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania,
• odnotowanie osoby pobierającej materiał
• odnotowanie dodatkowych uwag do pobrania
Przekazywanie elektronicznego potwierdzenia pobrania materiału do zleceniodawców
podsystemu Ruch chorych i Przychodnia oraz do modułu Laboratorium.

4.3.15 Blok operacyjny
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.282.
eHIS3.283.

Opis wymagania

eHIS3.284.

Możliwość sporządzenia planu podstawowego oraz rezerwowego (Plan podstawowy plan zabiegów i operacji na dany dzień. Plan rezerwowy – zabiegi wykonywane w
trybie nagłym - przypadki pilne, ratujące życie).
Wprowadzanie danych o przygotowaniu do operacji.
Wprowadzanie danych o zleceniach premedykacyjnych.

eHIS3.285.
eHIS3.286.
eHIS3.287.

eHIS3.288.

Możliwość obsługi w zakresie zarówno sal operacyjnych jak i gabinetów zabiegowych
Planowanie zabiegów operacyjnych z uwzględnieniem minimalnego zestawu danych ręcznie
oraz na podstawie grafików wprowadzanych na oddziałach:
• informacje o pacjencie,
• nazwa i kod operacji,
• data i czas,
• zespół medyczny,
• nr sali.

Wprowadzenie personelu biorącego udział w operacji z podziałem na funkcje:
• anestezjolog,
• instrumentariusz,
• lekarz operujący,
• lekarze asystujący,
• pielęgniarka anestezjologiczna,
• pielęgniarka asystująca
• obserwatorzy i goście
Wprowadzanie danych o zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem ich minimalnego zestawu:
• rozpoznanie przedoperacyjne (z wykorzystaniem słownika ICD-10),
• rodzaj zabiegu (z wykorzystaniem słownika ICD-9),
• tryb zabiegu (planowy, nagły),
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eHIS3.289.

eHIS3.290.
eHIS3.291.

eHIS3.292.
eHIS3.293.
eHIS3.294.
eHIS3.295.

eHIS3.296.
eHIS3.297.
eHIS3.298.
eHIS3.299.

eHIS3.300.

• oddział zlecający zabieg,
• zgoda pacjenta na zabieg,
• godzina przybycia, rozpoczęcia zabiegu, zakończenia zabiegu,
Wprowadzanie danych dotyczących chorób zakaźnych:
• HIV,
• HBS,
• Gruźlica,
• Inne,
Wprowadzanie opisowych danych o przebiegu operacji (możliwość wydruku raportu w formacie
określonym przez użytkownika).
Wprowadzenie danych o znieczuleniach wykonanych podczas zabiegu:
• rodzaj,
• ryzyko,
• anestezjolog,
• podane leki,
• godzina rozpoczęcia i zakończenia znieczulenia,
• uwagi.

Wprowadzenie danych o materiałach medycznych i narzędziach zastosowanych
podczas zabiegu.
Tworzenie wzorców zespołów medycznych wykonujących operacje.
Tworzenie wzorców materiałów medycznych stosowanych podczas operacji.
Przechowywanie słowników:
• rodzajów zakażeń,
• rodzajów znieczuleń,
• rodzajów zabiegów,
• ryzyka znieczuleń,
• implantów,
• ułożenia pacjenta na stole operacyjnym,

Możliwość tworzenia i wydruku raportu pielęgniarskiego.
Automatyczne na podstawie wpisanych danych tworzenie grafiku zabiegów
operacyjnych
Wydruk grafiku zabiegów
Współpraca z czytnikami kodów kreskowych w zakresie:
• identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej,
• identyfikacji leków.
Raporty:
• stopnia wykorzystania sal (liczba zabiegów, czas zabiegów),
• zaangażowania kadry medycznej w realizacje zabiegów,
•
liczba zabiegów wykonanych w poszczególnych salach operacyjnych z
uwzględnieniem: oddziału zlecającego zabieg,rodzaj zabiegu, rodzaju znieczulenia,
tryb zabiegu, rozpoznania ICD 10) – za zadany okres.
• z wykonanych operacji z możliwością wyboru pacjentów (w układzie: ID pacjenta,
nazwisko imię, nr PESEL, nr Księgi Głównej, data przyjęcia do szpitala, wypisu ze
szpitala, data przyjęcia na oddział / oddziały, wypisu z oddziału / oddziałów, nazwa
oddziałów, rozpoznanie ICD10, procedury ICD9, procedury rozliczeniowe– oznaczenie
faktu wykonania zabiegu operacyjnego – dane wprowadzane z karty statystycznej
obowiązującej w Szpitalu, tryb przyjęcia), w przypadku których wykonano 2 lub więcej
zabiegów operacyjnych:
o w trakcie jednego pobytu (jeden numer pobytu w Księdze Głównej),
o w zadanym okresie sprawozdawczym.

4.3.16 Zakażenia szpitalne
Wymagania minimalne:
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ID
wymagania
eHIS3.301.
eHIS3.302.
eHIS3.303.

eHIS3.304.

eHIS3.305.
eHIS3.306.

eHIS3.307.

eHIS3.308.

eHIS3.309.

eHIS3.310.

eHIS3.311.

Opis wymagania

Wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów.
Przegląd danych archiwalnych w zakresie danych z poszczególnych pobytów
szpitalnych, wizyt w zakładach diagnostycznych, wyników badań i wizyt w poradniach.
Możliwość sygnalizowania przy kolejnych pobytach pacjenta, że był wcześniej
umieszczony w rejestrze zakażeń szpitalnych, rejestrze patogenów alarmowych,
rejestrze zgłoszeń zachorowania na chorobę zakaźną.
Możliwość modyfikacji danych w zakresie:
• rejestracji zakażenia szpitalnego,
• rejestracji patogenu alarmowego.
Możliwość realizacji rejestracji zakażenia szpitalnego z poziomu oddziału.
Wypełnianie i wydruk dokumentów:
• karta rejestracji zakażenia szpitalnego
• karta rejestracji drobnoustroju alarmowego
• zgłoszenie zachorowania na chorobę zakaźną – z poziomu modułu Oddział,
• zgłoszenie zgonu z powodu choroby zakaźnej – z poziomu modułu Oddział.
Ewidencja elementów pobytu pacjenta na oddziałach:
• wywiad wstępny,
• karta wywiadu epidemiologicznego
• rozpoznania: wstępne, końcowe, przyczyna zgonu,
• lekarza prowadzącego,
• zleconych i wykonanych badań diagnostycznych, procedur, zabiegów, leków,
konsultacji i ich wyników
• informacje dotyczące personelu uczestniczącego przy zabiegu operacyjnym, porodzie,
Wydruki dokumentów wewnętrznych Zespołu:
• karta rejestracji zakażenia szpitalnego,
• karta rejestracji patogenu alarmowego.
Wydruki dokumentów zewnętrznych Zespołu:
• karta zakażenia szpitalnego wprowadzona na poziomie oddziału,
• karta zgłoszenia choroby zakaźnej, jeżeli autoryzowana na poziomie oddziału,
• zestawień statystycznych, ruchu chorych.
Obsługa rejestrów:
• rejestr zakażeń szpitalnych,
• rejestr patogenów alarmowych,
• rejestr zgłoszeń zachorowania na chorobę zakaźną,
Czynności analityczno – sprawozdawcze:
• możliwość wykorzystania standardowych raportów, w tym:
o zestawienia różnych kombinacji danych wprowadzanych w poszczególne
raporty (zakażeń, patogenów, chorób zakaźnych, zgonów z powodu chorób
zakaźnych),
o możliwość tworzenia raportów okresowych dla poszczególnych oddziałów
szpitala, łącznie dla całego szpitala,
o możliwość generowania raportów w wybranym zakresie: rodzaj zakażenia,
rodzaj patogenu, rodzaj czynnika epidemiologicznego,
o ilości osobodni z poszczególnymi czynnikami ryzyka (z kart rejestracji
zakażenia szpitalnego),
• wydruki i przeglądanie zestawień, raportów,

4.3.17 Rehabilitacja
Wymagania minimalne:
ID

Opis wymagania
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wymagania
eHIS3.312.

eHIS3.313.

eHIS3.314.

eHIS3.315.

eHIS3.316.

eHIS3.317.
eHIS3.318.
eHIS3.319.
eHIS3.320.

Obsługa Kolejki Oczekujących:
• wprowadzenie danych pacjenta / trybu przyjęcia / rodzaju umowy
• określenie limitu przyjęć na dany dzień z możliwością przekroczenia
• wyznaczenie terminu dla kilku zabiegów w dowolnym dziale dla rejestracji Zakładu
Rehabilitacji
• wyznaczenie terminu dla kilku zabiegów w ramach danego działu Zakładu Rehabilitacji
• korekta danych
Rejestracja pacjenta:
• rejestracja pacjenta oczekującego w Kolejce Oczekujących automatycznie kończy
oczekiwanie
• wprowadzenie danych (termin, rodzaj zabiegów, ilość)
• korekta danych pacjenta
• wspólny dla Oddziału, Izby Przyjęć, Rejestracji, Poradni słownik jednostek kierujących
• wspólny dla Oddziału, Izby Przyjęć, Rejestracji, Poradni słownik lekarzy kierujących
• możliwość wpisania rozpoznania ICD10 z wykorzystaniem słownika
• informacja o przekroczeniu osobodni w roku
Wydruk:
• karty zabiegowej z danymi i kodami kreskowymi pacjenta i zabiegów, godziną zabiegu,
numer sali, dane personelu wykonującego zabieg
• historii choroby Zakładu Rehabilitacji (dla świadczeń NFZ oraz ZUS),
• skierowania na zabiegi rehabilitacyjne,
• karty informacyjnej,
• księgi zabiegów Zakładu Rehabilitacji,
• księgi ewidencji pacjentów Zakładu Rehabilitacji.
Możliwość wyznaczenia różnych terminów rozpoczęcia zabiegów w poszczególnych działach (z
uwagi na różnych czas oczekiwania w zależności od rodzaju zabiegu) z możliwością naniesienia
korekty daty rozpoczęcia realizacji zabiegów.
Ewidencja zabiegów:
• możliwość wyszukania pacjenta po nazwisku, numerze PESEL, kodzie
• codzienna rejestracja wykonania zabiegów, ilości, osoby wykonującej
• w pierwszym dniu zabiegu zdjęcia z listy oczekujących ale dla danego działu
• przyporządkowanie zabiegów do poszczególnych działów
• możliwość uzupełnienia i korekty zabiegów po terminie zakończenia
• przy potwierdzeniu wykonania zabiegów automatyczne sumowanie ilości zabiegów i
punktów

Możliwość definiowania słowników sprzętu, zabiegów i usług
Generowanie grafików pracy personelu, urządzeń, gabinetów
Możliwość definiowania różnych cenników usług dla różnych płatników
Sprawozdawczość:
• raporty (ilość, rodzaj zabiegów, punktacja z rozbiciem na działy i rodzaje zabiegów)
(ilości pacjentów i osobodni)
• pacjent, termin świadczenia, ilość i rodzaj poszczególnych zabiegów z przypisaną im
wartością punktową.)
• raport umożliwiający rozliczenie pracy pracowników – pracownik, ilość zabiegów,
wartość punktowa
• raport obrazujący realizację kontraktu z NFZ w oparciu o wykonanie oraz zaplanowane
zabiegi

4.3.18 Diagnostyka
Wymagania minimalne:
ID
wymagania

Opis wymagania
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eHIS3.321.
eHIS3.322.

eHIS3.323.
eHIS3.324.

eHIS3.325.
eHIS3.326.

eHIS3.327.
eHIS3.328.
eHIS3.329.

Wspólna baza danych z Oddziałami, Zakładami Diagnostycznymi, Rejestracją oraz innymi
jednostkami działalności medycznej objętymi SSI
Obsługa skorowidza pacjentów:
• wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów,
• rejestracja i modyfikacja danych pacjentów,
Przegląd danych archiwalnych pacjenta w zakresie danych z poszczególnych wizyt w zakładach
diagnostycznych, wyników badań,
Planowanie wizyt w oparciu o Księgę Oczekujących:
• możliwość realizacji zleceń wewnętrznych z innych jednostek organizacyjnych Szpitala,
• możliwość realizacji zleceń zewnętrznych (z innych podmiotów),
• możliwość wydruku Księgi Oczekujących.
Przegląd listy zaplanowanych badań.
Rejestracja pacjenta:
• wprowadzenie danych ze skierowania,
• przyjęcie należności w przypadku pacjenta

Przegląd i wydruk listy zarejestrowanych pacjentów,
Obsługa listy pacjentów zarejestrowanych do Pracowni (w ramach zleceń z Rejestracji
lub innej jednostki organizacyjnej Szpitala).
Przegląd danych archiwalnych pacjenta w zakresie danych z poszczególnych wizyt w
zakładach, wyników badań,

eHIS3.330.

Ewidencja elementów badania wykonanego pacjentowi:
• procedury,
• podane leki,
• zużyte materiały.
• autoryzacja wyników badań,

eHIS3.331.
eHIS3.332.

Obsługa Księgi Pracowni
Statystyka badań wykonanych w pracowni za zadany okres z uwzględnieniem rodzajów
badań
Rejestracja danych dla potrzeb rozliczeń z płatnikiem,

eHIS3.333.
eHIS3.334.

eHIS3.335.
eHIS3.336.
eHIS3.337.
eHIS3.338.
eHIS3.339.
eHIS3.340.

Wpisywanie wyników badań:
• wynik opisowy badania (możliwość używania szablonów i wzorców),
• możliwość wydruku wyniku,
• możliwość wydruku zestawień zbiorczych obejmujący rodzaj i liczbę wykonanych
badań za zadany okres

Możliwość realizacji wizyty przez lekarza i technika jednocześnie z podziałem na osobę
wykonującą badanie i opisującą badanie.
Możliwość prowadzenia podręcznego magazynu materiałów np. klisz oraz
odnotowania ich zużycia
Definiowanie szablonów badań wraz z ich składnikami
Możliwość załączenia obrazu w formie dowolnego pliku,
Możliwość wywołania przeglądania obrazu za pomocą domyślnej przeglądarki.
Integracja z innymi modułami systemu medycznego:
• pełna
automatyczna
współpraca
z
elementem/modułem
apteczkę/magazynek oddziałowy w zakresie ewidencji zużytych leków
• współpraca z pozostałymi systemami/modułami medycznymi

obsługującym

4.3.19 Rozliczenia z NFZ
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.341.

Opis wymagania
Import świadczeń z systemu szpitalnego
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eHIS3.342.

eHIS3.343.

Nanoszenie podstawowych danych kontrahentów:
• nazwa i adres
• NIP
• REGON
Deklarowanie katalogu świadczeń:
• możliwość definiowania katalogu świadczeń w oparciu o procedury rozliczeniowa
płatnika
• możliwość określenia ceny każdego świadczenia oraz parametrów pozwalających na
wystawienie faktury (SWWiU, stawka VAT)
• możliwość wprowadzenia wartości punktowej każdego świadczenia
• możliwość określenia okresów wykonywalności określonych świadczeń

eHIS3.344.
eHIS3.345.
eHIS3.346.

Możliwość ewidencjonowania umów zawartych z oddziałami NFZ
Generowanie dokumentów rozliczeniowych

eHIS3.347.

Opcjonalnie kryteria wyboru pobytów/wizyt pacjentów np. długość pobytu, poziom
referencji, rozpoznania zasadnicze, wykonane procedury zakładowe, wykonane
procedury wg NFZ
Możliwość ewidencjonowania umów zawartych przez poszczególne jednostki
organizacyjne szpitala lub przychodni: laboratoria, pracownie diagnostyczne, inne
Możliwość dokonywania zmian warunków umów wynikających z zawarcia aneksów
Weryfikacja kompletu danych niezbędnego do rozliczenia wizyt/pobytów pacjentów
Możliwość raportowania braków w danych niezbędnych do rozliczenia świadczeń
Automatyczne przyporządkowywanie wizyt i pobytów pacjentów w szpitalu lub innej
jednostce służby zdrowia do pozycji umów z płatnikami oraz przypisywanie im kwot
refundacji zgodnie z wprowadzoną umową.
Podgląd na bieżąco stanu realizacji poszczególnych umów (ilościowy i procentowy)
Możliwość wystawienia faktur dla płatnika na podstawie dokumentów rozliczeniowych
Generowanie szeregu zestawień sprawozdawczych do NFZ i MZ zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznych raportów weryfikujących dane bez
konieczności stosowania zewnętrznych programów, między innymi:

eHIS3.348.
eHIS3.349.
eHIS3.350.
eHIS3.351.
eHIS3.352.

eHIS3.353.
eHIS3.354.
eHIS3.355.

Ewidencjonowanie parametrów umów:
• definiowanie okresu ważności umowy
• definiowanie listy świadczeń wykonywanych w ramach danej umowy
• definiowanie wartości świadczeń wykonywanych w ramach danej umowy wyrażonej
kwotowo i w punktach
• definiowanie wartości punktu w ramach limitu i poza limitem
• definiowanie limitów świadczeń
• definiowanie procedur rozliczeniowych (płatniczych)
• definiowanie schematu rozliczania poszczególnych jednostek szpitala (np. dwie
jednostki rozliczane jedną pozycją umowy)

•
•
•
•
•
•
•

•

zestawienie świadczeń za wybrany okres z możliwością weryfikacji definiowalnego
kompletu danych rozliczeniowych
zestawienie świadczeń rozliczonych w danym okresie, na podstawie wybranych umów
zbiorcze zestawienia ilościowo - wartościowe za dany okres rozliczeniowy, na
podstawie wybranych umów
zestawienie wykonanych usług ponadplanowych
zestawienie pacjentów nie wykazanych na dokumentach rozliczeniowych, wraz z
powodem ich nie uwzględniania w rozliczeniach
zestawienia pobytów pacjentów powtarzających się częściej niż zadany odstęp czasu
generowanie sprawozdania do NFZ dot. liczby oczekujących i średniego czasu
oczekiwania na świadczenia
generowanie plików eksportu danych rozliczeniowych do zewnętrznych systemów
preferowanych przez oddziały NFZ
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4.3.20 eRejestracja e-pacjent
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.356.
eHIS3.357.
eHIS3.358.
eHIS3.359.
eHIS3.360.
eHIS3.361.
eHIS3.362.
eHIS3.363.
eHIS3.364.
eHIS3.365.
eHIS3.366.
eHIS3.367.

eHIS3.368.
eHIS3.369.
eHIS3.370.
eHIS3.371.
eHIS3.372.
eHIS3.373.
eHIS3.374.
eHIS3.375.
eHIS3.376.

eHIS3.377.
eHIS3.378.
eHIS3.379.
eHIS3.380.

Opis wymagania

Rejestracja nowego pacjenta – użytkownika systemu
Rejestracja danych kontaktowych i adresowych pacjentów
Kontrola poprawność formatu danych kontaktowych: adres e-mail, nr telefonu (w celu
zapewnienia możliwości automatycznego wysyłania wiadomości)
Podpowiadanie nazw miejscowości i ulic w danych adresowych pacjentów na
podstawie słowników
Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez
SMS
Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez
e-Mail
Logowanie pacjenta/użytkownika – autentykacja użytkownika systemu
Aktualizacja danych pacjenta/użytkownika
Zmiana hasła pacjenta – użytkownika
Opcjonalne wymuszanie zmiany hasła co 30 dni
przegląd struktury organizacyjnej Jednostki Ochrony Zdrowia w układzie
hierarchicznym
Przegląd rejestru personelu realizującego usługi medyczne; prezentacja dostępności
personelu (harmonogramy pracy personelu w strukturze organizacyjnej szpitala) w
czasie rzeczywistym
Prezentacja dostępnych terminów wizyt na kalendarzu
Rezerwacja wizyty – wskazanie daty i czasu planowanej realizacji wizyty, miejsca
realizacji (element struktury organizacyjnej) i personelu realizującego (opcjonalnie)
Prezentacja w czasie rezerwacji wizyty innych rezerwacji pacjenta (kontrola
poprawności terminu rezerwacji względem innych rezerwacji pacjenta)
Możliwość skonfigurowania funkcji potwierdzania rezerwacji wizyty poprzez
wprowadzenie kodu udostępnionego przez SMS
Anulowanie rezerwacji wizyty
Zmiana terminu wizyty
Przegląd w portalu pacjenta rejestru wizyt realizowanych na rzecz pacjenta z
wyróżnieniem stanu usługi (planowana, zrealizowana, anulowana) – moje wizyty
Prezentacja informacji o najbliższych zaplanowanych wizytach pacjenta w oknie
głównym portalu pacjenta
Prezentacja informacji o niepotwierdzonych przez SMS rezerwacjach pacjenta w oknie
głównym portalu pacjenta (przy uruchomionym potwierdzaniu wizyty przez kod
przesłany za pomocą SMS).
Wysyłanie przez SMS przypomnień o zbliżających się terminach wizyt
Automatyczne wysyłanie wiadomości SMS o zmianie terminu realizacji usługi (wizyty)
Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail o zmianie terminu realizacji usługi (wizyty)
Wydruk potwierdzenia rezerwacji wizyty

4.3.21 e-kontrahent
Wymagania minimalne:
ID
wymagania

Opis wymagania
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eHIS3.381.
eHIS3.382.
eHIS3.383.
eHIS3.384.
eHIS3.385.
eHIS3.386.
eHIS3.387.
eHIS3.388.
eHIS3.389.
eHIS3.390.
eHIS3.391.

Rejestracja personelu kontrahenta
Aktualizacja danych personelu kontrahenta
Rejestracja pacjentów związanych z kontrahentem
Przegląd usług realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia na rzecz kontrahenta wraz
z harmonogramami realizacji usług
Zlecenie realizacji usługi medycznej
Anulowanie zlecenia realizacji usługi medycznej
Zmiana planowanego terminu realizacji usługi medycznej
Przegląd zleceń realizacji usług medycznych z wyróżnieniem stanu zlecenia
(planowane, zrealizowane, anulowane)
Wydruk potwierdzenia zleceń realizacji usług medycznych
Wydruk raportu prezentującego liczby zrealizowanych usług w określonym czasie
Wydruk raportu – zestawienia usług zrealizowanych na rzecz danego kontrahenta w
określonym czasie

4.3.22 Szpitalny Portal Informacyjny
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
eHIS3.392.

Opis wymagania

eHIS3.393.
eHIS3.394.
eHIS3.395.

Prezentacja informacji o strukturze organizacyjnej Jednostki Ochrony Zdrowia
Publikacja regulaminu korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego
Dostępność funkcji: rejestracji użytkowników e-Pacjent, uruchomienia aplikacji ePacjent i e-Kontrahent

Integracja portalu e-Pacjent oraz e-Kontrahent ze stroną WWW Szpitala. Dotyczy to w
szczególności:
• spójności koncepcji graficznej
• osadzenia funkcjonalności dostępnych dla zewnętrznych użytkowników portalu ePacjent i e-Kontrahent jako komponentów osadzonych w odpowiednich miejscach
strony WWW Szpitala

4.4 AS.42 eHIS4
eHIS4 jest usługą aplikacyjną świadczoną wyłącznie w modelu SaaS. Świadczenie usługi wspiera
system eHIS (Medyczny System Informacyjny).
System eHIS musi mieć architekturę modułową z jasnym wydzieleniem poniższych obszarów.
1. Obszar ambulatoryjny
Na obszar ambulatoryjny winny składać się moduły dedykowane działalności podmiotów leczniczych
o charakterze ambulatoryjnym. Zbiór funkcjonalności obszaru musi dostarczać funkcjonalności
związane z rejestracją pacjentów, prowadzeniem dokumentacji medycznej, rozliczeniami z
pacjentami.
2. Obszar szpitalny
Na obszar szpitalny muszą składać się moduły wspierające prace wieloprofilowych placówek
szpitalnych i klinik, o funkcjonalności umożliwiającej zarządzanie pracą szpitala, rejestrację wszystkich
zdarzeń zachodzących w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu oraz umożliwiającej dokonywanie
wielowariantowych rozliczeń za zrealizowane świadczenia.
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3.

Obszar administracji systemem

Moduły wchodzące w zakres obszaru muszą pozwalać na zaawansowaną administrację systemem,
zarządzanie portfelem usług medycznych, zarządzanie personelem, sprzętem, zasobami a także
zapewniać
wielowymiarową konfigurację systemu i jego parametrów biznesowych jak i
technicznych.
4.

Obszar analiz i raportów

Obszar analiz i raportów musi dostarczać narzędzia udostępniające funkcjonalność generowania
różnego rodzaju zestawień i predefiniowanych raportów analitycznych oraz funkcjonalności
umożliwiające tworzenie nowych zapytań i raportów przy wykorzystaniu języka SQL.
4.5

Wymagania ogólne

ID
wymagania
eHIS4.1.
eHIS4.2.
eHIS4.3.
eHIS4.4.
eHIS4.5.
eHIS4.6.

eHIS4.7.

eHIS4.8.
eHIS4.9.

eHIS4.10.

eHIS4.11.
eHIS4.12.
eHIS4.13.
eHIS4.14.
eHIS4.15.
eHIS4.16.
eHIS4.17.

eHIS4.18.

Opis wymagania

System musi mieć architekturę modułową.
System musi poprawnie działać na co najmniej dwóch bazach danych, pochodzących
od niezależnych producentów.
System musi wykorzystywać standard HL7.
System musi obsługiwać urządzenia przenośne.
System musi być zaprojektowany i przystosowany do wydajnej pracy w trybie pracy
szpitala — 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
System musi automatycznie zapisywać datę i godzinę wprowadzenia / zmiany
dowolnych informacji przez użytkownika i udostępniać te dane na potrzeby raportów i
zapytań kontrolnych.
System musi automatycznie rejestrować wszystkie przypadki uzyskania dostępu do
danych pacjentów, nawet w trybie „tylko do odczytu”, w tym wyróżniać próby
uzyskania dostępu do danych zastrzeżonych.
System musi umożliwiać upoważnionym użytkownikom aktualizację, dodawanie i
dezaktywację wszystkich istniejących danych.
System musi umożliwiać ograniczenie możliwość modyfikowania niektórych danych
(np. daty pochodzących z rejestrów źródłowych, referencyjnych) w szczególności
system musi umożliwiać wprowadzenie ograniczenia dla wybranych ról użytkowników.
System musi umożliwiać definiowanie ról z różnymi uprawnieniami dostępu do danych
— dla lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, dietetyków i pozostałego personelu szpitala
lub innej placówki ochrony zdrowia.
System musi zapewnić konfigurowalny dostęp do poszczególnych funkcji w zależności
od roli użytkownika.
System musi umożliwiać dołączanie i skanowanie dokumentów papierowych oraz
przechowywanie ich jako część danych historycznych.
System musi zawierać wbudowane ekrany pomocy.
System musi udostępniać przyjazny i intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika.
System musi zapisywać i przechowywać zapisy kontrolne wszystkich transakcji w
systemie, a także przeprowadzać testy integralności.
System musi zapewnić zapisywanie danych historycznych z wyraźnie określonymi
datami początku i końca obowiązywania każdej wersji.
System musi umożliwiać jednoczesny dostęp do danych tego samego pacjenta przez
więcej niż jedną osobę (bez blokowania danych) z uwzględnieniem mechanizmów
zabezpieczenia danych.
System musi umożliwiać dostosowywanie wyglądu ekranów dla poszczególnych grup
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eHIS4.19.

eHIS4.20.
eHIS4.21.
eHIS4.22.
eHIS4.23.
eHIS4.24.

eHIS4.25.

4.5.1

użytkowników.
System musi umożliwiać drukowanie dwujęzycznych formularzy wyrażenia przez
pacjenta zgody na zabiegi, materiałów edukacyjnych i innych dokumentów (na
podstawie informacji o podstawowym języku pacjenta).
System musi umożliwiać przygotowywanie instrukcji dla pacjentów w wielu językach.
System musi umożliwiać przygotowywanie raportów dwujęzycznych (np. w jęz. polskim
i angielskim).
System musi umożliwiać uzyskanie łatwego dostępu do obrazów diagnostycznych
pochodzących z zewnętrznych systemów, takich jak PACS, echo, EKG itp.
System musi umożliwiać uzyskanie łatwego dostępu do zeskanowanych obrazów i
dokumentów.
System musi umożliwiać dołączanie elementów multimedialnych i zeskanowanych
obrazów przechowywanych w różnorodnych standardowych formatach, a także
przechowywanie ich jako elementu dokumentacji medycznej.
System musi umożliwiać drukowanie na papierze A3 lub większym (określonym przez
użytkownika) niezbędnych dokumentów np.: planów dla sal operacyjnych.

Moduł workflow zarządzania organizacją pracy placówki medycznej

ID
wymagania
eHIS4.26.

Opis wymagania

System musi być wyposażony w mechanizmy wspierające organizację pracy całej
placówki z rozróżnieniem na poszczególne jej komórki organizacyjne, w celu
zapewnienia sprawnej i bezpiecznej obsługi pacjenta oraz zgodności z najlepszymi
praktykami organizacyjnymi

4.5.2 Moduł planowania wizyt, pacjenci ambulatoryjni
Grupa wymagań – ewidencja pacjentów:
ID
wymagania
eHIS4.27.

eHIS4.28.

eHIS4.29.

eHIS4.30.

eHIS4.31.

eHIS4.32.
eHIS4.33.

Opis wymagania

System musi mieć możliwość skonfigurowania do wykorzystania nr PESEL, jako
identyfikatora pacjenta, niezależnie od lokalnego identyfikatora pacjenta i
powiązanych z nimi identyfikatorów wytwarzanych dokumentów medycznych.
System musi mieć możliwość przechowywania wielu adresów, numerów telefonów,
numerów telefonów komórkowych oraz adresów e-mailowych dla wszystkich
pacjentów, np. adres domowy, adres miejsca pracy i inne specyficzne dane
kontaktowe.
System musi dostarczać użytkownikowi szerokiego zakresu parametrów do
identyfikacji pacjentów jako osób VIP, osób prywatnych, osób o specjalnym statusie i
analogicznych.
System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów m.in po numerze PESEL oraz szybkie
wyświetlanie uprawnionym osobom zakresu danych, do których użytkownik ma prawo
wglądu.
System musi umożliwiać uprawnionym użytkownikom wyszukiwanie konkretnych
danych o pacjentach przez wpisywanie nazwiska pacjenta, daty urodzenia, płci, wieku,
numeru paszportu lub adresu.
System musi mieć zaimplementowane mechanizmy kontroli i ostrzegania przed
duplikowaniem rekordów pacjenta.
System musi pozwalać na "szybką rejestrację" nowego pacjenta, kiedy tożsamość
pacjenta jest nieznana, umożliwiając niepełne wypełnienie danych, z możliwością ich
późniejszego uzupełnienia oraz dołączenia do istniejących danych.
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System musi umożliwiać gromadzenie szczegółowych danych o pacjencie takich jak:
nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, narodowość, datę ur., płeć, adresy, Poradnia POZ,
dane o ubezpieczeniu i szereg innych danych wykorzystywanych również jako
parametry wspierające właściwą obsługę pacjentów.
eHIS4.35.
System musi pozwalać na uzyskanie całej dostępnej informacji o pacjencie, z
możliwością jej uaktualniania.
eHIS4.36.
System musi mieć możliwość ograniczenia dostępu do określonych danych o pacjencie,
w oparciu o ich rodzaj (poufne itd.)
eHIS4.37.
System musi mieć możliwość uaktualniania i dodawania informacji o pacjencie w
każdym czasie przez autoryzowanych użytkowników, z dezaktualizacją wcześniejszych
zapisów bez ich usuwania.
eHIS4.38.
System musi mieć możliwość stworzenia nowego rekordu pacjenta noworodkowi, z
powieleniem danych z karty matki.
eHIS4.39.
System musi mieć możliwość automatycznego powiązania rekordu noworodka z
rekordem matki.
Grupa wymagań – planowanie/umawianie wizyt:
eHIS4.34.

ID
wymagania
eHIS4.40.
eHIS4.41.
eHIS4.42.
eHIS4.43.
eHIS4.44.
eHIS4.45.
eHIS4.46.

eHIS4.47.
eHIS4.48.
eHIS4.49.
eHIS4.50.
eHIS4.51.

eHIS4.52.

eHIS4.53.
eHIS4.54.

eHIS4.55.

Opis wymagania

System musi mieć możliwość wyszukiwania/planowania wizyt ambulatoryjnych.
System musi mieć możliwość planowania i wyszukiwania wizyt ambulatoryjnych i
udostępniać tą funkcjonalność wybranym użytkownikom.
System musi mieć możliwość tworzenia list kolejkowych/list oczekujących wg.
świadczeń opieki zdrowotnej (usług/procedur), nazwisk lekarzy, specjalizacji lekarskich.
System musi pozwalać na zarządzanie ruchem pacjentów, monitorowanie "obłożenia".
System musi pozwalać na wybór odpowiedniej daty/czasu w oparciu o dostępność
niezbędnych zasobów.
System musi pozwalać określić poziom pilności wizyty/badania.
System musi pozwalać na automatyczne określenie czy jest konieczne skierowanie dla
uzyskania usługi i czy do wystawienia takiego skierowania muszą być specjalne
kwalifikacje.
System musi mieć możliwość klasyfikacji usług wg. rodzaju.
System musi mieć możliwość klasyfikacji miejsc wg. rodzaju (np. określonych klinik,
oddziałów, pracowni itp.)
System musi mieć możliwość podglądu stanu kalendarza wizyt z różnych perspektyw
(specjalizacja, placówka medyczna, komórka organizacyjna, konkretny lekarz).
System musi mieć możliwość kategoryzacji zapytań i wyświetleń wyników o stan
kalendarza wg. rodzaju usługi (wizyta kontrolna, konsultacja, operacja itp.).
Funkcjonalność kalendarza musi pozwalać na wybór odpowiedniej daty/czasu w
oparciu o dostępność koniecznych zasobów (wymagany pracownik medyczny, sprzęt,
materiały).
System musi pozwalać na automatyczne określenie czy jest konieczne skierowanie dla
uzyskania usługi i czy do wystawienia takiego skierowania potrzebne są specyficzne
kwalifikacje.
System musi pozwalać na zapytania specyficzne i wyszukiwanie pacjentów w
kalendarzu po płatniku świadczenia, specjaliście medycznym, innych parametrach.
System musi mieć możliwość zaplanowania kolejnych powtarzających się wizyt i badań
dla konkretnego pacjenta (np. comiesięcznych wizyt ze standardowym zestawem
comiesięcznych badań).
System musi mieć możliwość określenia regulaminu uaktualniania grafików na
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eHIS4.56.
eHIS4.57.
eHIS4.58.
eHIS4.59.
eHIS4.60.

eHIS4.61.

eHIS4.62.

eHIS4.63.
eHIS4.64.
eHIS4.65.
eHIS4.66.

4.5.3

Moduł elektronicznych zleceń i skierowań

ID
wymagania
eHIS4.67.
eHIS4.68.
eHIS4.69.

eHIS4.70.

4.5.4

podstawie ruchu pacjentów.
System musi mieć możliwość potwierdzania umówionych zdarzeń (wizyt, przyjęć) i
śledzenia zmiany stanu zapisanej w kalendarzu usługi dla pacjenta.
System musi umożliwiać automatyczne ostrzeżenia o "obłożeniu" zgodnie ze
zdefiniowaną w systemie polityką placówki medycznej.
System musi mieć możliwość wyszukania innych rezerwacji dla tego samego pacjenta
przed akceptacją nowego zapisu na usługę.
System musi mieć możliwość zmiany rodzaju rezerwacji (np. umówienie innej kliniki,
innego specjalisty).
System musi mieć możliwość ręcznej zmiany zaplanowanej daty lub czasu każdej wizyty
lub przyjęcia oraz generowanie odpowiedniego powiadomienia dla właściwych
jednostek.
System musi mieć możliwość zmiany terminu /terminów przez autoryzowanego
użytkownika całych sesji klinicznych, wg. miejsca, usługi, lekarza, z automatycznym
powiadomieniem wysyłanym do odpowiednich jednostek i zmianą organizacji
realizującej usługi.
System musi mieć możliwość powiadomienia pacjenta, potwierdzenia ustalonego
czasu, miejsca wizyty lub przyjęcia za pomocą wybranych przez niego mediów (np.:
SMS, telefon, e-mail).
System musi mieć możliwość wysyłania pacjentowi wielu automatycznych
przypomnień.
System musi mieć możliwość dołączenia pacjentowi standardowych instrukcji
związanych np: z wymaganym przygotowaniem do wizyty/badania diagnostycznego.
System musi umożliwiać tworzenia blokad w kalendarzu.
System musi umożliwiać monitorowanie dostępności zasobów.

Opis wymagania

System musi umożliwiać zarejestrowanie skierowania zarówno wewnętrznego jak i
zewnętrznego i realizację na jego podstawie świadczenia opieki zdrowotnej.
System musi umożliwiać lekarzom wystawianie elektronicznych skierowań na
świadczenia (konsultacje/badania/ do szpitala/inne).
System musi pozwalać lekarzom na podgląd listy pacjentów przypisanych do nich.
Lekarze mogą wybrać zapisanego do siebie pacjenta z listy i zapoznać się z
informacjami medycznymi pacjenta.
W systemie lekarze/pielęgniarki muszą mieć możliwość wprowadzenia zleceń
lub/skierowań na badania, procedury, leki oraz sprawdzanie ich statusu realizacji.

Moduł elektronicznego rekordu pacjenta

ID
wymagania
eHIS4.71.

eHIS4.72.

eHIS4.73.

Opis wymagania

System musi zapewniać dostępność kompleksowych i aktualnych informacji zarówno z
poziomu rejestracji pacjenta (dane ewidencyjne) jak również z obszaru medycznego
(jednostkowe dane medyczne) o pacjencie niezbędne w momencie leczenia.
System musi umożliwiać generowanie protokołów, raportów, kart, opisów
składających się na dokumentację medyczną, a także dostarczać narzędzia
wspomagające postępowanie w przypadku opieki w przebiegu choroby przewlekłej.
System musi umożliwiać dostęp do wywiadu medycznego pacjenta w tym informacji
m.in. takich, jak alergie, informacji o przebytych i istniejących chorobach, rozpoznanie
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eHIS4.74.

eHIS4.75.

eHIS4.76.
eHIS4.77.
eHIS4.78.

eHIS4.79.
eHIS4.80.

4.5.5

chorób przewlekłych, bieżące i zakończone zalecenia, inne wyniki.
System musi umożliwiać zapis zaleceń dla pacjenta przy wypisie lub po zakończonej
konsultacji, umożliwiając wydanie pacjentowi zaleceń, do których powinien się
stosować.
System musi wspomagać tworzenie szablonów tekstowych, do stosowania w
dokumentacji medycznej, np: szablon wstępnego wywiadu z pacjentem, szablon
zalecenie lekarskiego i wiele innych.
System musi pozwalać na wpis różnych rozpoznań oraz szczegółową rejestrację
przebiegu leczenia pacjenta.
System musi pozwalać na wyświetlanie dokumentacji medycznej związanej z
wszystkimi rozpoznaniami pacjenta.
System musi umożliwiać lekarzom wgląd do wywiadu medycznego/wizyt wraz z
właściwymi danymi, takimi jak badania, ich wyniki, leki, efekty leczenia, diagnoza z
kodem ICD, zastosowana terapia, itp.
System musi wykorzystywać klasyfikacje ICD do kodowania.
System musi wspomagać tworzenie raportów z danymi medycznymi do wydruku.

Moduł podstawowej opieki zdrowotnej nad pacjentem i opieki ambulatoryjnej

ID
wymagania
eHIS4.81.

eHIS4.82.

eHIS4.83.
eHIS4.84.

Opis wymagania

System musi mieć możliwość zebrania i wprowadzenia do dokumentacji medycznej
koniecznych informacji związanych z pacjentem takich jak:
a) alergie/nietolerancje na leki
b) wcześniej występujące reakcje uboczne
c) opis stanu zdrowia
d) wywiad rodzinny
e) wywiad środowiskowy
f) nietolerancje pokarmowe / specjalne potrzeby, np. dietetyczne
g) inne ważne uwagi
System musi umożliwiać przygotowanie planów opieki, planów leczenia (np.. leczenie
pacjentów wymagających szczególnej opieki i plany leczenia), wytycznych
postępowania.
System musi wspomagać funkcjonowanie planu opieki za pomocą narzędzia do
tworzenia, przeglądania i dokumentowania planu opieki pacjenta.
System musi wspomagać funkcjonowanie obiegu dokumentów, który umożliwia
gromadzenie i udostępnianie informacji na temat czynności życiowych i planu opieki
nad pacjentem.

4.5.6 Moduł szpital
Grupa funkcjonalności – ewidencja pacjentów:
ID
wymagania
eHIS4.85.

Opis wymagania

ID
wymagania
eHIS4.86.

Opis wymagania

Wymagania jak dla modułu planowania wizyt, pacjenci ambulatoryjni
Grupa funkcjonalności – wstępny wywiad z pacjentem:

System musi mieć możliwość zebrania i wprowadzenia do dokumentacji medycznej
koniecznych informacji związanych z pacjentem takich jak:
a) alergie/nietolerancje na leki
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b) wcześniej występujące reakcje uboczne
c) opis stanu zdrowia
d) wywiad rodzinny
e) wywiad środowiskowy
f) nietolerancje pokarmowe / specjalne potrzeby, np. dietetyczne
g) inne ważne uwagi
eHIS4.87.
System musi mieć możliwość drukowania identyfikatorów pacjentów/opasek
identyfikacyjnych na nadgarstek.
eHIS4.88.
System musi mieć możliwość klasyfikacji przyjęcia jako przyjęcia w trybie nagłym (tzn.
nieplanowane).
Grupa funkcjonalności – dokumentacja szpitalna:
ID
wymagania
eHIS4.89.

Opis wymagania

ID
wymagania
eHIS4.96.

Opis wymagania

System musi umożliwiać generowanie specyficznej dokumentacji medycznej
wytwarzanej w oddziałach szpitalnych z uwzględnieniem rejestracji czynności
lekarskich i pielęgniarskich – zintegrowany z modułem elektroniczny rekord pacjenta.
eHIS4.90.
System musi umożliwiać wyświetlenie całkowitego spożycia i wydalania na podstawie
ewidencji dotyczącej pacjenta.
eHIS4.91.
System musi mieć możliwość integracji z urządzeniami monitoring biomedycznego,
takimi jak urządzenia do wlewów w celu automatycznego pobierania danych.
eHIS4.92.
System musi udostępniać wzór dokumentu dotyczącego czynności życiowych, który
może być modyfikowany w zależności od potrzeb.
eHIS4.93.
System musi umożliwiać użytkownikowi określać zakresy, np: zakres temperatury
pacjenta
eHIS4.94.
System musi umożliwiać wprowadzenie parametrów zdefiniowanych przez
użytkownika dla prawidłowych wartości.
eHIS4.95.
System musi umożliwiać przedstawienie czynności życiowych w formie graficznej i
tabelarycznej.
Grupa funkcjonalności – wypis pacjenta ze szpitala:

eHIS4.97.

eHIS4.98.

eHIS4.99.
eHIS4.100.

eHIS4.101.

System musi mieć możliwość rejestracji wypisu na żądanie pacjenta, włącznie z
preferowanym czasem/datą, autorem żądania z uwzględnieniem zasad postępowania
w takich sytuacjach.
System musi mieć możliwość wygenerowania standardowego zestawu zadań do
zaplanowania dla odpowiednich oddziałów, które muszą być wykonane przed
wypisaniem pacjenta.
System musi mieć możliwość generowania standardowej listy kontrolnej wypisowej,
dla celów wewnętrznych i dla pacjenta, w oparciu o dotychczasowe leczenie, stan
zdrowia itd.
System musi mieć możliwość podpowiadania standardowej listy kontrolnej dla porad
pielęgniarskich lub lekarskich, przygotowujących pacjenta do wypisu.
System musi mieć możliwość wygenerowania (w formie drukowanej lub załącznika do
e-maila) standardowych materiałów edukacyjno-informacyjnych, z konfigurowalnej
biblioteki dokumentów.
System musi mieć możliwość dostarczenia podsumowania dla farmaceuty, jakie leki
były stosowane u pacjenta, do porównania z innymi lekami wcześniej
podawanymi/uzyskanymi w aptekach publicznych, w celu potwierdzenia informacji o
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eHIS4.102.
eHIS4.103.
eHIS4.104.
eHIS4.105.
eHIS4.106.
eHIS4.107.

eHIS4.108.
eHIS4.109.
eHIS4.110.
eHIS4.111.

4.5.7

lekach na wypisie.
System musi mieć możliwość utworzenia Karty wypisowej w ustandaryzowanej formie.
System musi mieć możliwość załączenia do karty wypisowej istotnych wyników badań
laboratoryjnych i obrazowych, rodzaju leków i innych informacji klinicznych z systemu.
System musi umożliwiać kategoryzację przyczyn wypisu (np.. Przeniesienie, leczenie
zakończone, zgon itp..)
System musi mieć możliwość rejestracji częściowych wypisów (np. przepustek
weekendowych dla pacjentów).
W przypadku gdy powodem wypisu jest zgon system musi mieć możliwość
wygenerowania Karty Zgonu.
System musi mieć możliwość utrzymywania konfigurowalnych list kontrolnych dla
każdego pacjenta (np. zgoda lekarza, porady dietetyczne, otrzymane przy wypisie leki,
zwrócono pacjentowi jego rzeczy itd.).
System musi mieć możliwość wygenerowania faktury, jeśli świadczenie jest usługą
komercyjną.
System musi mieć możliwość automatycznego wysyłania powiadomień do określonych
świadczeniodawców o wypisie pacjenta.
System musi mieć możliwość automatycznego wysyłania powiadomień do określonych
członków rodziny o wypisie pacjenta.
System musi mieć możliwość załączenia elektronicznych kopii wypisu,

Moduł sali operacyjnej

ID
wymagania
eHIS4.112.

Opis wymagania

ID
wymagania
eHIS4.113.
eHIS4.114.

Opis wymagania

Moduł musi być zintegrowany z co najmniej takimi modułami jak:
a) Zarządzanie listami oczekujących
b) Elektroniczny Rekord Pacjenta
c) Elektroniczne Zlecenia
Grupa funkcjonalności – planowanie:

eHIS4.115.

eHIS4.116.
eHIS4.117.
eHIS4.118.
eHIS4.119.
eHIS4.120.
eHIS4.121.
eHIS4.122.

System musi umożliwiać zarządzanie przyjęciami pacjentów w trybie szpitalnym
System musi zapewnić możliwość jednoczesnego rezerwowania terminów przez więcej
niż jednego planującego.
System przy planowaniu musi analizować i uwzględniać konflikty w zakresie
niezbędnych zasobów do realizacji konkretnej procedury medycznej (np: dostępność
obligatoryjnego sprzętu).
System musi mieć funkcjonalność generowania alertów dla konfliktów planowanych
terminów operacji.
System musi umożliwiać szybki podgląd kilku najbliższych dostępnych przedziałów
czasowych personelowi planującemu zabiegi i operacje.
Na potrzeby planowania zabiegu w systemie musi istnieć możliwość wprowadzenia
danych dotyczących operatora, anestezjologa, pielęgniarki, asystenta lub innych.
System musi umożliwiać przeglądanie planów operacji w salach operacyjnych na
dużych ekranach (bez konieczności przewijania).
System musi umożliwiać obsługę planowania dla wielu lokalizacji.
System musi umożliwiać obsługę kastomizowanego planowania z elastycznym
ustawianiem godzin pracy i specjalności.
System musi umożliwiać obsługę planowania złożonych przypadków z wieloma
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eHIS4.123.

eHIS4.124.

eHIS4.125.
eHIS4.126.
eHIS4.127.
eHIS4.128.
eHIS4.129.
eHIS4.130.
eHIS4.131.
eHIS4.132.

eHIS4.133.

eHIS4.134.

eHIS4.135.
eHIS4.136.

eHIS4.137.
eHIS4.138.
eHIS4.139.
eHIS4.140.
eHIS4.141.
eHIS4.142.

eHIS4.143.

lekarzami i wieloma procedurami.
W systemie musi istnieć możliwość przypisania anulowanym/zmodyfikowanym
przypadkom kodu przyczyny, skontrolowania ich oraz umożliwienia ponownej
aktywacji.
W systemie musi istnieć możliwość raportowania/przeglądania listy oczekujących
danego chirurga z informacjami o zbliżających się terminach (datach/godzinach)
procedur.
System musi zapewniać obsługę możliwości indywidualnego i grupowego przesuwania
przypadków.
System musi pozwalać na generowanie raportów ścieżki kontrolnej dla
zmodyfikowanego planowania z Datą/Godziną i Nazwą Użytkownika.
System musi zapewniać obsługę rezerwacji czasu dla personelu, materiałów i sprzętu, z
możliwością śledzenia i raportowania tych informacji.
System musi zapewniać obsługę tymczasowej blokady sali operacyjnej (np.;
konserwacja sali operacyjnej, sprzętu itp.)
System musi mieć możliwość weryfikacji uprawnień chirurgów/lekarzy.
System musi mieć możliwość zdalnego dostępu lekarzy do systemu i zdalnego
drukowania.
System musi mieć możliwość wyboru procedury na podstawie listy wyszukiwania i listy
rozwijanej.
System musi zapewniać obsługę ograniczeń planowania na przyszłość (np: blokada
możliwości planowanie w terminie przekraczającym 6 miesięcy lub możliwość
skonfigurowania innej reguły).
System musi umożliwiać generowanie i rozsyłanie alertów do lekarzy w przypadku gdy
zachodzi konieczność podjęcia działań na sali operacyjnej przed zaplanowanym
terminem.
System musi umożliwiać obsługę nagłych zmian planów zabiegów na sali operacyjnej z
uwzględnieniem przyczyn (np.: ze względu na nieoczekiwaną niedostępność sprzętu,
konieczność anulowania przypadku planowanego ze względu na realizację przypadku
nagłego, przedłużenie czasu zabiegu poprzedzającego zaplanowany przypadek, inne
przyczyny).
System musi zapewniać obsługę możliwości wyświetlania personelowi planującemu
opcji pierwszej dostępnej daty i alternatywnych dat.
System musi zapewniać obsługę możliwości planowania przypadków z listy
oczekujących z danymi pacjenta i chirurga spełniającymi reguły planowania określone
przez użytkownika.
System musi umożliwiać przeplanowywanie anulowanych i zwolnionych godzin
zgodnie z regułami określonymi przez użytkownika.
System musi mieć możliwość określania szacunkowego czasu trwania procedury.
System musi mieć możliwość akceptowania przez system odchyleń od czasu trwania
procedury, z wyjątkami.
System musi mieć możliwość oflagowywania/identyfikowania zaplanowanych
przypadków w harmonogramie.
System musi mieć możliwość identyfikowania przypadków na podstawie z góry
ustalonych kryteriów (np.: typ znieczulenia, pobyt w szpitalu, nagły przypadek, itp.)
System musi umożliwiać rejestrowanie preferencji pacjentów w związku z terminem
operacji i planowaniem terminu (np. : pacjent planuje operację w konkretnym,
dogodnym dla niego terminie).
System musi umożliwiać wyświetlanie całkowitej liczby pacjentów dla każdej sali
operacyjnej, z możliwością pogrupowania pacjentów zgodnie z określonymi

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

108 | S t r o n a

priorytetami.
System musi umożliwiać użytkownikom rejestrowanie procesów związanych z
operacjami i salami operacyjnymi.
Grupa funkcjonalności – zarządzanie zgodami:
eHIS4.144.

ID
wymagania
eHIS4.145.
eHIS4.146.
eHIS4.147.
eHIS4.148.
eHIS4.149.

Opis wymagania

ID
wymagania
eHIS4.150.

Opis wymagania

System musi mieć możliwość rejestrowania zgody pacjenta na wykonanie procedury.
System musi umożliwiać wyświetlenie dowolnej poprzedniej zgody pacjenta.
System musi umożliwiać zarejestrowanie zgody na znieczulenie.
System musi umożliwiać zarejestrowanie zgody na transfuzję krwi.
System musi umożliwiać wygenerowania formularza zgody również w innym języku niż
polski.
Grupa funkcjonalności – zlecenia i wymagania ogólne:

eHIS4.151.

eHIS4.152.

eHIS4.153.
eHIS4.154.
eHIS4.155.
eHIS4.156.
eHIS4.157.
eHIS4.158.
eHIS4.159.
eHIS4.160.
eHIS4.161.

eHIS4.162.

eHIS4.163.

System musi umożliwiać współdziałanie modułu z innymi modułami systemu,
pozwalające użytkownikom na dostęp do niezbędnej informacji klinicznej takiej jak
parametry życiowe, alergie, uwagi oraz inne informacje z pełnej historii choroby
pacjenta.
System musi umożliwiać lekarzom generowanie wniosków o procedury chirurgiczne
oraz planowanie całego przypadku z pojedynczego obiegu zadań (workflow), włącznie z
wprowadzaniem zleceń przedoperacyjnych, dotyczących czasu operacji oraz
pooperacyjnych.
System musi mieć możliwość ustawiania zleceń przedoperacyjnych/ dotyczących czasu
operacji/ pooperacyjnych, z opcją dodawania i modyfikowania zleceń oraz
monitorowania realizacji zleceń.
System musi zapewniać dokumentację zleceń online.
System musi pozwalać uprawnionym użytkownikom na wprowadzanie dane on-line
podczas trwania samej operacji.
System musi umożliwiać prowadzeni księgi bloku operacyjnego.
System musi umożliwiać wprowadzanie i wyświetlanie wyników operacji dla
poprzednich operacji.
System musi obsługiwać aplikację kodów paskowych na potrzeby identyfikacji
pacjentów a także procesu przyjmowania i rozchodowania materiałów.
System musi rejestrować procesy zamawiania i wydawania materiałów używanych w
trakcie zabiegów.
System musi umożliwiać automatycznie zliczanie kosztów zużytych materiałów dla
danego zabiegu.
System musi umożliwiać prognozowanie na temat potrzebnych dostaw materiałów na
podstawie zaplanowanych zabiegów.
System musi umożliwiać określanie takich informacji, jak: kto przeprowadził zabieg, kto
podał leki oraz inne materiały pacjentowi, zgodnie z obowiązującymi procedurami
medycznymi.
System musi umożliwiać przechowywanie zarejestrowanych informacji o wybudzeniu
po operacji (np.: wybudzenie podczas narkozy, ocena kliniczna, wydarzenia/incydenty,
obserwacja oznak życiowych, interwencja).
System musi mieć możliwość rejestrowania zleceń znieczulenia. (np. Wniosek o
przeniesienie pacjentów na OIOM).
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System musi mieć możliwość rejestrowania zleceń przeniesienia pacjenta na inny
oddział.
eHIS4.165.
System musi zapewniać obsługę listy kontrolnej / oceny pooperacyjnej, dla pacjentów
ze wskazaniami do opuszczenia sali pooperacyjnej.
eHIS4.166.
System musi zapewniać obsługę dokumentacji medycznej generowanej w związku z
zabiegami / operacjami.
eHIS4.167.
System musi mieć możliwość rejestrowania informacji o implantach (np. sztuczny staw
biodrowy, sztuczna zastawka, aparaty słuchowe, itp.)
Grupa funkcjonalności – dokumentacja medyczna:
eHIS4.164.

ID
wymagania
eHIS4.168.

Opis wymagania

ID
wymagania
eHIS4.186.

Opis wymagania

System musi pozwalać na prowadzenie dokumentacji medycznej (przedoperacyjnej,
podczas operacji i pooperacyjnej).
eHIS4.169.
System musi zapewniać możliwość automatycznego rejestrowania danych
fizjologicznych pochodzących z systemów zintegrowanych (wentylatory, pompy
infuzyjne) do systemu, gdzie stają się one częścią składową historii choroby pacjenta.
eHIS4.170.
System musi mieć możliwość automatycznego rejestrowania CTG w salach
porodowych w przypadku integracji systemów.
eHIS4.171.
System musi pozwalać na dostęp do informacji demograficznej o pacjentach.
eHIS4.172.
System musi zapewniać rejestrację użycia sprzętu, włącznie z jednostkami
elektrochirurgicznymi, jednostkami bipolarnymi, laserami, mikroskopami, jednostkami
wizyjnymi.
eHIS4.173.
System musi zapewniać rejestrację diagnozy przedoperacyjnej i pooperacyjnej w
postaci notatki klinicznej.
eHIS4.174.
System musi zapewniać rejestrację wykonywanych procedur medycznych.
eHIS4.175.
System musi zapewniać rejestrację miejsca/strony operacji.
eHIS4.176.
System musi zapewniać rejestrację leków przygotowanych, zaaplikowanych lub
wydanych, jak również użytych roztworów do irygacji.
eHIS4.177.
System musi zapewniać rejestrację danych osobowych chirurgów, asystentów,
anestezjologów oraz innego upoważnionego personelu.
eHIS4.178.
System musi zapewniać rejestrację wymaganych sal/czasów procedur.
eHIS4.179.
System musi zapewnić rejestrację zliczeń użytych materiałów medycznych.
eHIS4.180.
System musi dostarczać ekranów reprezentacji graficznej dla obserwacji podczas
pooperacyjnej opieki pielęgniarskiej.
eHIS4.181.
System musi zapewniać obsługę przedoperacyjnych, wewnątrzoperacyjnych oraz
pooperacyjnych składowych prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów.
eHIS4.182.
System musi zapewniać obsługę monitorowania pracy personelu przy pomocy wielu
kategorii zdefiniowanych przez użytkownika, dla każdego przypadku.
eHIS4.183.
System musi zapewniać propagację informacji o przypadkach w czasie rzeczywistym do
innych komórek organizacyjnych placówki wykorzystujących system, tak by inni
uczestnicy procesu mogli śledzić postępy przypadku.
eHIS4.184.
System musi zapewniać obsługę tworzenia zleceń przedoperacyjnych.
eHIS4.185.
System musi zapewniać obsługę dostępu pielęgniarek do karty pacjenta w celu
dokumentowania zapewnionej opieki.
Grupa funkcjonalności – analizy i monitorowanie:

System musi rejestrować statystyki wykorzystania sal operacyjnych (np: godziny
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eHIS4.187.
eHIS4.188.
eHIS4.189.

eHIS4.190.
eHIS4.191.

eHIS4.192.

eHIS4.193.
eHIS4.194.

eHIS4.195.

eHIS4.196.
eHIS4.197.
eHIS4.198.
eHIS4.199.
eHIS4.200.

4.5.8

faktyczne a zaplanowane).
System musi mieć możliwość rejestrowania czasu trwania pewnych czynności podczas
operacji (np.: czas stosowania zacisków podczas transplantacji).
System musi zapewniać porównywanie faktycznych i standardowych czasów procedury
medycznej.
System musi mieć możliwość generowania raportu na temat zaplanowanego i
faktycznego wykorzystania sal, jak również możliwość porównania wykorzystania sal
zależnie od dnia tygodnia.
System musi mieć możliwość wytworzenia codziennego raportu z wykorzystania sal
operacyjnych, według sali, z analizą opóźnień.
System musi mieć możliwość raportowania procedur wykonywanych przez określonych
lekarzy w zadanym okresie czasu. (np.; liczba cesarskich cięć wykonanych przez
doktora X w miesiącu Y).
System musi umożliwiać określanie alertów powiadamiających w przypadku
niedopełnienia krytycznych punktów kontrolnych (np: miejsce operacji nie oznaczone
jako element przedoperacyjnej listy kontrolnej).
System musi mieć możliwość śledzenia danych na potrzeby planowania, w celu
wsparcia optymalizacji planowania.
System musi umożliwiać rejestrowanie i raportowanie wykorzystania sal operacyjnych
m.in według kryteriów:
a) Specjalista medyczny (np.: lekarz)
b) Procedura medyczna
c) Świadczenie opieki zdrowotnej
d) Sprzęt
e) Rozpoznanie
System musi mieć możliwość monitorowania długości cyklu procedury (np.
rejestrowanie i monitorowanie czasu przebywania pacjentki od przyjęcia do szpitala do
porodu).
System musi zapewniać obsługę drukowania raportów na ekran, drukarkę lokalną i
drukarkę sieciową.
System musi zapewniać raportowanie przydziałów personelu pielęgniarskiego i
personelu wsparcia na podstawie procedur wprowadzonych do systemu.
System musi zapewniać obsługę raportów ad hoc lub kastomizowanych.
System musi zapewniać obsługę możliwości tworzenie własnych raportów
zdefiniowanych przez użytkownika opartych na dowolnych wprowadzonych danych .
System musi zapewniać eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych oraz innych
programów bazodanowych.

Moduł szpitalny oddział ratunkowy / Izba Przyjęć

ID
wymagania
eHIS4.201.

Opis wymagania

Moduł musi być zsynchronizowany z innymi modułami systemu w ramach, których
możliwa jest:
a) rejestracja pacjenta
b) wyszukiwanie pacjenta
c) wstępna ocena pacjenta
d) planowanie wypisów
e) wypisywanie recept
f) karty pielęgniarek i lekarzy
g) podgląd do historii choroby pacjenta
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eHIS4.202.
eHIS4.203.
eHIS4.204.
eHIS4.205.
eHIS4.206.
eHIS4.207.
eHIS4.208.
eHIS4.209.
eHIS4.210.
eHIS4.211.
eHIS4.212.
eHIS4.213.
eHIS4.214.

eHIS4.215.
eHIS4.216.
eHIS4.217.
eHIS4.218.
eHIS4.219.
eHIS4.220.
eHIS4.221.
eHIS4.222.
eHIS4.223.
eHIS4.224.
eHIS4.225.
eHIS4.226.
eHIS4.227.
eHIS4.228.
eHIS4.229.
eHIS4.230.
eHIS4.231.
eHIS4.232.
eHIS4.233.
eHIS4.234.

System musi wspierać skanowanie identyfikatora pacjenta.
System musi wspierać dołączanie obrazów do dokumentacji medycznej pacjentów.
System musi zapewniać ciągłość obsługi pacjenta od izby przyjęć po oddziały.
System musi wspierać przydzielenie pacjentowi łóżka.
System musi wspierać zbieranie informacji o opiece przedszpitalnej na potrzeby
dokumentacji oddziału ratunkowego.
System musi wspierać analizę pracy oddziału ratunkowego.
System musi wspierać zlecenia diagnostyczne i terapeutyczne od momentu oceny w
oparciu o wzorce.
System musi mieć możliwość prezentowania automatycznego oznakowania wartości
granicznych dla pacjentów.
System musi wspierać wprowadzanie pól z komentarzami.
System musi umożliwiać wygenerowanie podsumowania opieki nad pacjentem w
oddziale ratunkowym.
System oddziału ratunkowego musi być zintegrowany z modułem informacji klinicznej.
System musi wspierać możliwość rezerwacji łóżka dla pacjenta przed jego przybyciem.
System musi zapewniać automatyczne powiadamianie lekarzy (np.: wizualnie) o stanie
pacjenta, kiedy czas oczekiwania przekracza wartości założone dla oddziału medycyny
ratunkowej.
System musi zapewniać automatyczne powiadamianie lekarzy (np.: wizualnie) o
dostępności wyników badań pacjenta.
System musi zapewniać automatyczna kontrolę i ocenę czasu oczekiwania pacjenta.
System musi automatycznie wyświetlać informacje o alergiach przy zamawianiu leków.
System musi automatycznie flagować/zaznaczać lekarzowi wartości skrajne wyników.
System musi automatycznie generować unikalny numer rejestracyjny każdemu
pacjentowi izby przyjęć.
System musi rejestrować czas przyjęcia i przypisania łóżka.
System musi rejestrować czas podania leków.
System musi rejestrować czas wizyty pacjenta w gabinecie zabiegowym.
System musi rejestrować czas wizyty pielęgniarki.
System musi zapewniać dostęp do danych o pacjencie niezbędnych do sprawowania
opieki uprawnionym osobom.
System musi wspierać elektroniczne podsumowanie do wypisu.
System musi umożliwiać kompletowanie ocen przedszpitalnych i karty pacjenta w
formie elektronicznej do włączenia do karty wypisowej.
System musi umożliwiać „szybką rejestrację" kiedy tożsamość pacjenta jest nieznana.
System musi umożliwiać „szybką rejestrację" noworodków o nieustalonej tożsamości
jako "przypadków specjalnych”.
System musi pozwalać na modyfikację wygląd okna rejestracji pacjenta (wgląd, pola
danych, listy rozwijane itd.) w zależności od potrzeb.
System musi pozwalać przypisać ten sam personel pielęgniarski do wielu pacjentów w
jednym kroku.
System musi wspierać określone przez użytkownika a specyficzne dla pacjentów
medycyny ratunkowej wydarzenia, licząc czas dla celów statystycznych.
System musi uniemożliwiać dostęp do danych nieuprawnionym użytkownikom lub ich
grupom.
System musi prezentować listę pacjentów oczekujących na łóżko.
System musi prezentować listę pacjentów ze zleceniem na badanie diagnostyki
obrazowej.
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eHIS4.235.
eHIS4.236.
eHIS4.237.

4.5.9

Moduł musi być zintegrowany z modułem przyjęć oraz modułami realizującymi
funkcjonalności dokumentacji medycznej, zleceniami, skierowaniami.
Moduł musi być zintegrowany z RIS i PACS.
System musi mieć możliwość integracji z systemem finansowo-księgowym w celu
obsługi aspektów finansowych związanych ze świadczonymi usługami medycznymi.

Moduł elektronicznej recepty

ID
wymagania
eHIS4.238.
eHIS4.239.
eHIS4.240.
eHIS4.241.
eHIS4.242.
eHIS4.243.
eHIS4.244.

Opis wymagania

System musi mieć możliwość zaimportowania zewnętrznego słownika interakcji leków.
System musi mieć możliwość wystawiania recept i wyszukiwania wystawionych recept.
System musi umożliwiać anulowanie, modyfikację niezrealizowanych recept.
System musi umożliwiać wypisywanie powtarzalnych recept.
System musi rejestrować informacje o stosowanych lekach, pobrane z recepty.
System musi posiadać funkcjonalności badania i kontroli interakcji lekowych, dla
interakcji wysokiego ryzyka.
System musi generować ostrzeżenia dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów na temat
alergii i skutków ubocznych przepisanych leków.

4.5.10 Moduł obsługi pielęgniarskiej
ID
wymagania
eHIS4.245.
eHIS4.246.
eHIS4.247.

Opis wymagania

System musi pozwalać personelowi pielęgniarskiemu na dokumentowanie działań
związanych z opieką nad pacjentem.
System musi rejestrować każdą procedurę pielęgniarską.
System musi umożliwiać planowanie opieki pielęgniarskiej (z odnotowaniem diagnozy
pielęgniarskiej, przyczyn, efektów, celów do osiągnięcia).

4.5.11 Funkcjonalności współdzielone dla modułów medycznych związane ze
specjalizacjami medycznymi
ID
wymagania
eHIS4.248.
eHIS4.249.
eHIS4.250.
eHIS4.251.
eHIS4.252.

eHIS4.253.
eHIS4.254.
eHIS4.255.
eHIS4.256.

Opis wymagania

System musi dostarczać narzędzia do dokumentowania różnych wyników dla różnych
metod leczenia i diagnozowania (hemodynamika, ECHO, i inne.).
System musi umożliwiać szczegółowe opisywanie wyników badań.
System musi mieć możliwość utworzenia standardowych, wzorcowych dokumentów
klinicznych.
System musi umożliwiać stosowanie elektronicznego podpisu, dzięki czemu lekarze
mogą podpisać wytworzone dokumenty medyczne bezpośrednio w systemie.
System musi umożliwiać komunikację między innymi z urządzeniami diagnostycznymi
wspierającymi realizację badań diagnostycznych/zabiegów m.in. takich jak:
(cewnikowanie serca, echokardiografia serca, USG, holter EKG, inne) poprzez
integrację z oprogramowanymi medycznymi urządzeniami zewnętrznymi.
System musi obsługiwać logikę charakterystyczną dla różnych specjalizacji np.:
okulistyki, kardiologii. Z uwzględnieniem specyficznej dokumentacji medycznej.
System musi wspierać proces monitorowania stanu zdrowia pacjentów poprzez
przypomnienia kliniczne/ harmonogramy/ raporty.
System musi umożliwiać raportowanie informacji o infekcjach/ powikłaniach/
wynikach.
System musi umożliwiać zarządzanie skierowaniami.
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eHIS4.257.
eHIS4.258.
eHIS4.259.
eHIS4.260.
eHIS4.261.
eHIS4.262.
eHIS4.263.
eHIS4.264.

eHIS4.265.
eHIS4.266.

eHIS4.267.

System musi umożliwiać ocenę ścieżki leczenia pacjenta - opóźnienia, planowanie,
rezerwacja.
System obsługuje wytyczne i zalecenia NICE (National Institute for Health and Care
Excellence) w zakresie cukrzycy.
System musi udostępniać wsparcie w obsłudze badań klinicznych.
System musi umożliwiać monitorowanie pacjentów, którzy nie stawili się na wizytę.
System musi wspierać komunikację pomiędzy lekarzami oferując narzędzia wspierające
wymianę dokumentacji medycznej na potrzeby zapewnienia ciągłości leczenia.
System musi umożliwiać integrację z laboratoriami diagnostycznymi w zakresie
automatyzacji odbioru wyników badań i przesyłania zleceń.
System musi wspierać pracę z dokumentacją medyczną pacjenta bezpośrednio przy
łóżku pacjenta.
System po zintegrowaniu z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak aparat do
hemodializy zezwala na automatyczne zarejestrowanie czynności życiowych, szybkości
przepływu krwi, ciśnienia tętniczego, żylnego pobranych bezpośrednio z aparatu.
System musi umożliwiać łączenie podsumowania akcji porodowej / porodu matki z
dokumentacją noworodka.
System musi umożliwiać wprowadzenie i śledzenie danych dotyczących noworodka
(ocena w skali Apgar, resuscytacja, wentylacja) a także monitorowanie opieki klinicznej
noworodków w stanie krytycznym na intensywnej terapii.
System musi umożliwiać stworzenie kompletnej dokumentacji medycznej dla
noworodka.

4.5.12 Moduł rozliczeń
ID
wymagania
eHIS4.268.

eHIS4.269.
eHIS4.270.
eHIS4.271.
eHIS4.272.
eHIS4.273.
eHIS4.274.
eHIS4.275.

Opis wymagania

System musi umożliwiać generowanie dokumentów rozliczeniowych zarówno z
pacjentem, jak z płatnikiem świadczeń, uwzględniając wszystkie uwarunkowania
związane z warunkami umowy/kontraktu/polisy ubezpieczeniowej.
System musi mieć możliwość wystawienia rachunków pacjentom według typu
pacjenta.
System musi mieć możliwość wystawiania rachunku według umów/kontraktów/polis.
System musi zapewniać przeglądanie struktury rachunku ( w tym zastosowanych
rabatów i innych).
System musi zapewniać przeglądanie sumy opłat przed zniżkami i rabatami.
System musi mieć możliwość interakcji systemu z systemem wynagrodzeń
pracowników.
System musi pozwalać na monitorowanie należnych płatności.
W przypadku płatności, system musi mieć możliwość ujmowania typu płatności
(gotówka, karty płatnicze/kredytowe).

4.5.13 Moduł kontraktowania świadczeń
ID
wymagania
eHIS4.276.

eHIS4.277.

Opis wymagania

System musi pozwalać na konfigurowanie umów i kontraktów w systemie na
świadczenia opieki zdrowotnej z uwzględnieniem płatnika publicznego i płatników
komercyjnych.
System musi pozwalać na konfigurację warunków umowy/kontraktu, które określają
limity, wykluczenia, specjalne warunki finansowe, wymagania związane z
obligatoryjnością skierowań i inne w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla
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eHIS4.278.

eHIS4.279.

pacjentów objętych umową/kontraktem/ubezpieczeniem.
System musi mieć możliwość definiowania limitów cenowych i ilościowych i różnych
ich wariacji, zarówno w odniesieniu do całej umowy jak i konkretnego okresu trwania
umowy, bądź innych warunków.
System musi mieć możliwość definiowania różnych cenników z uwzględnieniem
możliwości przyznawania rabatów naliczanych w odniesieniu do konkretnej usługi,
wartości zrealizowanych usług oraz wielu innych parametrów i zależności.

4.5.14 Moduł analiz, statystyk, raportów
ID
wymagania
eHIS4.280.
eHIS4.281.
eHIS4.282.
eHIS4.283.
eHIS4.284.
eHIS4.285.
eHIS4.286.
eHIS4.287.
eHIS4.288.
eHIS4.289.
eHIS4.290.

Opis wymagania

System musi mieć możliwość definiowania aktywnych i nieaktywnych raportów.
System musi umożliwiać drukowanie wyników wyszukiwania w zależności od
uprawnień.
System musi posiadać narzędzie do generowania raportów, które umożliwia tworzenie
raportów statystycznych, finansowych i analitycznych.
System musi posiadać możliwość eksportowania raportów do plików PDF, DOC, XLS,
PPT, XML, JPG.
System musi zapewnić użytkownikowi końcowemu narzędzie do tworzenia raportów
(tzw. reports builder).
System musi posiadać możliwość drukowania raportów na wstępnie zdefiniowanym
szablonie wydruku.
System musi mieć możliwość generowania raportów zawierających zewnętrzne źródła
danych.
System musi wspierać język SQL i program do tworzenia raportów ad hoc (ad hoc
report writer) oraz pozwalać zachować zapytania ad hoc do późniejszego użytku.
System musi wspierać przeszukiwanie zgromadzonych danych.
System musi pozwalać użytkownikowi na przechowywanie formatu raportu lub
zapytania do późniejszego wykorzystania.
System musi wspierać OLAP i hurtownie danych.

4.5.15 Moduł archiwizacji danych (elektroniczne archiwum danych i dokumentacji)
ID
wymagania
eHIS4.291.

eHIS4.292.
eHIS4.293.

Opis wymagania

System musi umożliwiać archiwizację danych gromadzonych w systemie zgodnie z
okresami przechowywania regulowanymi przez obowiązujące ustawodawstwo z
zapewnieniem w tym czasie wymaganego dostępu do zgromadzonych danych. Dane
nieaktualne są oznaczane jako nieaktywne i są uwzględniane wyłącznie do celów, które
wymagają prezentacji danych nieaktualnych. (na potrzeby analiz i procesów
kontrolnych).
System musi umożliwiać scalanie zduplikowanych danych z zachowaniem wszelkich
reguł bezpieczeństwa operacji.
System musi umożliwiać archiwizowanie informacji zgodnie z określonymi
parametrami.

4.6 AS.03 Repozytorium dokumentów
Repozytorium dokumentów (ogólnych) jest wszechstronnym narzędziem do gromadzenia i
przetwarzania dokumentów. Ogólność przetwarzanych dokumentów oznacza w tym przypadku, że
jest to narzędzie, które może być wykorzystane bez względu na dziedzinę zastosowania.
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Wykorzystanie repozytorium dokumentów w danej dziedzinie (np. w dziedzinie medycznej) wymaga
jego dostosowania.
application Repozytorium dokumentów

Usługa w modelu
FaaS

AS.03
Repozytorium
dokumentów

Repozytorium
dokumentów API

Repozytorium
dokumentów

Rysunek 9 Repozytorium dokumentów

Repozytorium dokumentów musi spełniać następujące wymagania:
ID wymagania
REPDOK.1
REPDOK.2

REPDOK.3
REPDOK.4
REPDOK.5
REPDOK.6

REPDOK.7
REPDOK.8
REPDOK.9
REPDOK.10
REPDOK.11
REPDOK.12
REPDOK.13
REPDOK.14

Opis wymagania
Moduły repozytorium dokumentów muszą być zgodne z technologią JEE i możliwe do
uruchomienia w ramach wyspecyfikowanej platformy aplikacyjnej.
Podstawowe funkcjonalności repozytorium dokumentów wymagane przez pozostałe aplikacje
muszą być dostępne z poziomu szyny usług w postaci zdefiniowanych i elastycznych
interfejsów zwanych łącznie Repozytorium dokumentów API.
Repozytorium dokumentów musi zapewniać mechanizmy wersjonowania dokumentów.
Repozytorium dokumentów musi zawierać mechanizm tworzenia wersji dokumentów.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać dostęp zarówno do aktualnej jak i historycznych
wersji dokumentu oraz możliwość ustanowienia wcześniejszej wersji jako aktualnej.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać wyszukiwanie poprzez pełnotekstowe
przeszukiwanie treści dokumentów, według określonych parametrów (metadanych)
dokumentu, oraz przez kombinację obu metod.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać wyszukiwanie dokumentu w wielu fizycznych
repozytoriach.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać pozycjonowanie wyników wyszukiwania w
zależności od popularności dokumentów.
Repozytorium dokumentów musi zawierać mechanizm opisywania dokumentów za pomocą
metadanych.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać definiowanie zestawów metadanych dla
poszczególnych typów dokumentów.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać definiowanie i dodawanie własnych metadanych.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać automatyczne nadawanie zestawu metadanych
w zależności od miejsca przechowywania dokumentu.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać tworzenie dyskusji (komentarzy) powiązanych z
danym dokumentem.
Repozytorium dokumentów musi posiadać mechanizm subskrypcji - powiadamiania e-mail o
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REPDOK.15

REPDOK.16

REPDOK.17
REPDOK.18
REPDOK.19
REPDOK.20

REPDOK.21
REPDOK.22
REPDOK.23

REPDOK.24

REPDOK.25

REPDOK.26
REPDOK.27
REPDOK.28
REPDOK.29
REPDOK.30
REPDOK.31
REPDOK.32
REPDOK.33
REPDOK.34
REPDOK.35
REPDOK.36

REPDOK.37

zmianach danego dokumentu.
Repozytorium dokumentów musi minimalnie umożliwiać automatyczną konwersję
dokumentów MS Word, Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio, RTF, ASCII, do postaci
umożliwiającej wyświetlenie w przeglądarce internetowej (HTML/XML i PDF).
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać automatyczne konwersje formatów graficznych
oraz przechowywanie różnych wersji jednego dokumentu graficznego – np. system
przechowuje oryginalne zdjęcie w wysokiej jakości, oraz jego automatycznie skonwertowane
wersje do umieszczania w publikacjach drukowanych, stronach internetowych, wyświetlania w
urządzeniach przenośnych, etc.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać przechowywanie zarówno rejestrowanych
dokumentów, jak i innych, nierejestrowanych treści.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać dołączanie załączników do dokumentów.
Repozytorium dokumentów musi pozwalać na tworzenie teczek tematycznych z dokumentami.
Jeden dokument może być przypisany do wielu teczek.
Repozytorium dokumentów musi zapewniać to, aby teczki tematyczne (abstrakcyjne obiekty w
repozytorium zawierające fizyczne obiekty w repozytorium) mogły być opisane własnym
zestawem metadanych.
Repozytorium dokumentów musi zapewniać to, aby teczki tematyczne mogły zawierać
dowolną liczbę dokumentów dowolnego typu opisanych dowolnymi meta danymi.
Repozytorium dokumentów musi pozwalać na logiczne łączenie dokumentów. System musi
umożliwiać przejście z poziomu widoku dokumentu do innych, połączonych dokumentów.
Repozytorium dokumentów musi zapewniać mechanizm rejestrowania i wyrejestrowania
dokumentów do edycji (check-in/check-out). Wyrejestrowanie do edycji uniemożliwia zmianę
dokumentu przez innego użytkownika. Możliwe jest jednak obejrzenie, bądź pobranie kopii
oryginalnej wersji dokumentu.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać przechowywanie dowolnych typów plików
(dokumentów tekstowych, arkuszy, prezentacji, wiadomości e-mail, grafik, filmów, plików
wykonywalnych, plików CAD, etc).
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać przechowywanie dokumentów w wielu
fizycznych repozytoriach różnego typu (w tym musi posiadać wsparcie dla takich jak systemy
plików, bazy danych, inne systemy składowania treści).
Konieczna jest możliwość
automatycznego przypisania do repozytorium w zależności od metadanych.
Wypełnienie formularza musi umożliwiać automatyczne uruchomienie obiegu dokumentu.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać skanowanie i przetwarzanie skanowanych
dokumentów oraz dodawanie ich do repozytorium.
Repozytorium dokumentów musi obsługiwać skanery z obsługą standardu TWAIN oraz
wspierać obsługę skanerów sieciowych oraz skanowanie masowe.
Przetwarzanie skanowanych dokumentów musi oferować funkcję OCR oraz przetwarzanie do
formatu PDF, z możliwością wyszukiwania słów zawartych w dokumencie.
Repozytorium dokumentów musi obsługiwać automatyczny, elektroniczny obieg dokumentów
i teczek tematycznych.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać automatyczny przepływ dokumentów według
zdefiniowanych wcześniej ścieżek.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać tworzenie ad-hoc ścieżki obiegu dla danego
dokumentu
Repozytorium dokumentów musi pozwalać na definiowanie wielu etapów obiegu
dokumentów. Na każdym etapie musi być możliwe zdefiniowanie wielu recenzentów.
Ścieżki obiegu dokumentów mogą być zarówno sekwencyjne jak i równoległe i mogą zmieniać
się w zależności od akcji podjętych przez użytkowników systemu
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać automatyczne uruchamianie procesu obiegu dla
dokumentów dodanych do systemu, na podstawie zdefiniowanych dla nich metadanych.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać wprowadzanie przez użytkowników komentarzy
do dokumentu, bez konieczności nanoszenia ich bezpośrednio na dokumencie (bez
konieczności tworzenia kolejnej wersji dokumentu w repozytorium).
Repozytorium dokumentów musi być wyposażony w mechanizm powiadamiania
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REPDOK.38

REPDOK.39
REPDOK.40
REPDOK.41
REPDOK.42

REPDOK.43
REPDOK.44
REPDOK.45

REPDOK.46
REPDOK.47
REPDOK.48
REPDOK.49
REPDOK.50
REPDOK.51
REPDOK.52

REPDOK.53
REPDOK.54

REPDOK.55
REPDOK.56
REPDOK.57
REPDOK.58
REPDOK.59
REPDOK.60
REPDOK.61
REPDOK.62

odpowiednich osób o zdarzeniach w obiegu dokumentów.
Repozytorium dokumentów musi powiadamiać kolejne osoby o konieczności podjęcia działań
w systemie obiegu dokumentów. Powiadomienie musi umożliwiać bezpośrednie przejście do
widoku dokumentu wymagającego działania.
Repozytorium dokumentów musi informować użytkowników o zbliżającym się oraz
przekroczonym terminie realizacji konkretnego zadania.
Repozytorium dokumentów musi zapewniać możliwość definiowania ograniczeń czasowych
dla poszczególnych kroków, jak i dla całej ścieżki obiegu dokumentów.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać automatyczną eskalację zadań w przypadku
przeterminowania.
Repozytorium dokumentów musi zapewniać prowadzenie dziennika zdarzeń. Wszystkie
operacje dotyczące obiegu dokumentów muszą być zapisywane w systemie w sposób
umożliwiający określenie kolejności działań i wykonawców czynności
Repozytorium dokumentów musi zapewniać możliwość podglądu stanu realizacji zadań.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać rejestrowanie wszelkich operacji wykonywanych
na dokumentach w systemie, wraz przebytymi ścieżkami akceptacji.
W szczególności Repozytorium dokumentów musi umożliwiać raportowanie działań
podejmowanych przez danego użytkownika, bądź w danej lokalizacji (jednostce, dziale,
kancelarii)
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać w każdej chwili utworzenie raportu o prawach
dostępu użytkowników.
Wszystkie wygenerowane raporty muszą mieć możliwość trafienia jako dokumenty do
repozytorium
Repozytorium dokumentów musi zapewnić jednolity panel administracyjny dostępny za
pomocą przeglądarki WWW.
Repozytorium dokumentów musi zapewniać mechanizm kontroli uprawnień i zabezpieczenia
dostępu do dokumentów i funkcji systemu.
System zabezpieczeń musi być oparty o mechanizm ról, pozwalający określić możliwość
wykonania konkretnych funkcji w systemie
Repozytorium dokumentów musi mieć możliwość budowania hierarchicznego modelu
uprawnień.
Repozytorium dokumentów musi zapewniać możliwość określenia dokładnych praw na
poziomie pojedynczego użytkownika, pojedynczego dokumentu oraz pojedynczej funkcji
systemu.
Repozytorium dokumentów musi zezwalać na delegowanie części uprawnień
administracyjnych do administratorów lokalnych
Repozytorium dokumentów musi pozwalać na integrację z Active Directory / LDAP na poziomie
użytkowników i grup. Zmiany w katalogu użytkowników powinny być natychmiastowo
adoptowane przez Repozytorium dokumentów.
Repozytorium dokumentów musi pozwalać na definiowanie grup bezpieczeństwa dla
dokumentów. Dany dokument może należeć jedynie do jednej grupy bezpieczeństwa.
Repozytorium dokumentów musi pozwalać na integrację logowania z logowaniem
domenowym.
Repozytorium dokumentów musi pozwalać na rejestrowanie dokumentów oraz teczek
tematycznych.
Repozytorium dokumentów musi zapewniać centralne zarządzanie wieloma repozytoriami i
archiwami, zarówno elektronicznymi jak i tradycyjnymi.
Repozytorium dokumentów musi zapewniać funkcjonowanie rejestrów kancelaryjnych
Repozytorium dokumentów musi zapewnić obsługę standardu Model Requirements for the
Management of Electronic Records (MoReq )
Repozytorium dokumentów musi zapewnić niezmienność zarejestrowanych dokumentów w
czasie całego czasu ich życia.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać wprowadzanie polityki przechowywania treści
(czas przechowywania dokumentu, sposób archiwizacji, metoda usuwania, uruchomienie
procesu decyzji co do dalszego trybu życia dokumentu, itd.) – zarówno zarejestrowanych
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REPDOK.63

REPDOK.64
REPDOK.65
REPDOK.66
REPDOK.67
REPDOK.68
REPDOK.69

REPDOK.70

REPDOK.71
REPDOK.72

REPDOK.73

REPDOK.74
REPDOK.75

REPDOK.76
REPDOK.77

REPDOK.78

REPDOK.79

REPDOK.80
REPDOK.81
REPDOK.82

REPDOK.83
REPDOK.84
REPDOK.85

(rekordów) jak i niezarejestrowanych.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać automatyzację zadań związanych z polityką
przechowywania – min. przenoszenie do archiwów i pomiędzy nimi, usuwanie po określonym
czasie przechowywania.
Repozytorium dokumentów musi zapewnić możliwość uzyskania potwierdzenia usunięcia
danego dokumentu.
Repozytorium dokumentów musi zapewnić możliwość wprowadzania automatycznych polityk
zarządzania treścią.
Repozytorium dokumentów musi zapewniać zgodność z obowiązującym prawodawstwem
odnośnie przechowywania dokumentów
Repozytorium dokumentów musi zapewniać możliwość blokowania dokumentów na potrzeby
kontroli, audytu oraz postępowań prawnych.
Repozytorium dokumentów musi zapewniać dostęp do dokumentów za pomocą
standardowych narzędzi systemu MS Windows (Windows Explorer).
Repozytorium dokumentów musi zapewniać funkcjonalność dostępu do repozytorium (check
In dokumentu, check out dokumentu, otwarcie kopii dokumentu, skopiowanie na lokalną
stację roboczą) przez uprawnionych użytkowników przy pomocy techniki przeciągnij i upuść
(ang. Drag and Drop).
Repozytorium dokumentów musi być wyposażony w moduł dla systemu MS Windows
umożliwiający bezpośredni dostęp do repozytorium dokumentów z aplikacji pakietu MS Office
i Outlook.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać dostęp do dokumentów za pomocą przeglądarki
internetowej.
Repozytorium dokumentów musi obsługiwać standard JSR170 (Java Content Repository).
Oznacza to możliwość obsługi portalu wewnętrznego lub zewnętrznego zgodnego z tym
standardem.
Interfejs webowy musi umożliwiać personalizację i dostosowanie do preferencji użytkownika.
Musi pozwalać na umieszczanie min. zachowanych wyszukiwań, własnych odnośników, linków
do subskrybowanych dokumentów, najczęściej wykorzystywanych funkcji, etc.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać budowę Platformy wymiany informacji i bazy
dokumentów.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać budowanie serwisów internetowych, tj.:
wewnętrznych i zewnętrznych portali informacyjnych, baz wiedzy, oraz baz dokumentów w
taki sposób, aby nie wymagało to od użytkownika zaawansowanej wiedzy technicznej (przy
pomocy graficznych edytorów dostępnych przez przeglądarkę).
Repozytorium dokumentów musi udostępniać narzędzie do budowy serwisów internetowych.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać wielokrotne wykorzystywanie tych samych
komponentów (fragmentów nawigacyjnych, menu, statycznych treści) do budowy wielu
serwisów.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać publikowanie w serwisach dokumentów
przechowywanych w Repozytorium Dokumentów. Jeden dokument może być wykorzystany w
wielu serwisach.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać publikację treści na stronach WWW, pobieranych
bezpośrednio z dokumentów MS Office, nadając im zdefiniowany, jednolity dla danej części
serwisu styl i format.
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać edycję treści w serwisie, bezpośrednio na stronie
internetowej, za pomocą edytora WYSIWYG
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać wykorzystanie zintegrowanego obiegu
dokumentów do akceptacji treści publikowanych w serwisach
Repozytorium dokumentów musi umożliwiać automatyczną aktualizację w serwisach treści,
opartych na dokumentach z repozytorium, w momencie pojawienia się nowej wersji danego
dokumentu
System praw dostępu do treści musi być zintegrowany z Repozytorium dokumentów.
Repozytorium musi umożliwiać obsługę plików typu DICOM
Repozytorium musi umożliwiać automatyczny odczyt metadanych z plików DICOM oraz
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REPDOK.86
REPDOK.87
REPDOK.88
REPDOK.89
REPDOK.90

REPDOK.91
REPDOK.92

REPDOK.93
REPDOK.94

mapowanie tych atrybutów z odpowiednimi metadanymi ustawionymi w repozytorium
Repozytorium musi umożliwiać aplikacjom typu RIS (ang. Radiology Information System)
dostęp do zawartości repozytorium
Repozytorium musi umożliwiać indeksowanie zawartości rozproszonych systemów PACSowych
(PACS, ang. Picture Archiving and Communication System)
Repozytorium musi wspierać scenariusz, gdzie w repozytorium składowane są centralnie
wszystkie obrazy DICOM wraz z metadanymi je opisującymi
Repozytorium musi wspierac scenariusz, gdzie w repozytorium gromadzone są jedynie
metadane obrazów DICOM przechowywanych w oryginalnych repozytoriach PACSowych
Repozytorium musi umożliwiać import obrazów DICOM z zewnętrznych źródeł – systemów
typu PACS – w taki sposób, aby automatycznie wygenerować obrazy poglądowe na podstawie
obrazów źródłowych oraz wraz z metadanymi zaimportować je do repozytorium
Repozytorium musi wspierać mechanizm Web Access to DICOM Persistent Objects
Jeśli z systemu klienckiego pojawi się żądanie zgodne z WADO (Web Access to DICOM
Persistent Objects), czyli odpowiednio sformatowany URL to repozytorium jeśli nie posiada
żądanego obrazu typu DICOM powinien automatycznie oraz przezroczyście dla aplikacji
klienckiej przekierować do właściwego repozytorium PACS
Wykonawca musi dostarczyć licencje pozwalające na uruchomienie oprogramowania na 8
rdzeniach procesora architektury x86.
Szczegółowy okres wsparcia dla aplikacji wynosi 12 miesięcy.

4.7 AS.05 Usługi dostępu do repozytorium
Usługi dostępu do repozytorium jest wydzieloną aplikacją obsługującą proces interakcji z
użytkownikiem repozytorium. Zawiera moduły niezbędne do wygodnej i elastycznej obsługi
gromadzenia i udostępniania dokumentów z różnych rodzajów repozytoriów, w tym:
•
•

repozytorium dokumentów ogólnych (AS.03) oraz
repozytoriów dokumentów medycznych.
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application Dostęp do repozytorium

Usługa w modelu
FaaS

Usługa w modelu
SaaS

AS.05 Usługi
dostępu do
repozytorium

Aplikacja dostępu
do repozytorium

Repozytorium
dokumentów API

Repozytorium
elektronicznej
dokumentacji
medycznej API

Rysunek 10 Dostęp do repozytorium

Repozytorium ogólne musi być usługą internetową udostępniającą miejsce, w którym użytkownik
może gromadzić swoje dane, archiwizować, współdzielić z współpracownikami, udostępniać na
zewnątrz i automatyzować obieg informacji. Repozytorium musi obsługiwać korzystanie z różnych
urządzeń końcowych zapewniając synchronizację danych przetrzymywanych przez użytkownika
w chmurze. Repozytorium musi obsługiwać udostępnianie danych innym użytkownikom wraz
z integracją z klientami poczty elektronicznej oraz serwisami społecznościowymi, co w konsekwencji
oznacza obsługę korespondencji bez użycia załączników. Jednocześnie usługa posiadać musi funkcję
wersjonowania danych, dzięki czemu stanowi nie tylko backup w chmurze chroniący przed utratą
danych, ale również historyczne odtwarzanie zmian w plikach.
ID wymagania
RDO.1
RDO.2
RDO.3
RDO.4
RDO.5

Opis wymagania
Aplikacja musi pozwalać na przechowywanie dokumentów w strukturze folderów,
podfolderów, plików.
Aplikacja musi pozwalać na tworzenie katalogów.
Aplikacja musi usuwanie pliku/plików lub katalogów z wykorzystaniem operacji masowych
API.
Aplikacja musi pozwalać na logowanie do managera plików, sprawdzanie poprawności
podanej nazwy użytkownika i hasła
Aplikacja musi pozwalać na listowanie plików prywatnych, plików w katalogach
współdzielonych, wyświetlanie ikon plików wg typu
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RDO.6
RDO.7
RDO.8
RDO.9
RDO.10
RDO.11
RDO.12
RDO.13

RDO.14
RDO.15

RDO.16
RDO.17
RDO.18

RDO.19
RDO.20

RDO.21
RDO.22
RDO.23
RDO.24

RDO.25
RDO.26
RDO.27
RDO.28
RDO.29
RDO.30

RDO.31

Aplikacja musi pozwalać na wysyłanie plików lub folderów, wraz z paskiem postępu,
obsługą błędów
Aplikacja musi pozwalać na pobieranie wskazanego pliku, wraz z paskiem postępu i obsługą
błędów
Aplikacja musi pozwalać na kopiowanie pliku/plików lub katalogów z wykorzystaniem
operacji masowych API
Aplikacja musi pozwalać na przenoszenie pliku/plików lub katalogów z wykorzystaniem
operacji masowych API
Aplikacja musi pozwalać na zmianę nazwy pliku/folderu
Aplikacja musi pozwalać na wyszukiwanie plików i katalogów wg nazwy
Aplikacja musi pozwalać na wyświetlanie informacji na temat stanu konta i podgląd
podstawowych informacji na temat konta użytkownika
Aplikacja musi pozwalać na komunikowanie o błędach - wyświetlanie odpowiednich
komunikatów w różnych sytuacjach wyjątkowych, np. błąd w połączeniu z serwerem, brak
autoryzacji, brak miejsca
Aplikacja musi posiadać menu kontekstowe - podstawowe funkcje na plikach i folderach
powinny być dostępne z rozwijanego menu pod prawym przyciskiem myszy
Aplikacja musi pozwalać na oglądanie właściwości pliku lub folderu - poprzez kliknięcie na
plik lub folder będziemy mogli oglądać jego podsumowanie / właściwości (tak jak to jest w
każdym exploratorze plików)
Aplikacja musi pozwalać na tworzenie uprawnień na poziomie katalogów oraz plików.
Aplikacja musi pozwalać na obsługę funkcji kopiuj / wklej do przenoszenia lub kopiowania
plików lub folderów
Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie udostępnianiem folderów (tzn. akceptowanie i
odrzucanie zaproszeń do współdzielenia, wybór folderów do współdzielenia, zapraszanie
użytkowników oraz nadawanie im uprawnień (write/read).
Aplikacja musi pozwalać na generowanie zaproszeń do współdzielenia zasobów (mailowe
powiadomienia).
Aplikacja musi pozwalać na wysyłanie komunikatów o nowych folderach lub plikach
współdzielonych do użytkowników, którzy posiadają dostęp do danego udostępnionego
zasobu.
Aplikacja musi pozwalać na generowanie linków do plików publicznych - umieszczenie opcji
pod prawym przyciskiem myszy utwórz link publiczny.
Aplikacja musi przypisywać sumę kontrolną przechowywanym dokumentom.
Aplikacja musi pozwalać na pobieranie skompresowanych paczek plików. Dla dużej liczby
plików pobieranie musi być możliwe w postaci archiwów ZIP.
Aplikacja musi pozwalać na tworzenie plików tekstowych poprzez wybór opcji „dodaj nowy
plik”. Użytkownik może wskazać lokalizację zapisania pliku bądź zapisywany jest on w
katalogu gdzie wybrano opcję jego utworzenia. W trakcie zapisywania pliku aplikacja musi
sprawdzać unikalność nazwy w obrębie katalogu.
Aplikacja musi pozwalać na odtwarzanie plików multimedialnych bez wykorzystania
zewnętrznych usług.
Aplikacja musi pozwalać na listowanie plików - sortowanie plików wg nazwy, rozmiaru,
typu, daty modyfikacji
Aplikacja musi pozwalać na filtrowanie plików wg. nazwy
Aplikacja musi pozwalać na wersjonowanie plików rejestrujący zmiany i pozwalający na
przywracanie poprzednich wersji plików przetrzymywanych w systemie.
Aplikacja musi pozwalać na import plików wraz ze strukturą użytkowników z dostarczonych
przez klienta zasobów
Aplikacja musi pozwalać na automatyczną eliminację redundancji poprzez zastosowanie
mechanizmów deduplikacji na poziomie plików. Przy wykryciu duplikatu użytkownik musi
zostać zapytany o pominięcie bądź zastąpienie pliku.
Aplikacja musi pozwalać na synchronizację plików z desktopem klienckim.
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4.8 AS.11 Usługa elektronicznego zarządzania samodzielnym gabinetem
lekarskim
Usługa pozwala na obsługę finansowo - księgową małych gabinetów lekarskich zatrudniających
maksymalnie kilku samodzielnie funkcjonujących lekarzy.
application Gabinet-FK

Usługa w modelu
FaaS

Usługa w modelu
SaaS

Kadry i płace API

AS.11 Usługa
elektronicznego
zarządzania
samodzielnym
gabinetem lekarskim

Fakturowanie API
Gabinet

E-rejestracja API

Repozytorium
dokumentów API

SEOD API

Katalog elementów
infrastruktury API

Sprawozdawczość
NFZ

Recepta API

Rysunek 11 Usługa elektronicznego zarządzania samodzielnym gabinetem lekarskim

4.8.1 Wymagania ogólne
Poniżej przedstawiono wymagania ogólne dla Zarządzania Samodzielnym Gabinetem Lekarskim.
ID
wymagania
ZSGL.1
ZSGL.2

ZSGL.3

ZSGL.4
ZSGL.5

ZSGL.6

Opis wymagania
Aplikacja musi udostępniać stronę informacyjną produktu i zapewniać możliwość modyfikacji jej
treści
Aplikacja musi udostępniać stronę dla każdego gabinetu
Aplikacja musi zapewniać gabinetowi zarządzenie jego stroną informacyjną:
• dodanie i modyfikację logo gabinetu
• dodanie i modyfikację danych gabinetu
• dodanie i modyfikację opisu gabinetu
• dodawanie i modyfikację aktualności
Aplikacja musi zapewniać wysyłanie wiadomości ze strony internetowej gabinetu przez zawarty
na niej formularz kontaktowy
Aplikacja musi zapewniać odbiór wiadomości wysyłanych ze strony internetowej gabinetu przez
zawarty na niej formularz kontaktowy
Aplikacja musi zapewniać specjalne konto biura rachunkowego platformy z uprawnieniami
obsługi księgowej gabinetów korzystających z aplikacji w obszarach kolejnych modułów:
• fakturowanie
• koszty
• kadry i płace
• środki trwałe
• księgowość
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ZSGL.7
ZSGL.8
ZSGL.9
ZSGL.10
ZSGL.11
ZSGL.12
ZSGL.13
ZSGL.14

Aplikacja musi zapewniać zakładanie konta dla gabinetu i aktywację konta
Aplikacja musi zapewniać uzupełnianie dodatkowych danych stworzonego konta gabinetu po
aktywacji konta
Aplikacja musi zapewniać zakładanie przez gabinet kont lekarzy gabinetu umożliwiających
wystawianie recept dla pacjentów
Aplikacja musi zapewniać przekazywanie dostępu do kont dla lekarzy gabinetu
Aplikacja musi zapewniać logowanie do systemu dla wszystkich utworzonych kont
Aplikacja musi zapewniać przypomnienie hasła logowania
Aplikacja musi zapewniać naliczenie i rozliczenie płatności gabinetu na rzecz biura i usługodawcy
platformy
Aplikacja musi zapewniać powiadomienia systemowe dla użytkowników aplikacji

4.8.2 Wymagania dla modułu Elektroniczna Rejestracja Pacjentów
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Elektronicznej Rejestracji Pacjentów (ERP).
ID
wymagania

ZSGL.ERP.1

ZSGL.ERP.2

Opis wymagania
Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie elektroniczną rejestracją pacjentów przez gabinet:
• dodawanie terminów lekarzy gabinetu w terminarzu
• usuwanie niezarezerwowanych terminów
• powiadamianie o nowych zapisach na wolne terminy
• przeglądanie terminarza z wolnymi i zajętymi terminami
• odwoływanie umówionego terminu przez lekarza
• powiadamianie o odwołaniu umówionego terminu przez pacjenta
Aplikacja musi zapewniać dostęp do elektronicznej rejestracji zarejestrowanych pacjentów:
• przeglądanie terminarza z wolnymi i zajętymi terminami
• zapisywanie na wolny termin
• odwoływanie umówionego terminu przez pacjenta
• powiadamianie o odwołaniu umówionego terminu przez lekarza

4.8.3 Wymagania dla modułu Wystawianie recept
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Wystawianie recept.
ID
wymagania

ZSGL.WR.1

ZSGL.WR.2
ZSGL.WR.3

Opis wymagania
Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie receptami przez gabinet:
• wystawienie recepty pacjentowi (aplikacja z poziomu wystawiania recepty musi
umożliwiać przywołanie kontrahenta i leków z bazy lub dodanie nowych)
• przeglądanie i wyszukiwanie wystawionych recept
• modyfikację recepty
• usuwanie recepty
Aplikacja musi umożliwiać drukowanie recept
Aplikacja musi umożliwiać wystawienie recepty z określonymi pacjentami i lekami

4.8.4 Wymagania dla modułu Sprawozdawczość NFZ
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Sprawozdawczość NFZ
ID
wymagania
ZSGL.NFZ.1
ZSGL.NFZ.2
ZSGL.NFZ.3

Opis wymagania
Aplikacja musi zapewniać pełne gromadzenie danych do sprawozdań NFZ zgodne Zarządzeniami
Prezesa NFZ
Aplikacja musi zapewniać automatyczne generowanie sprawozdań NFZ zgodne Zarządzeniami
Prezesa NFZ
Aplikacja musi umożliwiać dodatkowe wprowadzanie danych do sprawozdań NFZ
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ZSGL.NFZ.4
ZSGL.NFZ.5

Aplikacja musi zapewniać składanie sprawozdań NFZ drogą elektroniczną
Aplikacja musi umożliwiać drukowanie sprawozdań NFZ

4.8.5 Wymagania dla modułu Zarządzania bazami wewnętrznymi
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Zarządzania bazami wewnętrznymi
ID
wymagania

ZSGL.ZBW.1

ZSGL.ZBW.2

Opis wymagania
Aplikacja musi pozwalać na zarządzenie bazą pacjentów, kontrahentów, usług i leków:
• dodawanie pacjenta, kontrahenta, usługi, leku
• przeglądanie i wyszukiwanie pacjenta, kontrahenta, usługi, leku
• wyszukiwanie pacjenta, kontrahenta, usługi, leku
• modyfikacja pacjenta, kontrahenta, usługi, leku
• usuwanie pacjenta, kontrahenta, usługi, leku
Aplikacja musi zapewniać wyeksportowanie baz do formatu .csv lub .xml

4.8.6 Wymagania dla modułu Obieg dokumentów
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Obieg dokumentów.
ID
wymagania

ZSGL.OD.1

Opis wymagania
Aplikacja musi być zintegrowana z usługą Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. w
zakresie następujących funkcjonalności:
• dodawanie dokumentów do wirtualnej przestrzeni
• przeglądanie i wyszukiwanie dokumentów w wirtualnej przestrzeni
• zapisywanie na dysku komputera dokumentów z wirtualnej przestrzeni
• usuwanie dokumentów z wirtualnej przestrzeni
• księgowanie kosztu z dodanego dokumentu oznaczonego jako dokument kosztowy

4.8.7 Wymagania dla modułu Koszty
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Koszty
ID
wymagania

ZSGL.KOSZ.1

ZSGL.KOSZ.2

Opis wymagania
Aplikacja musi umożliwiać zarządzanie kosztami gabinetu przez biuro rachunkowe:
• dodawanie kosztów
• wprowadzenie daty księgowania kosztu
• przeglądanie i wyszukiwanie kosztów
• modyfikowanie dodanych kosztów
• usuwanie dodanych kosztów
Aplikacja musi umożliwiać dostęp dla gabinetu do wprowadzonych przez biuro kosztów:
• przeglądanie i wyszukiwanie kosztów
• oznaczenie opłacenia kosztów

4.8.8 Wymagania dla modułu Księgowość
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Księgowość.
ID
wymagania
ZSGL.KS.1
ZSGL.KS.2
ZSGL.KS.3
ZSGL.KS.4

Opis wymagania
Aplikacja musi zapewniać automatyczne księgowanie faktur zgodnie z obowiązującymi
przepisami
Aplikacja musi zapewniać księgowanie dokumentów kosztowych po wprowadzonych datach
Aplikacja musi zapewniać automatyczne generowanie i aktualizowanie KPiR każdego miesiąca
Aplikacja musi zapewniać automatyczne generowanie i aktualizowanie rejestrów VAT każdego
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ZSGL.KS.5
ZSGL.KS.6
ZSGL.KS.7
ZSGL.KS.8
ZSGL.KS.9
ZSGL.KS.10
ZSGL.KS.11
ZSGL.KS.12
ZSGL.KS.13
ZSGL.KS.14
ZSGL.KS.15

miesiąca
Aplikacja musi zapewniać automatyczne wyliczanie i aktualizowanie podatku dochodowego i
VAT
Aplikacja musi zapewniać przekazywanie przez biuro informacji o podatkach do zapłaty do
gabinetu
Aplikacja musi zapewniać odbiór informacji o podatkach do zapłaty przez gabinet
Aplikacja musi zapewniać generowanie i aktualizowanie danych do deklaracji VAT
Aplikacja musi zapewniać generowanie i aktualizowanie danych do korekt deklaracji VAT
Aplikacja musi zapewniać system kontroli konieczności korekt deklaracji zgodnie z
obowiązującymi przepisami
Aplikacja musi zapewniać system kontroli biura na fakturami gabinetu mający na calu
uniemożliwienie gabinetowi ingerencji w sytuację księgową zamkniętego okresu księgowego
Aplikacja musi zapewniać automatyczne wyliczanie składek ZUS przedsiębiorcy
Aplikacja musi zapewniać drukowanie KPiR, rejestrów, deklaracji
Aplikacja musi umożliwiać nadanie automatycznej numeracji do wystawianych faktur i
rachunków
Aplikacja musi umożliwiać przystąpienie gabinetu do obsługi księgowej w dowolnym momencie
trwającego roku uwzględniając dotychczasową sytuację księgową.

4.8.9 Wymagania dla modułu Fakturowanie
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Fakturowanie.
ID
wymagania

ZSGL.FAK.1

ZSGL.FAK.2
ZSGL.FAK.3
ZSGL.FAK.4
ZSGL.FAK.5
ZSGL.FAK.6
ZSGL.FAK.7
ZSGL.FAK.8

Opis wymagania
Aplikacja musi umożliwiać zarządzanie fakturami i rachunkami gabinetu:
a. wystawianie faktur i rachunków (aplikacja z poziomu wystawiania faktury i rachunku
musi umożliwiać przywoływanie pacjentów, kontrahentów i usług z bazy lub dodanie
nowych)
b. modyfikowanie faktur i rachunków
c. usuwanie faktur i rachunków
Aplikacja musi umożliwiać drukowanie faktur i rachunków gabinetu
Aplikacja musi umożliwiać wystawienie faktury/rachunku z określonymi pacjentami,
kontrahentami i usługami
Aplikacja musi umożliwiać wysyłanie faktur i rachunków e-mailem do kontrahenta lub pacjenta
Aplikacja musi umożliwiać funkcję odbioru wystawionych faktur przez biuro rachunkowe,
skutkującą brakiem możliwości modyfikacji i usuwania odebranych faktur przez gabinet lekarski
Aplikacja musi zapewniać pobieranie kursów walut
Aplikacja musi zapewniać ustalanie NIP kontrahenta
Aplikacja musi zapewniać ustalanie kwot stawek ZUS przedsiębiorców

4.8.10 Wymagania dla modułu Kadry i płace
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Kadry i płace.
ID
wymagania

ZSGL.KiP.1

ZSGL.KiP.2

Opis wymagania
Aplikacja musi zapewniać zarządzanie pracownikami gabinetu:
• dodawanie pracowników
• przeglądanie i wyszukiwanie listy pracowników
• modyfikowanie dodanych pracowników
• usuwanie dodanych pracowników
Aplikacja musi zapewniać zarządzanie wynagrodzeniami pracowników gabinetu zgodnie z
obowiązującymi przepisami:
• naliczanie wynagrodzeń pracownikom
• przeglądanie i wyszukiwanie listy naliczonych wynagrodzeń
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ZSGL.KiP.3
ZSGL.KiP.4
ZSGL.KiP.5
ZSGL.KiP.6

• modyfikowanie naliczonych wynagrodzeń
• usuwanie naliczonego wynagrodzenia
Aplikacja musi zapewniać drukowanie listy płac
Aplikacja musi zapewniać księgowanie naliczonych wynagrodzeń przez biuro rachunkowe
zgodnie z obowiązującymi przepisami
Aplikacja musi zapewniać przekazywanie gabinetowi informacji o wynagrodzeniach, podatkach i
składkach pracowników
Aplikacja musi zapewniać otrzymywanie informacji o wynagrodzeniach, podatkach i składkach
pracowników przez gabinet

4.8.11 Wymagania dla modułu Środki trwałe
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Środki trwałe
ID
wymagania

ZSGL.ŚT.1

ZSGL.ŚT.2
ZSGL.ŚT.3

Opis wymagania
Aplikacja musi zapewniać zarządzanie środkami trwałymi gabinetu:
• dodawanie kosztu zakupu środka trwałego
• dodawanie środka trwałego
• modyfikacja kosztu zakupu środka trwałego
• modyfikacja środka trwałego
• usuwanie kosztu zakupu środka trwałego
• usuwanie środka trwałego
Aplikacja musi zapewniać automatyczne księgowanie środka trwałego zgodnie z obowiązującymi
przepisami
Aplikacja musi zapewniać automatyczną amortyzację środka trwałego w kolejnych miesiącach
zgodnie z obowiązującymi przepisami

4.8.12 Wymagania dla administracji
Poniżej przedstawiono wymagania dla administracji aplikacji Zarządzanie Samodzielnym Gabinetem
Lekarskim.
ID
wymagania

ZSGL.ADM.1

Opis wymagania
Aplikacja musi zapewniać umożliwiać administrację systemem:
• przeglądanie kont w systemie
• modyfikacja danych i hasła kont w systemie
• zablokowanie kont w systemie
• odblokowanie zablokowanych kont w systemie
• zmiana stawek VAT systemu
• zmiana progów podatkowych systemu
• zmiana dat płatności podatków i składek

4.9 AS.13 Usługa budowania aplikacji biznesowych
Usługa budowania aplikacji biznesowych umożliwia budowę aplikacji cechujących się skomplikowaną
logiką biznesową, mającą wpierać procesy wymagające obsługi przez osoby posiadające szeroką
wiedzę merytoryczną.
Usługa jest wspierana przez system informatyczny, na który składa się pakiet narzędzi oraz bibliotek
programistycznych. W ramach pakietu występują narzędzia:
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•

•
•
•

•
•
•
•
•

do wsparcia komunikacji pomiędzy różnymi grupami użytkowników począwszy od tych
posiadających wiedzę na temat realizowanego zagadnienia po programistów budujących
modele danych aplikacji,
do budowy logiki biznesowej bez udziału programistów,
przygotowania tzw. “widoków” aplikacji w różnych środowiskach,
przygotowania wewnętrznej i zewnętrznej dokumentacji powstających aplikacji,
wspomagające wiązanie zewnętrznych treści informacyjnych, tworzenie treści pomocy
kontekstowych. Przede wszystkim tworzenie dokumentacji przez doświadczonego
użytkownika zoptymalizowanej pod kontem użytkownika końcowego,
wspierające tworzenie lokalizacji i tłumaczeń,
generujące kody źródłowe oraz ramy projektowe poszczególnych komponentów aplikacji,
wspierające modułowe tworzenie aplikacji, konfigurowalne w dowolnym układzie logicznym,
wspierające komunikację w obrębie rozproszonych komponentów aplikacji w oparciu o różne
(w tym mieszane) protokoły (np. RPC, SOAP, REST),
wspierające utrzymanie standardów i konwencji wykorzystywanych podczas budowy
aplikacji.

Usługa musi umożliwiać znaczące skrócenie całościowego czasu potrzebnego na budowę systemu,
minimalizację kosztów tworzenia i dostarczenie do klientów rozwiązania spełniającego ich
oczekiwania.
application PFW Framew ork

Usługa w modelu
FaaS

AS.13 Usługa
budowania aplikacji
biznesowych

PFW Framework

Rysunek 12 Usługa budowania aplikacji biznesowych

4.9.1 Wymagania funkcjonalne
Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne dla aplikacji wspierającej budowę aplikacji
biznesowych.
Id
wymagania
BAB.1

Opis wymagania
System musi posiadać możliwość wprowadzania logiki biznesowej niezależnie od prac
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BAB.2
BAB.3
BAB.4
BAB.5

BAB.6

BAB.7

BAB.8

BAB.9

BAB.10

BAB.11

BAB.12

BAB.13

BAB.14
BAB.15
BAB.16
BAB.17

programistycznych
System musi umożliwiać projektowanie interfejsów graficznych użytkownika niezależnie od prac
nad innymi warstwami systemu
System musi umożliwiać niezależne tworzenie i rozwijanie dokumentacji użytkownika i
specyfikacji wewnętrznej
System musi posiadać możliwość wykorzystania istniejących elementów usługi do budowy
systemu zamiast tworzenia nowych
System musi umożliwiać angażowanie specjalistów w odpowiednie dziedziny budowy systemu
System musi umożliwiać tworzenie jednej logiki biznesowej dla dowolnego środowiska
graficznego w szczególności Desktop i WWW, tj. inaczej niż w typowych rozwiązaniach gdzie
najczęściej logikę biznesową konieczne jest tworzyć wielokrotnie w zależności od platformy
systemowej oraz rodzaju terminala użytkownika co znacząco podwyższa koszty oraz czas
tworzenia i przenoszenia aplikacji pomiędzy platformami i rodzajami terminali.
System musi umożliwiać tworzenie i uruchamianie aplikacji (w tym z użyciem jednej wspólnej
logiki biznesowej) w różnych konfiguracjach systemu:
• na komputerach stacjonarnych – końcówkach jako aplikacje jedno-stanowiskowe,
• jako aplikacja na komputerze stacjonarnym z logiką dostępną na serwerach sieci
lokalnych lub zewnętrznych
• jako aplikacje (w tym mobilne) dostępne poprzez WWW
System musi zapewnić możliwość stworzenia dla każdej aplikacji opartej o mechanizmy usługi,
komponentu dostępnego i obsługiwanego przez przeglądarki internetowe. Musi to zapewnić
dostęp do funkcjonalności oferowanej przez komponent na niemal dowolnym urządzeniu
wpierającym przeglądanie stron internetowych w tym gównie urządzenia z systemem iOS oraz
Android.
System powinien wpierać możliwość komunikacji aplikacji natywnych stworzonych pod
konkretne urządzenia mobilne (typu iOS, Android, Windows RT, …) z logiką biznesową
udostępnioną po stronie serwerowej pozwalając tym samym na rozszerzenie zastosowania tej
samej logiki biznesowej również na urządzenia mobilne.
Architektura aplikacji musi być zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami budowy aplikacji
rozproszonych a w szczególności implementować wzorzec MVC (Model-View-Controller Model-Widok-Kontroler) lub którąś z jego odmian pozwalający na budowanie zarówno małych
jak i dużych systemów rozproszonych.
Architektura musi mieć charakter modułowy - skalowalny dzięki czemu pozwoli na:
• outsourcing tworzenia funkcjonalności
• dzielenie systemu na warstwy i bloki funkcjonalne
• definiowanie ukierunkowanych pod kontem danej funkcjonalności lub zakresu
merytorycznego zespołów projektowych
• etapowe tworzenie funkcjonalności
• wielokrotne użycie części wspólnych wielu aplikacji np.: administracji użytkownikami,
zarządzania kontrahentami.
Zaproponowane rozwiązanie musi zawierać mechanizmy pozwalające na efektywne oraz
wydajne zarządzanie odświeżaniem/aktualizacją odpowiednich komponentów lub (w
szczególności) okien systemu.
Analogicznym wymogiem jest przeniesienie powyżej opisanych możliwości oraz cech na
scenariusz pracy z systemem przy wykorzystaniu interfejsu użytkownika opartego o przeglądarki
internetowe (np. ponownie wykorzystując wiele okien oraz technologię AJAX).
Zarządzanie uprawnieniami w ramach aplikacji zbudowanej w oparciu o usług powinno być
możliwe do określania w centralnie zarządzanej warstwie danych zamiast w oparciu o warstwę
prezentacji (widoku).
System powinien zawierać wbudowane interfejsy do zarządzania uprawnieniami ale dawać
możliwość ich mapowania na systemy zewnętrzne i ich rozszerzania.
System musi udostępniać mechanizmy pozwalające na przetwarzanie zaawansowanej
konfiguracji aplikacji w kontekście użytkownika w tym konfiguracje (pozycje i rozmiary) okien,
ułożenie i rozmiar kolumn tabel.
System musi umożliwiać zapis ustawień konfiguracji aplikacji w środowisku działania aplikacji. Za
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BAB.18

BAB.19

BAB.20

BAB.21

BAB.22

BAB.23

BAB.24
BAB.25
BAB.26
BAB.27

BAB.28
BAB.29
BAB.30
BAB.31

BAB.32
BAB.33

podstawowy nośnik danych przyjmuje się plik XML lecz musi być możliwość zmiany tego
nośnika.
W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu informacyjnego konfiguracji aplikacji system
musi zapewnić możliwość wykorzystania mechanizmów mapowania ustawień konfiguracyjnych
na odpowiednią strukturę w pliku XML lub innym nośniku danych pozwalających na zapis tej
konfiguracji.
Usługa musi pozwalać na tworzenie aplikacji przez dowolnie złożony zespół projektowy
począwszy od pojedynczego programisty po zgrany zespół programistów , osób posiadających
wiedzę merytoryczną oraz innych osób wpierających proces wytwarzania oprogramowania.
System musi udostępniać komponenty umożliwiające włączenie w proces wytwarzania systemu
osób nie posiadających wykształcenia informatycznego, natomiast odznaczających się szeroką
wiedzą merytoryczną, wymaganą podczas pracy nad danym zagadnieniem.
System musi udostępniać metody oraz narzędzia pozwalające osobom nie posiadającym
wykształcenia informatycznego bezpośrednio uczestniczyć w procesie wytwarzania
oprogramowania. Wprowadzając do systemu - w łatwy sposób (przy użyciu udostępnionych
narzędzi graficznych) - logikę biznesową, wpływając tym samym na przebieg oraz rodzaj
obliczeń.
System musi zapewniać osobom nie posiadającym wykształcenia informatycznego bezpośrednio
uczestniczyć w budowie systemu, nieustannie kontrolując tym samym jego poprawność
merytoryczną, co również wiąże się z testami funkcjonalnymi.
System musi umożliwiać tzw. „konfigurowalność poprodukcyjną” wytwarzanego
oprogramowania. Oczekuje się narzędzi do wprowadzania/budowania logiki biznesowej w
systemach docelowych przez osoby posiadające wiedzę merytoryczną, jednak nie posiadające
wykształcenia oraz doświadczenia typowego dla programistów systemów informatycznych także
w okresie kiedy prace nad systemem zostały przez programistów na danym etapie (wersji)
zakończone.
System powinien oferować obniżenie ryzyka prawnego przez zaangażowanie specjalistów przy
definiowaniu założeń i wymagań tworzonego systemu - oraz co najważniejsze - w procesie
wytwórczym samej aplikacji.
Środowisko musi udostępniać metody oraz narzędzia pozwalające przygotowywać graficzny
interfejs użytkownika przez osoby nieposiadające wykształcenia informatycznego.
System musi zawierać narzędzia wsparcia komunikacji pomiędzy różnymi grupami
użytkowników począwszy od tych posiadających wiedzę na temat realizowanego zagadnienia po
programistów budujących modele danych aplikacji.
System musi zawierać narzędzia do definiowania i specyfikacji wymagań klienta - odbiorcy
aplikacji. Lista wymagań dostępna dla członków zespołów projektowych.
System musi umożliwiać stosowanie w jednoznaczny sposób procedur testujących w tym
jednostkowych testów automatycznych:
• zarówno w warstwie logiki biznesowej
• jak i w warstwie interfejsu graficznego
System musi zawierać narzędzia/mechanizm pozwalający budować pomoc kontekstową.
System musi zawierać narzędzia do:
• przygotowania wewnętrznej i zewnętrznej dokumentacji powstających aplikacji
• wspomagające wiązanie zewnętrznych treści informacyjnych
System musi umożliwiać tworzenie dowolnej ilości wersji językowych aplikacji - lokalizacji i
tłumaczeń – w elementach systemu takich jak:
• treści znajdujących się w interfejsie użytkownika przy kontrolkach,
• treści pomocy kontekstowej,
• dokumentację użytkownika,
• specyfikację wewnętrzną.
System musi zawierać narzędzia generujące kody źródłowe oraz ramy projektowe
poszczególnych komponentów aplikacji w tym narzędzia wspierające tworzenie podstawowych
elementów systemu, wykorzystujące szablony.
W ramach narzędzi wspierających projektowanie - w miarę rozwoju systemu i tworzenia
kolejnych aplikacji – system musi umożliwiać tworzenie nowych szablonów dla elementów
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BAB.34

BAB.35

BAB.36

BAB.37

BAB.38

BAB.39

BAB.40

systemu do wykorzystania przez każdą z ról użytkowników. Będą to gotowe wzorce dla struktur
aplikacji, modułów aplikacji, klas logiki, widoku, kontrolerów, struktury dokumentacji, a także
podstawowe szablony raportów i wydruków i inne elementy aplikacji, które będą mogły być
tworzone z wykorzystaniem szablonów.
System musi zawierać narzędzia wspierające utrzymanie standardów i konwencji
wykorzystywanych podczas budowy aplikacji:
• poprzez umożliwienie zapisania podstawowej konfiguracji elementów systemu i
zastosowanie szablonów, z których mogą zostać wygenerowane,
• poprzez wprowadzenie standardu komunikacji i obowiązek implementacji wskazanych
interfejsów logiki biznesowej aplikacji w ramach ustandaryzowanej architektury usługi.
System musi wspierać modułowe tworzenie aplikacji, konfigurowalne w dowolnym układzie
logicznym. Przez moduł rozumie się dowolny zbiór klas logiki biznesowej lub/i interfejsu
użytkownika zebrane w jedną spójną całość możliwą do użycia wielokrotnie bez potrzeby jej
zmiany.
System musi umożliwiać użycie zestawu klas logiki biznesowej zebranej do postaci biblioteki w
dowolnej innej części systemu lub w innym systemie zbudowanym o tę samą usługę.
System musi pozwalać na wyodrębnienie modelu logicznego (zestawu klas mapowania
relacyjno-obiektowego) do postaci biblioteki, którą będzie można użyć w kolejnych systemach
zbudowanych w oparciu o tę samą usługę pozwalając w ten sposób na wykorzystywanie
wspólnych części w wielu systemach zbudowanych w oparciu o tę samą usługę.
System musi umożliwiać tworzenie niezależnej logiki biznesowej nie powiązanej z żadnym
interfejsem graficznym do wykorzystania przez inne elementy składowe systemu, w
szczególności przez inne fragmenty logiki biznesowej, umożliwiając w ten sposób wydzielanie
kluczowych fragmentów logiki biznesowej oraz ich późniejszą wymianę (zmiana implementacji
bez zmiany interfejsów komunikacji).
System musi wspierać komunikację w obrębie rozproszonych komponentów aplikacji w oparciu
o różne (w tym mieszane) protokoły (np. RPC, SOAP, REST)
System musi w dowolny sposób wymuszać stosowanie konwencji programistycznych oraz
konwencji budowania graficznego interfejsu użytkownika pozwoli na:
• Standaryzację wytwarzanego oprogramowania
• Wymienialność użytkowników w zespole projektowym

4.9.2 Wymagania pozafunkcjonalne
Poniżej przedstawiono wymagania pozafunkcjonalne dla aplikacji wspierającej budowę aplikacji
biznesowych.
Id
wymagania
BAB.1
BAB.2

BAB.3

BAB.4
BAB.5

Opis wymagania
System musi być zbudowany w oparciu o platformę Java
Wymagane jest użycie bibliotek nie wymagających dodatkowych opłat licencyjnych.
Zamawiający nie wyklucza zastosowania innych technologii, platform czy języków
programistycznych dla poszczególnych rozwiązań peryferyjnych, które tego mogą wymagać.
System musi umożliwiać zagnieżdżenie logiki biznesowej aplikacji na serwerach aplikacyjnych w
obrębie środowiska JEE z możliwością zastosowania technologii takich jak JPA (Java Persistence
API), JMS (Java Message Service), JTA (Java Transaction API), EJB (Enterprise JavaBeans), JSF
(JavaServer Faces), CDI (Contexts and Dependency Injection), JNDI (Java Naming and Directory
Interface), Clustering, itp. Pozwalać ma to na wystawienie odpowiednich fragmentów logiki
biznesowej jako usług sieciowych.
System musi umożliwiać tworzenie oraz hosting oprogramowania na większości popularnych
platform systemowych, w szczególności: Linux, Windows, MacOS.
System musi oferować niezależność od silnika bazy danych – tj. musi zapewniać procedurę oraz
mechanizmy wspierające rekonfigurację systemu pod działanie z innym systemem
bazodanowym w szczególności: Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL,
Firebird.
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BAB.6
BAB.7

BAB.8

BAB.9

BAB.10

System musi oferować możliwość migracji działającej aplikacji na inną bazę danych bez zmian w
kodzie aplikacji w zależności od wymagań stawianych odbiorcy aplikacji końcowej.
Warstwa danych musi być zbudowana w taki sposób aby możliwe było wykorzystanie
istniejących struktur logicznych w bazach danych i ich dalszy rozwój z wykorzystaniem narzędzi
usługi. Dotyczy to utworzenia odpowiednich obiektów konfiguracji oraz możliwość
wygenerowania struktur mapowania relacyjno-obiektowego dla struktur danych dla różnych
serwerów baz danych w szczególności: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL,
Firebird.
System musi zapewniać mapowanie relacyjno-obiektowe pozwalające na przenoszenie
relacyjnych struktur danych na ich reprezentacje obiektowe, gotowe do wykorzystania w
istniejących rozwiązaniach opartych o platformę Java. Bazy relacyjne mają być używane tylko do
przechowywania informacji służących do inicjalizacji takiej reprezentacji obiektowej.
System powinien w znaczący sposób wspierać odświeżanie powiązanych ze sobą informacji
prezentowanych w odrębnych miejscach aplikacji bez odczuwalnego wpływu na szybkość
działania programu lub ergonomię jego użytkowania.
Aktualizacja wyświetlanych informacji musi przebiegać z zachowaniem prawideł pracy sieciowej
systemu - ze zdalną bazą danych, przy zachowaniu wszelkich standardów wydajności.

4.10 AS.14 Zarządzanie infrastrukturą
Aplikacja składa się z 3 modułów funkcjonalnych, funkcjonujących łącznie lub jako oddzielne usługi
aplikacyjne:
1. Modułu do inwentaryzacji (zarządzania) nieruchomościami (AS.15)
2. Modułu do zarządzania zgłoszeniami dotyczącymi materiałów eksploatacyjnych (AS.16)
3. Modułu do monitorowania ruchu bielizny, urządzeń do skanowania i oznakowania kodami
RFID (AS.17)
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application Zarządzanie infrastrukturą

Usługa w modelu
FaaS

Usługa w modelu
SaaS

AS.14 Usługa
zarządzania
infrastrukturą

AS.16 Usługa
zarządzania
zgłoszeniami
dotyczącymi
materiałów
eksploatacyjnych

AS.15 Usługa
zarządzania
nieruchomościami

AS.17 Usługa
monitorowania
ruchu bielizny,
urządzeń do
skanowania i
oznakowania
kodami RFID

Aplikacja do
zarządzania
zgłoszeniami
dotyczącymi
materiałów
eksploatacyjnych

Aplikacja do
zarządzania
nieruchomościami

Aplikacja do
monitorowania
ruchu bielizny,
urządzeń do
skanowania i
oznakowania
kodami RFID

Moduł bazowy
aplikacji do
zarządzania
elementrami
infrastruktury

Katalog elementów
infrastruktury API

Rysunek 13 Usługa zarządzania infrastrukturą
Id wymagania
ZI.1.

Opis wymagania
Aplikacja musi być dostarczona razem z licencjami na system operacyjny w wersji serwerowej w liczbie
pozwalającej na jego uruchomienie na 2 CPU.

Zakres funkcjonalny oraz pozafunkcjonalny jest sumą zakresów usług składowych.

4.11 AS.15 Inwentaryzacja nieruchomości
Usługa umożliwia prowadzenie dokumentacji ewidencji i eksploatacji budynków oraz efektywne
wykorzystanie tych informacji do wsparcia procesów zakupowych, remontowych oraz
rozliczeniowych.
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application Zarządzanie infrastrukturą

Usługa w modelu
FaaS

Usługa w modelu
SaaS

AS.14 Usługa
zarządzania
infrastrukturą

AS.15 Usługa
zarządzania
nieruchomościami

Aplikacja do
zarządzania
nieruchomościami

Moduł bazowy
aplikacji do
zarządzania
elementrami
infrastruktury

Katalog elementów
infrastruktury API

Rysunek 14 Usługa zarządzania nieruchomościami

Świadczenie usługi wspiera aplikacja biznesowa, która posiada wydzielony moduł bazowy do
zarządzania elementami infrastruktury.
4.11.1 Wymagania funkcjonalne
Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne dla aplikacji Zarządzanie infrastrukturą.
Id
wymagania
ZI.2.

ZI.3.

Opis wymagania
Aplikacja musi zapewnić ewidencję geodezyjną nieruchomości:
• Ewidencję danych adresowych działek, danych z księgi wieczystej,
• Ewidencję atrybutów działki tj., rodzaju użytków, powierzchni zabudowy, drogi,
placów, parkingów, terenów zielonych).
Aplikacja musi zapewnić ewidencję budynków:
• Ewidencję budynków w postaci drzewiastej struktury. Możliwość opisania danych o
przestrzeni nieruchomości od budynku, poprzez kondygnacje do pomieszczeń,
• Rejestr danych o rodzaju i charakterystyce budynku, jego stanie technicznym,
rodzajach instalacji i wyposażeniu technicznym budynku (sieci wodnej, kanalizacyjnej,
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alarmowej, telewizyjnej, gazów technicznych),
Ewidencję powierzchni ogólnej, użytkowej do celów podatkowych , komunikacyjnej,
kubatury każdej struktury przestrzeni w budynku.
Aplikacja musi zapewniać możliwość importowania szczegółowych danych po inwentaryzacji
budowlanej, np. wykazy wszystkich okien, rodzaju nawierzchni podłóg, ich stanu technicznego ,
wielkości powierzchni.
Aplikacja musi wspierać eksploatację budynków:
• Planowanie i monitorowanie terminów przeglądów budynków i instalacji
technicznych,
• Planowanie remontów budynków i prowadzenie dokumentacji inwestycji,
• Planowanie bieżącego utrzymania i konserwacji budynków – mycie okien , sprzątanie,
malowanie.
Aplikacja musi zapewnić prowadzenie rejestrów dokumentacji nieruchomości:
• Rejestr umów współpracy z generalnym wykonawcą, z podwykonawcami,
serwisowych (obsługa techniczna, ochrona, sprzątanie , alpiniści itp. ) z dostawcami
mediów, wraz z kontrolą kończących się terminów zobowiązań,
• Rejestr pozwoleń na użytkowanie budynku, pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania
budynku,
• Rejestr szkód obiektów , ekspertyzy techniczne, orzeczenia, projekty.
Aplikacja musi pozwalać na tworzenie i przechowywanie protokołów z przeglądów okresowych
budynków i instalacji (Książka Obiektu Budowlanego ).
Aplikacja musi pozwalać na tworzenie i zarządzanie (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie
pozycji) bazą danych kontrahentów i pracowników (firm współpracujących , dzierżawców,
zarządców nieruchomości i pracowników technicznej obsługi budynku).
Aplikacja musi generować raporty i zestawienia:
• Powierzchnia działek z podziałem na ich rodzaje,
• Zestawienia zaplanowanych , wykonanych i niewykonanych przeglądów budynków i
instalacji technicznych.,
• Remonty i inwestycje w toku, zamknięte , planowane. monitorowanie terminowości
wykonywanych prac,
• Automatyczne wyliczenie powierzchni użytkowej nieruchomości do celów
podatkowych,
• Wykazy wolnych lokali do wynajmu,
• Analizy kosztów eksploatacji budynku i remontów w stosunku do powierzchni, czasu,
dostawców usług,
• Wykazy kończących się umów, przeterminowane płatności dla najemców i
dzierżawców.
Aplikacja musi zapewnić przydzielanie dostępu użytkownikom do poszczególnych danych
według rodzaju danych oraz uprawnień.
Aplikacja musi zapewnić możliwość wprowadzania nowych elementów aplikacji oraz ich
natychmiastowe wykorzystanie w innych formularzach - automatyczna synchronizacja danych
miedzy formularzami, listami , zakładkami.
Aplikacja musi zapewnić możliwość samodzielnego definiowania nowych elementów
pomieszczeń z możliwością wykorzystania tych danych w raportach.
Aplikacja musi zapewnić możliwość grupowania działek, budynków według nazwy, typu,
rodzaju, statusu na listach.
Program po automatycznym wylogowaniu (z powodu bezczynności ) musi umożliwiać w sposób
automatyczny, po ponownym zalogowaniu, na powrót do pracy w programie, do poprzedniego
stanu zakładek i formularzy.
Aplikacja musi zapewnić możliwość samodzielnego ustawienia widoku (personalizacja) strony
startowej przez użytkownika, przy czym strona startowa musi mieć możliwość prezentacji
podstawowych informacji statystycznych takich jak :
• Lista ostatnio używanych obiektów - nieruchomości, kontrahenci, dokumenty,
• Najczęściej używane obiekty - budynki, kontrahenci, dokumenty,
•

ZI.4.

ZI.5.

ZI.6.

ZI.7.
ZI.8.

ZI.9.

ZI.10.
ZI.11.

ZI.12.
ZI.13.
ZI.14.

ZI.15.
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ZI.16.

ZI.17.

• Ulubione obiekty - budynki, kontrahenci, dokumenty,
• Ostatnio utworzone obiekty - budynki, kontrahenci, dokumenty,
• Dokumenty z wygasającym okresem ważności, np. kończące umowy,
• Stan techniczny – budynku , podłogi , pomieszczeń dla konkretnego adresu.
Aplikacja musi generować raporty danych :
• Zestawienie budynków/ lokali/pomieszczeń według rodzajów,
• Zestawienie rodzajów powierzchni dla budynku/lokalu/pomieszczenia,
• Lista budynków /lokali/pomieszczeń własnych i wynajętych dla danej firmy,
• Lista działek z podziałem na rodzaje i regiony,
• Budynki / lokale/pomieszczenia według stanu technicznego,
• Lista drzwi, okien, grzejników dla budynku/kondygnacji/pomieszczenia,
• Zestawienie stanu elementów wyposażenia (okna , drzwi, grzejniki).
Aplikacja musi zapewniać możliwość exportu danych z raportów do plików .pdf, .xls, .CSV, .XPS.

4.11.2 Wymagania pozaafunkcjonalne
Poniżej przedstawiono wymagania pozafunkcjonale dla aplikacji Zarzadzania infrastrukturą.
Id
wymagania
ZI.18.

Opis wymagania
Aplikacja musi zapewnić dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca bez konieczności instalacji
oprogramowania na komputerze użytkownika (aplikacja Web-owa).

4.12 AS.16 Zarządzanie eksploatacją
Usługa zarządzania eksploatacją wspiera proces zarządzania zgłoszeniami usterek i awarii,
przeglądów oraz urządzeniami typu: aparatura medyczna, sprzęt techniczny i informatyczny oraz inne
elementy nieruchomości (gospodarka budowlana).
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application Zarządzanie infrastrukturą

Usługa w modelu
FaaS

Usługa w modelu
SaaS

AS.14 Usługa
zarządzania
infrastrukturą

AS.16 Usługa
zarządzania
zgłoszeniami
dotyczącymi
materiałów
eksploatacyjnych

Aplikacja do
zarządzania
zgłoszeniami
dotyczącymi
materiałów
eksploatacyjnych

Moduł bazowy
aplikacji do
zarządzania
elementrami
infrastruktury

Katalog elementów
infrastruktury API

Rysunek 15 Usługa zarządzania zgłoszeniami dotyczącymi materiałów eksploatacyjnych

Usługę wspiera aplikacja biznesowa, która posiada wydzielony moduł bazowy do zarządzania
elementami infrastruktury.
4.12.1 Wymagania funkcjonalne
Poniżej przedstawione zostały wymagania funkcjonale dla aplikacji wspierającej zarządzanie
zgłoszeniami dotyczącymi materiałów eksploatacyjnych.
ID
wymagania
ZarzEks.1

ZarzEks.2
ZarzEks.3

ZarzEks.4
ZarzEks.5

Opis wymagania
Aplikacja musi umożliwiać na zgłoszenie usterki z wykorzystaniem słownika sprzętu
medycznego i technicznego wbudowanego w bazę danych lub zgłoszenie usterki z
pominięciem słownika.
Aplikacja musi umożliwiać samodzielne zaimportowanie danych z pliku MS Excel lub CSV
poprzez interfejs aplikacji do słownika , wykonywane przez użytkownika programu.
Każde zgłoszenie musi zawierać: datę i czas zgłoszenia, dane zgłaszającego (imię i nazwisko),
status zgłoszenia, rodzaj zgłoszenia , priorytet zgłoszenia, opis zgłoszenia, odbiorcę zgłoszenia –
grupę techniczną lub osobę.
Aplikacja musi zapewnić możliwość akceptacji zgłoszeń przed wykonaniem oraz przydzielenie
im pracowników działów technicznych, którzy powinny wykonać dane zgłoszenie.
Aplikacja musi zapewnić możliwość samodzielnego tworzenia nazw grup technicznych

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

137 | S t r o n a

ZarzEks.6
ZarzEks.7
ZarzEks.8
ZarzEks.9

ZarzEks.10
ZarzEks.11
ZarzEks.12
ZarzEks.13

ZarzEks.14
ZarzEks.15

ZarzEks.16

ZarzEks.17

ZarzEks.18
ZarzEks.19
ZarzEks.20
ZarzEks.21
ZarzEks.22
ZarzEks.23

ZarzEks.24

(własnych służb technicznych i firm zewnętrznych).
Aplikacja musi posiadać co najmniej dwa stopnie nadzoru serwisowego (np. dyspozytor zleceń i
technik).
Aplikacja musi zapewnić możliwość przekazywania zleceń z jednej grupy technicznej do drugiej.
Aplikacja musi zapewnić możliwość wysyłania zgłoszeń do grup lub konkretnych techników.
Aplikacja musi zapewnić monitorowane jest wykonania zleceń naprawy, poprzez
powiadomienie o nowych zgłoszeniach oraz ich zmianach dźwiękiem, oraz za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Aplikacja musi zapewnić automatyczne tworzenie planu realizacji zgłoszeń w postaci widoku
kalendarza i list dla wszystkich użytkowników systemu.
Aplikacja musi zapewnić grupowanie zgłoszeń na listach według nazwy, typu, rodzaju, statusu.
Aplikacja musi zapewnić możliwość rozliczania napraw wraz z ewidencją cen i wykazem części
użytych do naprawy oraz czasu pracy przeznaczonej na wykonanie naprawy.
Aplikacja musi zapewnić możliwość zgłaszania usterek bezpośrednio do firm zewnętrznych (lub
zgłaszania przez firmy zewnętrzne do systemu) - możliwość zakładania kont użytkowników
aplikacji dla firm zewnętrznych.
Aplikacja musi zapewnić automatyczne tworzenie „karty zgłoszeń” z danymi w celu przyjęcia /
odebrania sprzętu.
Aplikacja musi zapewnić możliwość samodzielnego ustawienia widoku (personalizacja) strony
startowej przez użytkownika i strona startowa powinna mieć możliwość prezentacji
podstawowych informacji statystycznych takich jak: ostatnio utworzone zgłoszenia, lista
ulubionych zgłoszeń, lista ostatnio używanych zgłoszeń, podsumowanie wszystkich rodzajów
zgłoszeń za miesiąc i rok, lista nieprzeczytanych zgłoszeń, lista zgłoszeń dla konkretnej grupy
techników.
Aplikacja musi zapewnić możliwość wprowadzania nowych elementów aplikacji oraz ich
automatyczne wykorzystanie w innych formularzach - automatyczna synchronizacja danych
miedzy formularzami, listami, zakładkami.
Aplikacja po automatycznym wylogowaniu (z powodu bezczynności )musi umożliwiać w sposób
automatyczny, po ponownym zalogowaniu, na powrót do pracy w programie, do poprzedniego
stanu zakładek i formularzy.
Aplikacja musi zapewnić możliwości bieżącej analizy zdarzeń .
Aplikacja musi zapewnić możliwość generowania raportu wykonanych zgłoszeń z podziałem na
firmy serwisowe oraz z podziałem na ośrodki powstawania kosztów.
Aplikacja musi zapewnić możliwość wysyłania powiadomień/ komunikacji pomiędzy
zgłaszającym a odbierającym zgłoszenie.
Aplikacja musi zapewnić możliwość automatycznego wyszukania urządzenia w systemie za
pomocą czytnika kodów kreskowych.
Aplikacja musi zapewnić możliwość przydzielania dostępu użytkownikom do poszczególnych
danych według rodzaju danych oraz uprawnień.
Aplikacja musi zapewnić możliwość tworzenia raportów i zestawień:
• Listy napraw wraz z kosztami dla danego sprzętu lub rodzaju aparatury,
• Zestawienia kosztów napraw wszystkich lub wg rodzaju dla danego działu,
• Zestawienia zgłoszeń wszystkich lub wg rodzaju dla danej grupy techników,
• Napraw realizowanych przez konkretną firmę serwisową, serwis wewnętrzny lub
konkretna osobę wraz z kosztami w wybranym okresie.
Aplikacja musi zapewnić możliwość exportu danych z raportów do plików xls, pdf , CSV, XP.

4.12.2 Wymagania pozafunkcjonalne
Poniżej przedstawione zostały wymagania pozafunkcjonale dla aplikacji wspierającej zarządzanie
zgłoszeniami dotyczącymi materiałów eksploatacyjnych.
ID
wymagania

Opis wymagania
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ZarzEks.1

Dostęp do aplikacji musi być możliwy z dowolnego miejsca bez konieczności instalacji
oprogramowania na komputerze użytkownika (aplikacja Web-owa).

4.13 AS.17 Zarządzanie usługą prania
Usługa pozwala na wsparcie procesu zarządzania bielizną i urządzeń skanujących oraz oznakowanie
kodami RFID bielizny i konfekcji szpitalnej.
application Zarządzanie infrastrukturą

Usługa w modelu
FaaS

Usługa w modelu
SaaS

AS.14 Usługa
zarządzania
infrastrukturą

AS.17 Usługa
monitorowania
ruchu bielizny,
urządzeń do
skanowania i
oznakowania
kodami RFID

Aplikacja do
monitorowania
ruchu bielizny,
urządzeń do
skanowania i
oznakowania
kodami RFID

Moduł bazowy
aplikacji do
zarządzania
elementrami
infrastruktury

Katalog elementów
infrastruktury API

Rysunek 16 Usługa monitorowania ruchu bielizny, urządzeń do skanowania i oznakowania kodami RFID

Usługę wspiera aplikacja biznesowa, która posiada wydzielony moduł bazowy do zarządzania
elementami infrastruktury.
4.13.1 Wymagania funkcjonalne
Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne dla aplikacji wspierającej monitorowanie ruchu
bielizny.
ID
wymagania

Opis wymagania
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ZarzPran.1
ZarzPran.2

ZarzPran.3

ZarzPran.4
ZarzPran.5
ZarzPran.6
ZarzPran.7
ZarzPran.8
ZarzPran.9
ZarzPran.10
ZarzPran.11

ZarzPran.12
ZarzPran.13
ZarzPran.14
ZarzPran.15

Aplikacja musi umożliwiać przydzielanie dostępu użytkownikom do poszczególnych danych
według rodzaju danych oraz uprawnień.
Aplikacja musi zapewnić możliwość wprowadzania nowych elementów aplikacji oraz ich
natychmiastowe wykorzystanie w innych formularzach - automatyczna synchronizacja danych
miedzy formularzami, listami, zakładkami.
Aplikacja po automatycznym wylogowaniu (z powodu bezczynności )musi umożliwiać w sposób
automatyczny, po ponownym zalogowaniu, na powrót do pracy w programie, do poprzedniego
stanu zakładek i formularzy.
Aplikacja musi umożliwiać rejestrację przekazanej brudnej bielizny z oddziałów do magazynu
brudnej bielizny (asortyment, ilość, waga).
Aplikacja musi umożliwiać rejestrację przekazanej brudnej bielizny z magazynu brudnej bielizny
do pralni (asortyment, ilość, waga).
Aplikacja musi umożliwiać rejestrację przekazanej czystej bielizny z pralni do magazynu czystej
bielizny (asortyment, ilość, waga).
Aplikacja musi umożliwiać rejestrację przekazanej czystej bielizny z magazynu czystej bielizny
do oddziałów (asortyment, ilość, waga).
Aplikacja musi umożliwiać rejestrację kasacji, przyjęcia, przesunięcia bielizny na poszczególnych
oddziałach (asortyment, ilość).
Aplikacja musi umożliwiać wydruk bilansu ilości bielizny w pralni, w magazynach oraz na
poszczególnych oddziałach (asortyment, ilość).
Aplikacja musi umożliwiać rozbicie kosztów faktury z pralni na poszczególne oddziały wg. wagi.
Aplikacja musi umożliwiać wydruk formularza protokołu przekazania asortymentu bielizny z
polami do wypełnienia ręcznego:
• data,
• przekazał (oddział, firma, pracownik),
• przyjął (oddział, firma, pracownik),
• ilość,
• waga,
• miejsce na podpis.
Aplikacja musi umożliwiać przekazanie dowolnego asortymentu (np. bielizny pacjentów).
Aplikacja musi zapewniać wprowadzanie przesunięć oraz protokołów przekazań w dowolnej
kolejności (bez chronologii).
Aplikacja musi umożliwiać
wgląd w stan poszczególnych komórek organizacyjnych
(asortyment, ilość, waga (dla magazynów i pralni)).
Aplikacja musi umożliwiać samodzielne ustawianie widoku (personalizacja) strony startowej
przez użytkownika, przy czym strona startowa powinna mieć możliwość prezentacji
podstawowych informacji statystycznych takich jak :
• Raport bilansu bielizny w szpitalu, dziale w wybranym okresie (asortyment, ilość) (ile
przybyło, ile ubyło),
• Asortyment , waga bielizny według miesięcy,
• Koszty pralni według oddziałów,
• Wykaz kasacji według asortymentu w określonym czasie.

4.13.2 Wymagania pozafunkcjonalne
Poniżej przedstawiono wymagania pozafunkcjonalne.
ID
wymagania
ZarzPran.1

Opis wymagania
Dostęp do aplikacji musi być możliwy z dowolnego miejsca bez konieczności instalacji
oprogramowania na komputerze użytkownika (aplikacja Web-owa).
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4.14 AS.18 Portal informacyjno-zarządczy
Portal informacyjno-zarządczy powinien umożliwiać zarządzanie informacją pracowniczą z jednego
miejsca jednostki. Aplikacja powinna dostarczać narzędzia wykorzystywane w codziennym życiu
organizacji takie jak kalendarz, poczta, zadania, obsługa kadrowa, itp. Narzędzia te w większości są
oddzielnymi usługami (patrz poniższy diagram). Aplikacja musi je wykorzystywać, nie powielać
funkcjonalności, jednocześnie w odpowiedni sposób prezentować użytkownikowi wraz z niezbędnymi
operacjami.
application Portal informacyj no-zarządczy

Kadry i płace API

AS.18 Portal
informacyjno-zarządczy

Katalog elementów
infrastruktury API

Katalog środków
trwał ych API

Repozytorium
dokumentów API
Portal
informacyjno-zarządczy

SEOD API

SMS API

Kalendarz API

Poczta API

Zadania API

Baza wiedzy API

Wiadomości API

Kontakty API

Kalendarz

Serwer poczty
e-mail

Zadania

Baza wi edzy

Wiadomości
błyskawiczne i chat

Kontakty

AS.34 Usługa
kalendarza

AS.33 Usługa
e-mail

AS.36 Usługa
zarządzania
zadaniami

AS.38 Usługa bazy
wiedzy

AS.37 Usł uga
wymiany
wiadomości

AS.35 Usługa
zarządzania
kontaktami

Serwer katalogowy
API

Rysunek 17 Portal informacyjno-zarządczy

Poniżej przedstawiono wymagania dla Portalu informacyjno-zarządczego.
4.14.1 Wymagania ogólne
Poniżej przedstawiono ogólne wymagania funkcjonalne
ID
wymagania
PIZ.1

Opis wymagania
Portal musi posiadać co najmniej następujące zintegrowane funkcjonalności:
• Kalendarz
• Klient poczty
• Kontakty
• Zadania
• Wiadomości błyskawiczne
• Chat
• Samoobsługa w sprawach pracowniczych
• Zarządzanie użytkownikami
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PIZ.2

PIZ.3

Aplikacja musi pozwalać bezpośrednio z pakietów biurowych MS Office, Open Office i Libre
Office po zainstalowaniu odpowiedniej wtyczki w powyższym oprogramowaniu zapisywać
dokumenty w repozytorium aplikacji.
System musi umożliwiać pracę off-line z zabezpieczonymi dokumentami.

PIZ.4

Aplikacja musi pozwalać na tworzenie oraz zarządzanie Bazą wiedzy.

PIZ.5

Aplikacja musi pozwalać na publikowanie i przeglądanie Bazy wiedzy.

PIZ.6

Aplikacja musi pozwalać na organizowanie Bazy wiedzy w strukturze drzewiastej.

PIZ.7

Aplikacja musi pozwalać na dodawania załączników (plików tekstowych, plików graficznych)

PIZ.8

Aplikacja musi korzystać z repozytorium plików dostępnego w ramach Platformy.

4.14.2 Wymagania funkcjonalne dla modułu Kalendarz
Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne dla modułu Kalendarz.
ID
wymagania
PIZ.KAL.1
PIZ.KAL.2
PIZ.KAL.3
PIZ.KAL.4
PIZ.KAL.5
PIZ.KAL.6
PIZ.KAL.7
PIZ.KAL.8
PIZ.KAL.9

PIZ.KAL.10
PIZ.KAL.11
PIZ.KAL.12
PIZ.KAL.13
PIZ.KAL.14
PIZ.KAL.15

Opis wymagania
Aplikacja musi umożliwiać prezentację kalendarza w układzie miesięcznym, tygodniowym,
pięciodniowym, dziennym oraz wykresu Gantta.
Aplikacja musi umożliwiać dodawanie aktywności do kalendarza ze wskazaniem ich opisu,
czasu trwania, lokalizacji.
Aplikacja musi umożliwiać komentowanie aktywności przez osoby posiadające uprawnienia do
danej aktywności.
Aplikacja musi umożliwiać definiowanie powtórzeń dla aktywności - dzienne, tygodniowe,
miesięczne i rocznie
Aplikacja musi umożliwiać oznaczanie aktywności jako prywatne
Aplikacja musi umożliwiać załączanie załączników do aktywności
Aplikacja musi umożliwiać zapraszanie do aktywności innych użytkowników lub działów (grup).
Aplikacja musi umożliwiać akceptację i odrzucanie zaproszeń do aktywności oraz podgląd tych
statusów przez zapraszającego.
Aplikacja musi umożliwiać podgląd na widoku kalendarza grafika pracy z podsystemu
kadrowego systemu informatycznego jednostki z rozróżnieniem grafików planowanych i
realizowanych.
Aplikacja musi umożliwiać definiowanie kalendarzy dla działów firmy dostępnych
automatycznie jedynie dla pracowników danego działu.
Aplikacja musi umożliwiać współdzielenie kalendarzy.
Aplikacja musi umożliwiać obsługę dostępu do kalendarza w trybie sekretarza/sekretarki z
wyłączeniem aktywności oznaczonych jako prywatne.
Aplikacja musi umożliwiać synchronizację kalendarza z urządzeniami mobilnymi z
zainstalowanym systemem Google Android, Apple iOS oraz Windows z rodziny mobilnych.
Aplikacja musi umożliwiać podgląd kalendarza innych użytkowników przez uprawnione osoby.
Aplikacja musi umożliwiać personalizację kalendarza przez każdego pracownika.

4.14.3 Wymagania funkcjonalne dla modułu Klient poczty
Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne dla modułu Klient poczty.
ID
wymagania
PIZ.POCZ.1
PIZ.POCZ.2
PIZ.POCZ.3

Opis wymagania
Klient poczty musi być zgodny z serwerami pocztowymi obsługującymi IMAP i POP3.
Klient poczty musi pozwalać na ograniczenie do obsługi poczty wewnętrznej organizacji.
Klient poczty musi pozwalać na adresowanie poczty z wykorzystaniem bazy kontaktów
(prywatnej i ogólnofirmowej)
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PIZ.POCZ.4

Klient poczty musi pozwalać na przeszukiwanie poczty wg. adresów, tematów i zawartości
wiadomości.

4.14.4 Wymagania funkcjonalne dla modułu Kontakty
Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne dla modułu Kontakty.
ID
wymagania
PIZ.KONT.1
PIZ.KONT.2
PIZ.KONT.3
PIZ.KONT.4
PIZ.KONT.5
PIZ.KONT.6

Opis wymagania
Aplikacja musi pozwalać na obsługę kontaktów indywidualnych.
Aplikacja musi pozwalać na obsługę kontaktów grupowych (np. ordynatorzy, lekarze)
Aplikacja musi pozwalać na obsługę kontaktów wspólnych dla całej organizacji.
Aplikacja musi pozwalać na grupowanie kontaktów w nieograniczonej strukturze drzewiastej.
Aplikacja musi pozwalać na synchronizację kontaktów z urządzeniami mobilnymi z
zainstalowanym systemem Google Android, Apple iOS oraz Windows z rodziny mobilnych
Aplikacja nie może mieć ograniczeń na ilość kontaktów i ilość adresów w ramach kontaktu.

4.14.5 Wymagania funkcjonalne dla modułu Zadania
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Zadania.
ID
wymagania
PIZ.ZAD.1
PIZ.ZAD.2
PIZ.ZAD.3
PIZ.ZAD.4
PIZ.ZAD.5

Opis wymagania
Aplikacja musi pozwalać na tworzenie oraz zarządzanie zadaniami.
Aplikacja musi pozwalać na obsługę priorytetów zadań.
Aplikacja musi pozwalać na definiowanie daty ukończenia zadania, ilości godzin planowanych
oraz faktycznej ilości godzin zrealizowanych w ramach danego zadania.
Aplikacja musi pozwalać na zlecanie zadań innym osobom, grupom lub działom
Aplikacja musi pozwalać na akceptację bądź odrzucanie wykonania zadania (wielokrotnie) przez
zlecającego.

4.14.6 Wymagania funkcjonalne dla modułu Wiadomości błyskawiczne
Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne dla modułu Wiadomości błyskawiczne.
ID
wymagania
PIZ.WIAD.1
PIZ.WIAD.2
PIZ.WIAD.3
PIZ.WIAD.4

Opis wymagania
Aplikacja musi pozwalać na przekazanie wiadomości błyskawicznej do innego użytkownika lub
działu.
Aplikacja musi umożliwiać prowadzenie chatów.
Aplikacja musi pozwalać na rozmowy z podziałem na tzw. chat roomy.
Aplikacja musi pozwalać na rozmowy prywatne, ogólne oraz grupowe.

4.14.7 Wymagania funkcjonalne dla modułu Samoobsługa w sprawach pracowniczych
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Samoobsługa w sprawach pracowniczych
ID
wymagania
PIZ.PRAC.1
PIZ.PRAC.2
PIZ.PRAC.3
PIZ.PRAC.4
PIZ.PRAC.5

Opis wymagania
Aplikacja musi umożliwiać integrację z modułami kadrowymi w usłudze AS.11 oraz AS.12 w
zakresie wyświetlania ilości dostępnego urlopu.
Aplikacja musi umożliwiać składanie wniosku urlopowego z rozróżnieniem na typ
(wypoczynkowy, opieka nad dzieckiem, na żądanie, zdrowotny)
Aplikacja musi pozwalać na dwupoziomowy system akceptacji wniosków: przez wskazane role
np. przełożonego oraz pracownika kadr.
Aplikacja musi pozwalać na automatyczne przekazywanie zaakceptowanego wniosku do
systemu Kadrowego.
Aplikacja musi pozwalać na prezentację zaakceptowanego urlopu jako aktywności na

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

143 | S t r o n a

PIZ.PRAC.6
PIZ.PRAC.7
PIZ.PRAC.8
PIZ.PRAC.9
PIZ.PRAC.10
PIZ.PRAC.11
PIZ.PRAC.12
PIZ.PRAC.13
PIZ.PRAC.14
PIZ.PRAC.15
PIZ.PRAC.16

kalendarzu.
Aplikacja musi pozwalać na obsługę rejestracji wyjść z pracy (służbowych i prywatnych).
Aplikacja musi pozwalać na zgłaszanie wniosków o wyjście z pracy (służbowych oraz
prywatnych).
Aplikacja musi umożliwiać akceptację lub odrzucanie wniosków przez użytkownika o
odpowiednich uprawnieniach (np. przełożonego).
Aplikacja musi pozwalać na prezentację zaakceptowanego wyjścia jako aktywności na
kalendarzu.
Aplikacja musi pozwalać na tworzenie i zarządzanie Tablicami ogłoszeń, które udostępniane
będą użytkownikom.
Aplikacja musi umożliwiać tworzenie ogłoszeń ogólnych, jak i dla poszczególnych działów
(widocznych tylko dla wybranych użytkowników).
Aplikacja musi pozwalać na tworzenie ogłoszeń koniecznych do potwierdzenia zapoznania się z
treścią przez pracownika
Aplikacja musi pozwalać na przygotowanie zestawienia z listą użytkowników, którzy otworzyli
ogłoszenie oraz takich, którzy potwierdzili zapoznanie się z treścią.
Aplikacja musi pozwalać na dostęp do grafiku czasu pracy każdego pracownika
zarejestrowanego w systemie (planowanego i realizowanego).
Aplikacja musi pozwalać na tworzenie grafiku czasu pracy (planowanego i realizowanego –
ewidencji czasu pracy) w rozbiciu na umowę o pracę i kontrakt.
Aplikacja musi pozwalać na wystawienie załącznika do faktury lub rachunku na podstawie
zrealizowanego grafiku czasu pracy zarejestrowanego w systemie ewidencji czasu pracy.

4.14.8 Wymagania funkcjonalne dla modułu Zarządzanie zasobami
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Zarządzanie zasobami.
ID
wymagania
PIZ.ZZ.1

Opis wymagania

PIZ.ZZ.5

Aplikacja musi być zintegrowana z Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. w zakresie
wszystkich funkcjonalności modułu.
Aplikacja musi pozwalać na zgłoszenie usterek i uwag do dowolnego działu (np. technicznego,
IT).
Aplikacja musi pozwalać na wskazanie środka trwałego z ewidencji systemu środków trwałych,
którego dotyczy zgłoszenie
Aplikacja musi umożliwiać zdefiniowanie przez użytkowników pracujących przy zgłoszeniu
elementów: planowana data realizacji, pracochłonność, planowane i tymczasowe rozwiązanie.
Aplikacja musi pozwalać na obsługę statusów realizacji zgłoszenia i komentarza.

PIZ.ZZ.6

Aplikacja musi umożliwiać wydruku zgłoszenia

PIZ.ZZ.7

Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie zasobami.

PIZ.ZZ.8

Aplikacja musi pozwalać na definiowanie bazy zasobów (wraz z ich atrybutami) z
uwzględnieniem możliwości tworzenia grup/typów.
Aplikacja musi pozwalać na przypisanie zasobów do jednej bądź wielu grup.

PIZ.ZZ.2
PIZ.ZZ.3
PIZ.ZZ.4

PIZ.ZZ.9
PIZ.ZZ.10
PIZ.ZZ.11
PIZ.ZZ.12
PIZ.ZZ.13

Aplikacja musi umożliwiać definiowanie zasobów, których rezerwacja nie ma konieczności
akceptacji przez zarządzającego zasobami oraz takich z koniecznością akceptacji.
Aplikacja musi pozwalać na tworzenie rezerwacji zasobów przez pracowników poprzez
składanie wniosków.
Aplikacja musi pozwalać na akceptację bądź odrzucenie wniosku o rezerwację zasobu przez
zarządzającego zasobem.
Aplikacja musi umożliwiać podgląd kalendarza zajętości danego zasobu.
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4.14.9 Wymagania funkcjonalne dla modułu Zarządzanie użytkownikami
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu Zarządzania użytkownikami.
ID
wymagania
PIZ.UZ.1

Opis wymagania

PIZ.UZ.5

System musi umożliwiać modyfikację i odebranie nadanych użytkownikowi praw dla danej roli
użytkownika. Przykładowo, jeżeli użytkownikowi odebrane zostaną prawa do danego
dokumentu, to w momencie najbliższej synchronizacji dokument musi zostać zamknięty.
System musi zapewnić okienko informacyjne w razie odmowy dostępu z informacją o
przyczynie.
System musi zbierać do centralnego serwera informacje audytowe o wszelkich próbach
dostępu (także nieudanych próbach) wykonywanych na dokumencie.
System musi umożliwiać zarządzanie bazą użytkowników (tworzenie/edycja/usuwanie kont
użytkowników)
System musi umożliwić na zarządzanie prawami dostępu.

PIZ.UZ.6

System musi umożliwiać tworzenie/edycję/usuwanie ról w systemie.

PIZ.UZ.7

System musi umożliwiać przypisywanie/odłączanie uprawnień do/od ról

PIZ.UZ.8

System musi umożliwiać przypisywanie/odłączanie ról do/od kont użytkowników.

PIZ.UZ.2
PIZ.UZ.3
PIZ.UZ.4

4.14.10
Wymagania pozafunkcjonalne
Poniżej przedstawiono wymagania pozafunkcjonalne dla Portalu Informacyjno – Zarządczego.
ID
wymagania
PIZ.1

Opis wymagania
Aplikacja musi pozwalać na dostęp poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności
instalacji dodatkowych komponentów.

4.15 AS.19 Digitalizacja i przechowywanie dokumentów
Usługa umożliwia digitalizację dokumentów przechowywanych w firmie oraz zapewnia jej
składowanie, zarządzanie, udostępnianie poprzez interfejs www.
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application Digitalizacj a i przechow yw anie dokumentów

Usługa w modelu
SaaS

AS.39 Usługa OCR

AS.19 Digitalizacja
i przechowywanie
dokumentów

Aplikacja do
digitalizacji i
przechowywania
dokumentów

OCR API

Moduł OCR

Moduł mobilny

Repozytorium
dokumentów API

SEOD API

Interfejs dla
urządzeń
mobilnych

Rysunek 18 Digitalizacja i przechowywanie dokumentów

4.15.1 Wymagania funkcjonalne
Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne dla Aplikacji do digitalizacji i przechowywania
dokumentów.
ID
wymagania
ZZD.1

Opis wymagania

ZZD.3

Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie bazą klientów - wprowadzanie/edycja/usuwanie
danych adresowych klientów.
Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie bazą użytkowników (tworzenie/edycja/usuwanie kont
użytkowników).
Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie prawami dostępu.

ZZD.4

Aplikacja musi pozwalać na tworzenie/edycja/usuwanie ról w systemie.

ZZD.5

Aplikacja musi pozwalać na przypisywanie/odłączanie uprawnień do/od ról.

ZZD.6

Aplikacja musi pozwalać na przypisywanie/odłączanie ról do/od kont użytkowników.

ZZD.7

Aplikacja musi pozwalać na definiowanie cech pozycji i grup cech.

ZZD.8
ZZD.9

Aplikacja musi pozwalać na tworzenie i zarządzanie wykazem zeskanowanej /zdgitalizowanej
dokumentacji (spisy).
Aplikacja musi pozwalać na tworzenie/edycję/usuwanie spisów.

ZZD.10

Aplikacja musi pozwalać na przypisywanie RWA do spisów

ZZD.11

Aplikacja musi pozwalać na tworzenie/edycję/usuwanie pozycji spisów.

ZZD.12

Aplikacja musi pozwalać na dodawanie/modyfikowanie wartości cech do pozycji spisów.

ZZD.13

Aplikacja musi pozwalać na tworzenie pozycji spisów z RWA

ZZD.2
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ZZD.14

Aplikacja musi pozwalać na przypisywanie pozycji spisów do kartonów.

ZZD.15

Aplikacja musi pozwalać na pakowanie/rozpakowanie kartonów.

ZZD.16

Aplikacja musi pozwalać na tekstową i graficzną obsługę statusów pozycji.

ZZD.17

Aplikacja musi pozwalać na obsługę pojemności i zajętości kartonów.

ZZD.18

Aplikacja musi pozwalać na rozbijanie pozycji spisów na pojedyncze tomy.

ZZD.19
ZZD.20

Aplikacja musi pozwalać na tworzenie co najmniej wydruków: wykaz spisów zdawczoodbiorczych; protokół zdawczo-odbiorczy prac archiwizacyjnych
Aplikacja musi pozwalać na obsługę dokumentacji niearchiwalnej

ZZD.21

Aplikacja musi pozwalać na filtrowanie danych (ograniczenie listy pozycji do spisu, zakresu dat)

ZZD.22

Aplikacja musi pozwalać na tworzenie/edycję/usuwanie kart wypożyczenia.

ZZD.23

Aplikacja musi pozwalać na tworzenie/edycję/usuwanie pozycji kart wypożyczenia.

ZZD.24
ZZD.25

Aplikacja musi pozwalać na kontekstową obsługę tworzenia pozycji wypożyczonej z pozycji
spisów (z poziomu wykazu)
Aplikacja musi pozwalać na obsługę statusów pozycji spisu.

ZZD.26

Aplikacja musi pozwalać na usuwanie pozycji z karty wypożyczenia (z zachowaniem historii).

ZZD.27

ZZD.29

Aplikacja musi pozwalać na filtrowanie danych (ograniczenie listy pozycji do spisu, zakresu
karty wypożyczenia, wyświetlenie wszystkich wypożyczeń, itp.)
Aplikacja musi pozwalać na tworzenie co najmniej wydruków: karta wypożyczenia-zwrotu;
karta zbiorowa
Aplikacja musi pozwalać na obsługę wypożyczeni zewnętrznych i wewnętrznych

ZZD.30

Aplikacja musi pozwalać na obsługę przekazania.

ZZD.31

W ramach obsługi przekazania aplikacja musi pozwalać na tworzenie/edycję/usuwanie spisu.

ZZD.32

W ramach obsługi przekazania aplikacja musi pozwalać tworzenie/edycję/usuwanie pozycji
spisu.
Aplikacja musi pozwalać na kontekstową obsługę tworzenia pozycji spisu przekazania (z
poziomu wykazu).
W ramach obsługi przekazania aplikacja musi pozwalać na obsługę statusów.

ZZD.28

ZZD.33
ZZD.34

ZZD.36

W ramach obsługi przekazania aplikacja musi pozwalać na wydruki co najmniej: protokół
przekazania dokumentacji
W ramach obsługi przekazania aplikacja musi pozwalać na obsługę upload’u i przypisywania
podpisanego i zeskanowanego protokołu.
Aplikacja musi pozwalać na wycofanie.

ZZD.37

W ramach obsługi wycofania aplikacja musi pozwalać na tworzenie/edycję/usuwanie spisu.

ZZD.38

W ramach obsługi wycofania aplikacja musi pozwalać na tworzenie/edycję/usuwanie pozycji
spisu;
Kontekstowa obsługa tworzenia pozycji spisu wycofania (z poziomu wykazu)
W ramach obsługi wycofania aplikacja musi pozwalać na obsługę statusów.

ZZD.35

ZZD.39
ZZD.40
ZZD.41

W ramach obsługi wycofania aplikacja musi pozwalać na wydruki co najmniej: protokołu
wycofania dokumentacji
W ramach obsługi wycofania aplikacja musi pozwalać na obsługę upload’u i przypisywania
podpisanego i zeskanowanego protokołu.
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ZZD.42

Aplikacja musi pozwalać na obsługę brakowania.

ZZD.43

W ramach obsługi brakowania aplikacja musi pozwalać na tworzenie/edycję/usuwanie spisu.

ZZD.44

W ramach obsługi brakowania aplikacja musi pozwalać na tworzenie/edycję/usuwanie pozycji
spisu.
W ramach obsługi brakowania aplikacja musi pozwalać na generowanie listy kandydatów do
brakowania.
W ramach obsługi brakowania aplikacja musi pozwalać na kontekstową obsługę tworzenia
pozycji spisu brakowania (z poziomu wykazu oraz z listy kandydatów do brakowania).
W ramach obsługi brakowania aplikacja musi pozwalać na obsługę statusów.

ZZD.45
ZZD.46
ZZD.47
ZZD.48

ZZD.54

W ramach obsługi brakowania aplikacja musi pozwalać na wydruki co najmniej: protokół
brakowania dokumentacji; certyfikat
W ramach obsługi brakowania aplikacja musi pozwalać na obsługę upload’u i przypisywania
podpisanego i zeskanowanego protokołu.
Aplikacja musi wspierać obsługę wypożyczenia i powrotu z wypożyczenia pozycji
przeznaczonych do brakowania.
Aplikacja musi posiadać panel generowania etykiet (kodów kreskowych): regału, kartonu,
teczki, dokumentu.
Aplikacja pozwala na generowanie opisów w formie kontekstowej w celu rejestracji i
przypisania poszczególnych typów dokumentów do Miejsca ( lokalizacji) , Regału, Kartonu na
regale, Teczki w tym kartonie jak i typu dokumentu w tej teczce.
Aplikacja musi pozwalać na obsługę generowania pojedynczych kodów oraz stron formatu A4 z
etykietami kodów.
Aplikacja musi pozwalać na obsługę generowania zakresu kodów dla pozycji spisów i kartonów.

ZZD.55

Aplikacja musi pozwalać na obsługę magazynu.

ZZD.56

Aplikacja musi udostępniać tzw. panel magazyniera.

ZZD.57

ZZD.63

Panel magazyniera musi obsługiwać funkcjonalność przyjęcia kartonów na magazyn:
• Układanie kartonów na miejscach magazynowych
• Kontekstowe drukowanie etykiet kartonów
Panel magazyniera musi obsługiwać funkcjonalność obsługi zwrotów z wypożyczenia:
• Układanie teczek lub kartonów na miejscach magazynowych
• Kontekstowe drukowanie etykiet kartonów
• Kontekstowe drukowanie etykiet pozycji spisów
• Eksport listy pozycji zwrotów do CSV
Panel magazyniera musi obsługiwać funkcjonalność obsługi wydań:
• Wydawanie kartonów i teczek
• Kontekstowe drukowanie etykiet kartonów
• Kontekstowe drukowanie etykiet pozycji spisów
• Usuwanie pozycji z listy wydań
Panel magazyniera musi obsługiwać funkcjonalność przesunięcia kartonów pomiędzy
lokalizacjami magazynowymi:
• Pobieranie kartonów na paletę wirtualną (lokalizacja w systemie)
• Odkładanie pozycji z palety do nowej lokalizacji magazynowej
• Kontekstowe drukowanie etykiet kartonów
Panel magazyniera musi obsługiwać funkcjonalność: Inwentaryzacja lokalizacji magazynowej –
informacja o zawartości po zeskanowaniu kodu kreskowego lokalizacji.
Panel magazyniera musi obsługiwać funkcjonalność: zamiana starego kodu kreskowego z
kartonu na nowy kod.
Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie strukturą magazynu.

ZZD.64

Aplikacja musi pozwalać co najmniej na tworzenie/edycję/usuwanie gałęzi struktury magazynu

ZZD.49
ZZD.50
ZZD.51
ZZD.52

ZZD.53

ZZD.58

ZZD.59

ZZD.60

ZZD.61
ZZD.62
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(tj. magazyn w lokalizacji; regał; półka; miejsce na półce)
ZZD.65

Aplikacja musi pozwalać na drukowanie kontekstowe etykiety dla lokalizacji magazynowej.

ZZD.66
ZZD.67

Aplikacja musi udostępniać podgląd zawartości magazynu z filtrowaniem zależnym od
kontekstu (gałęzi struktury magazynu)
Aplikacja musi pozwalać na import/eksport danych zgromadzonych w systemie.

ZZD.68

Aplikacja musi pozwalać na import RWA

ZZD.69

Aplikacja musi pozwalać na import/eksport pozycji spisów

ZZD.70

ZZD.71

Aplikacja musi pozwalać na wygenerowanie co najmniej następujących raportów:
• Liczba kartonów i metry bieżące do brakowania – z możliwością grupowania po
kliencie, magazynie i/lub kategorii oraz eksportu do CSV
• Liczba kartonów i metry bieżące na magazynie – z możliwością grupowania po
kliencie, spisie, magazynie i/lub kategorii oraz eksportu do CSV
• Praca magazynu – liczba operacji (z podziałem na typ operacji) wykonanych przez
użytkownika w zadanym okresie czasu – z możliwością eksportu do CSV
• Praca użytkownika – lista akcji z dokładnością do ułamków sekund wykonanych w
systemie przez wybranego użytkownika w zadanym okresie czasu – z możliwością
eksportu do CSV
• Wolne miejsca – raport zwraca wszystkie lokalizacje magazynowe na których są wolne
miejsca na kartony (raport zawiera informacje: liczba miejsc na kartony w lokalizacji
magazynowej, liczba kartonów przypisanych do lokalizacji magazynowej, liczba
kartonów wypożyczonych, liczba kartonów na stanie magazynowym, liczba wolnych
miejsc) – z możliwością eksportu do CSV
• Wrzucono na półki/ przemieszczono – przyjęcia kartonów na stan oraz przesunięcia
pomiędzy lokalizacjami magazynowymi wykonane przez użytkownika w zadanym
okresie czasu – z możliwością ograniczenia do pojedynczego kartonu oraz eksportu do
CSV
• Załączniki klientów – liczba (w megabajtach) przestrzeni którą zajmują załączniki
podpięte do konta klienta – z możliwością eksportu do CSV
• Lista pozycji do przyjęcia na magazyn z możliwością wygenerowania dla określonego
użytkownika – z możliwością eksportu do CSV
• Lista pozycji zwróconych na magazyn w zadanym okresie czasu przez określonego
użytkownika – z możliwością eksportu do CSV
Aplikacja musi pozwalać na filtrowanie wyników raportów po dowolnej kolumnie.

ZZD.72

Aplikacja musi pozwalać na sortowanie wyników raportów po wybranej kolumnie.

ZZD.73

Aplikacja musi pozwalać na zapisanie raportów w postaci plików: xls, csv, pdf.

ZZD.74

Aplikacja musi umożliwiać prezentację listy paczek skanów z informacją o stanie przetwarzania.

ZZD.75

Aplikacja musi umożliwiać prezentację historia operacji tj. pozwalać na obsługę kontekstową
podglądu historii operacji wykonywanych na pozycjach spisów
Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie słownikami tj. tworzenie/edycja/usuwanie słowników
oraz pozycji w ramach słowników.
Aplikacja musi pozwalać na wyszukiwanie pozycji poprzez wyszukiwanie po tytule, znaku teczki
lub kodzie kartonu w całej bazie systemu.

ZZD.76
ZZD.77

4.15.2 Wymagania funkcjonalne dla wersji on-line
Aplikacja musi posiadać wersję on-line spełniającą co najmniej poniższe wymagania
ID
wymagania

Opis wymagania
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ZZD.Online.1

Aplikacja on-line musi pozwalać na prezentację wykazu dokumentacji.

ZZD.Online.2

ZZD.Online.4

Aplikacja on-line musi pozwalać na podgląd spisów, pozycji spisów i dokumentów (skany,
zdjęcia, inne pliki multimedialne).
Aplikacja on-line musi obsługiwać upload plików i przypisywanie dokumentów oraz innego typu
załączników do pozycji spisów.
Aplikacja on-line musi posiadać graficzny podgląd statusów pozycji spisów.

ZZD.Online.5

Aplikacja on-line musi pozwalać na prezentację co najmniej raportu historii pozycji spisów.

ZZD.Online.3

ZZD.Online.6

Aplikacja on-line musi pozwalać na podgląd wydruków: wykaz spisów zdawczo-odbiorczych;
wykaz pozycji spisu
ZZD.Online.7 Aplikacja on-line musi udostępniać podgląd pozycji spisów:
• jako reprezentacja graficzna spisów i pozycji spisów;
• jako tradycyjna lista;
ZZD.Online.8 Aplikacja on-line musi pozwalać na reprezentację graficzną liczby wybranych typów
dokumentów oraz informacji przypisanych do pozycji spisu (dokumenty word, excel, pdf, skany,
kod kreskowy, inne).
ZZD.Online.9 Aplikacja on-line musi pozwalać na obsługę dokumentów za pomocą ekranów dotykowych z
funkcją multi-touch: przesuwanie, powiększanie, „przewracanie strony”.
ZZD.Online.10 Aplikacja on-line musi pozwalać na wyszukiwanie dokumentów za pomocą komend głosowych
(np. „akta kowalski”)
ZZD.Online.11 Aplikacja on-line musi pozwalać na odczytywanie przez system (synteza głosu) opisów
dokumentów.
ZZD.Online.12 Aplikacja on-line musi umożliwiać generowanie kodów kreskowych.
ZZD.Online.13 Aplikacja on-line musi umożliwiać tworzenie/edycję pozycji spisów
ZZD.Online.14 Aplikacja on-line musi umożliwiać wypełniania cech dokumentu przez moduł OCR
ZZD.Online.15 Aplikacja on-line musi umożliwiać podgląd cech pozycji spisów
ZZD.Online.16 Aplikacja on-line musi umożliwiać obsługę procesu wypożyczenia
ZZD.Online.17 Aplikacja on-line musi umożliwiać kontekstowe tworzenie spisu wypożyczenia (na wykazie
dokumentacji).
ZZD.Online.18 Aplikacja on-line musi umożliwiać podgląd statusu pozycji wypożyczanych.
ZZD.Online.19 Aplikacja on-line musi umożliwiać określenie formy wypożyczenia (oryginał, kopia,
elektronicznie).
ZZD.Online.20 Aplikacja on-line musi umożliwiać podgląd listy wypożyczenia w 2 opcjach: pozycje; kartony
ZZD.Online.21 Aplikacja on-line musi umożliwiać prezentację historii wypożyczeń.
ZZD.Online.22 Aplikacja on-line musi umożliwiać prezentację listy pozycji przeterminowanych
ZZD.Online.23 Aplikacja on-line musi umożliwiać prezentację informacji o możliwości odbioru pozycji
wypożyczanych.
ZZD.Online.24 Aplikacja on-line musi umożliwiać obsługę procesu brakowania.
ZZD.Online.25 Aplikacja on-line musi umożliwiać zatwierdzanie dokumentów do brakowania
ZZD.Online.26 Aplikacja on-line musi umożliwiać obsługę wypożyczenia do ekspertyzy
ZZD.Online.27 Aplikacja on-line musi umożliwiać prezentację historii pozycji brakowanych
ZZD.Online.28 Aplikacja on-line musi pozwalać na reprezentację graficzną teczek osobowych.
ZZD.Online.29 Aplikacja on-line musi pozwalać na podział pozycji teczek osobowych na części A, B, C.
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ZZD.Online.30 Aplikacja on-line musi pozwalać na oznaczenie graficzne zawartości teczek osobowych
odzwierciedlające przypisanie do części A,B lub C.
ZZD.Online.31 Aplikacja on-line musi pozwalać na przeszukiwanie zasobów spisów lub pozycji spisów z
wykorzystaniem wartości cech.
ZZD.Online.32 Aplikacja on-line musi pozwalać na zaznaczenia dokumentów do przetwarzania i umieszczenia
ich w kolejce
ZZD.Online.33 Aplikacja on-line musi pozwalać na obsługę drag’n’drop – np. wypożyczenia kontekstowe.
ZZD.Online.34 Aplikacja on-line musi pozwalać na zarządzanie profilem użytkownika (np. zmiana hasła).
ZZD.Online.35 Aplikacja on-line musi pozwalać na tworzenie listy raportów:
• Kartony – liczba kartonów dla spisu
• Wypożyczenia przeterminowane – liczba pozycji wypożyczonych przeterminowanych
na użytkownika
• Raport pozycji z cechami
• Metry bieżące dokumentacji – liczba metrów bieżących dokumentów z podziałem na
spisy
• Wypożyczenia – liczba wypożyczonych pozycji z podziałem na użytkowników
• Najczęściej zamawiający klienci – lista użytkowników którzy najczęściej zamawiają
pozycje do wypożyczenia
ZZD.Online.36 Aplikacja on-line musi pozwalać na eksport wyników raportów do PDF, XLS, CSV.
ZZD.Online.37 Aplikacja on-line musi pozwalać na obsługę wydruku raportów.
ZZD.Online.38 Aplikacja musi wykorzystywać SEOD API w zakresie umożliwiającym rejestrowanie
korespondencji przychodzącej i wychodzącej z obsługą załączników
ZZD.Online.39 Aplikacja musi posiadać moduł digitalizacji
ZZD.Online.40 Aplikacja musi pozwalać na obsługę skanerów przemysłowych.
ZZD.Online.41 Aplikacja musi pozwalać na automatyczny zapis dokumentów na serwerze.
ZZD.Online.42 Aplikacja musi umożliwiać rozpoznawanie wielostronicowych dokumentów.
ZZD.Online.43 Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie konfiguracją jakości skanów (rozdzielczość, liczba
kolorów, itp.)
ZZD.Online.44 Aplikacja musi posiadać moduł OCR
ZZD.Online.45 Funkcjonalności modułu OCR muszą być wystawione jako usługa w postaci interfejsu API
ZZD.Online.46 Aplikacja w ramach modułu OCR musi pozwalać na odczyt danych bezpośrednio z dokumentów
i zapis do bazy
ZZD.Online.47 Aplikacja w ramach modułu OCR musi pozwalać na tworzenie/edycję/usuwanie szablonu OCR.
ZZD.Online.48 Aplikacja w ramach modułu OCR musi pozwalać na tworzenie/edycję/usuwanie pól szablonu
OCR.
ZZD.Online.49 Aplikacja w ramach modułu OCR musi pozwalać na wykorzystanie szablonów OCR dla
wybranych typów dokumentów do wypełniania pól cech
ZZD.Online.50 Aplikacja musi posiadać moduł obróbki skanu
ZZD.Online.51 Aplikacja w ramach modułu obróbki skanu musi pozwalać na umieszczanie notatek na skanach
(tzw. „żółte karteczki”).
ZZD.Online.52 Aplikacja w ramach modułu obróbki skanu musi pozwalać na przesłanianie (czarne karteczki) i
blokowania dostępu do zaznaczonych fragmentów skanu (np. kwot w umowach).
ZZD.Online.53 Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie prawami dostępu do informacji.
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4.15.3 Wymagania funkcjonalne dla modułu mobilnego
Aplikacja musi posiadać Moduł mobilny. Moduł ten musi pracować na terminalach z obsługą kodów
kreskowych.
ID
wymagania
ZZD.MOB.1

Opis wymagania

ZZD.MOB.2

Moduł mobilny musi pozwalać na obsługę przypisywania kartonu do lokalizacji magazynowej.

ZZD.MOB.3

ZZD.MOB.7

Moduł mobilny musi pozwalać na budowanie i zarządzanie listą pozycji oczekujących do
przyjęcia na magazyn.
Moduł mobilny musi pozwalać na obsługę zwrotów wypożyczeni (obsługę przyjęć na magazyn
kartonów oraz teczek zwracanych z wypożyczenia)
Moduł mobilny musi pozwalać na obsługę funkcji przypisywania kartonu do lokalizacji
magazynowej lub zwrotu teczki do kartonu.
Moduł mobilny musi pozwalać na budowanie i zarządzanie listą pozycji oczekujących do
przyjęcia na magazyn ze zwrotu.
Moduł mobilny musi pozwalać na obsługę wydań.

ZZD.MOB.8

Moduł mobilny musi pozwalać na obsługę wydania na potrzeby wypożyczenia.

ZZD.MOB.9

Moduł mobilny musi pozwalać na wydania na potrzeby ekspertyzy przy brakowaniu.

ZZD.MOB.10

Moduł mobilny musi pozwalać na obsługę wydania na potrzeby brakowania.

ZZD.MOB.11

Moduł mobilny musi pozwalać na obsługę wydania na potrzeby wycofania.

ZZD.MOB.12

Moduł mobilny musi pozwalać na obsługę wydania na potrzeby przekazania.

ZZD.MOB.13

Moduł mobilny musi pozwalać na obsługę przesunięć kartonów pomiędzy lokalizacjami
magazynowymi.
Moduł mobilny musi pozwalać na obsługę pobrania kartonu na paletę wirtualną.

ZZD.MOB.4
ZZD.MOB.5
ZZD.MOB.6

ZZD.MOB.14
ZZD.MOB.15
ZZD.MOB.16
ZZD.MOB.17
ZZD.MOB.18

Moduł mobilny musi pozwalać na obsługę przyjęć nowych kartonów na magazyn.

Moduł mobilny musi pozwalać na obsługę przypisania kartonu do nowej lokalizacji
magazynowej.
Moduł mobilny musi pozwalać na obsługę inwentaryzacji lokalizacji magazynowej.
Moduł mobilny musi pozwalać na obsługę przypisania nowego kodu kreskowego kartonu w
miejsce starego
Aplikacja musi pozwalać na zapis danych w lokalizacjach gdzie nie ma dostępu do sieci
komputerowej.

4.16 AS.20 Usługa zarządzania i wspierania procesu telerehabilitacji
Usługa ma zapewnić wsparcie dla profesjonalistów medycznych w zakresie prowadzenia i zarządzania
procesem rehabilitacji. Usługa dedykowana jest dla ośrodków fizjoterapeutycznych i innych placówek
świadczących usługi fizjoterapeutyczne.
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application Telerehabilitacj a

Usługa w modelu
SaaS

AS.20 Usługa
zarządzania i
wspierania procesu
telerehabilitacji

System zarządzania
i wspierania
procesu
telerehabilitacji

Rysunek 19 Usługa zarządzania i wspierania procesu telerehabilitacji

W systemie musi być zaimplementowane rozwiązanie dla indywidualnych pacjentów, którzy po
rejestracji u profesjonalisty lub ośrodku rehabilitacyjnym włączonym do systemu usług mobilnego
zdrowia mogą samodzielnie użytkować platformę w warunkach domowych, poprawiając dzięki temu
swój stan zdrowia. System musi zapewniać możliwość odbywania profesjonalnych, zdalnych
konsultacji związanych z przebiegiem leczenia.
System musi pozwalać na przekazywanie pacjentowi szczegółowych, multimedialnych informacji
wspomagających prowadzony proces rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii), w tym m.in. odpowiednie
do etapu leczenia zalecenia, porady, wskazówki, czy instruktaże oraz umożliwiać odbywanie
telekonsultacji ze specjalistami w sprawach związanych z rehabilitacją.
System musi zapewnić monitoring przebiegu procesu fizjoterapii i rejestrować aktywność
korzystających z niego pacjentów, w tym nie tylko sam fakt aktywności, ale także przedstawia
informacje co do ilości i jakości wykonywanych ćwiczeń.
System ma umożliwiać pacjentowi dodatkowe skorzystanie ze specjalistycznej opieki po szpitalnej
i przedszpitalnej m.in. poprzez instruowanie o sposobie wykonywania ćwiczeń fizjoterapeutycznych
i monitorowaniu przebiegu ich wykonywania przez pacjenta w warunkach domowych. System ten,
dzięki możliwości wizualizacji ćwiczeń pacjenta na ekranie komputera konsultanta fizjoterapeuty
(bądź innego specjalisty) umożliwia także udzielanie wskazówek i innych wytycznych związanych
z prowadzonym procesem fizjoterapii. System ma umożliwiać dokonywanie oceny prawidłowości
wykonywanych przez pacjenta ćwiczeń fizjoterapeutycznych, poprzez odniesienie ich do
prawidłowego wzorca danego ćwiczenia.
4.16.1 Wymagania ogólne
Poniżej przedstawiono wymagania ogólne dla aplikacji wspierającej proces telerehabilitacji.
ID

Opis wymagania
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wymagania

REH.1
REH.2
REH.3
REH.4
REH.5
REH.6
REH.7
REH.8

REH.9

Aplikacja poprzez portal musi umożliwiać realizację pełnego procesu rehabilitacji
ambulatoryjnej jak i telerehabilitacji
Aplikacja musi posiadać moduł kliencki dla pacjentów.
Moduł kliencki musi umożliwiać dostęp do zaleconego przez fizjoterapeutę planu ćwiczeń oraz
rejestrowanie ćwiczeń przy użyciu dedykowanych czujników
Moduł kliencki musi umożliwiać monitorowanie wykonywania ćwiczeń zarówno on-line
(podgląd na żywo przez zlecającego) oraz off-line (przegląd przez zlecającego zapisów
zgromadzonych na serwerze)
System musi mieć możliwość działania zarówno w trybie on-line jak i off-line
Nagrania z ćwiczeń muszą zostać zarchiwizowane na serwerze
Zapis powinien umożliwiać dokładne odwzorowanie ruchu osoby ćwiczącej, tj. z dokładnością
+/- 2 stopnie na zgięciach stawów.
Aplikacja musi posiadać moduł dla fizjoterapeutów umożliwiający konfigurowanie środowiska
pracy co najmniej w zakresie :
• definiowanie własnych ćwiczeń do rehabilitacji czy telerehabilitacji wg listy wyboru
• modelowanie ćwiczenia powinno uwzględniać:
o dodawanie elementów multimedialnych (dźwięk, nagranie wideo, zdjęcia,
schematy)
o szybkie i proste stworzenie animacji 3D na podstawie nagrania własnych
ruchów fizjoterapeuty,
• tworzenie różnych typów ćwiczeń/grup ćwiczeń wg. listy wyboru
Aplikacja musi posiadać możliwość prostej komunikacji audio-wideo pomiędzy pacjentem a
fizjoterapeutą czy konsultantem technicznym

4.16.2 Wymagania funkcjonalne
Poniżej przedstawiono wymagania funkcjonalne dla aplikacji wspierającej proces telerehabilitacji.
ID
Opis wymagania
wymagania
Aplikacja musi uwzględniać planowanie i monitorowania
REH.10
REH.11
REH.12
REH.13
REH.14
REH.15
REH.16
REH.17
REH.18
REH.19
REH.20

wykonywania różnych typów
zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach stacjonarnych
Aplikacja musi umożliwiać monitorowanie parametrów kienematycznych ruchu rehabilitującego
się pacjenta, oraz musi umożliwiać oglądanie animacji trójwymiarowej odwzorowującej
ćwiczenie pacjent a także zmianę perspektywy oglądanej animacji.
Aplikacja musi umożliwiać wyświetlenie odwzorowania ruchu pacjenta jako animacja 3D w
czasie rzeczywistym
Aplikacja musi mieć możliwość odtworzenia nagrania ćwiczenia pacjenta w postaci animacji 3D
z możliwością obrotu modelu w każdym kierunku, a także przybliżenie i oddalenie
Pacjent podczas nagrywania ćwiczenia musi posiadać pełną swobodę ruchu, tj. możliwość
poruszania się po całym pomieszczeniu w którym aktualnie chce wykonywać ćwiczenia.
Aplikacja musi umożliwiać wykonywanie ćwiczeń w dowolnym miejscu, czy to w pomieszczeniu
czy na wolnym powietrzu.
Aplikacja musi umożliwiać rejestrację kodów ICD-10 i ICD-9 skojarzonych z procesem leczenia.
Aplikacja musi umożliwiać generowanie planu usprawniania dla poszczególnych pacjentów,
gdzie zostaną zawarte co najmniej informacje o typie zabiegu (telerehabilitacja, ambulatoryjny,
inne zabiegi fizjoterapeutyczne) oraz intensywności i częstotliwości wykonywania ćwiczeń.
Aplikacja musi umożliwiać automatyczne wyświetlanie w trakcie ćwiczenia uwag i wskazówek
na temat poprawności wykonywanego ćwiczenia, a także ilości powtórzeń i pozostałego czasu
ćwiczenia.
Aplikacja musi mieć możliwość powiadamiania pacjenta o zmianach w programie ćwiczeń oraz
uwagach do dotychczasowo wykonywanych ćwiczeń za pomocą wiadomości SMS
Aplikacja musi mieć możliwość automatycznego powiadamiania za pomocą wiadomości SMS
fizjoterapeuty o sytuacjach niepokojących czy problemach które zgłasza pacjent
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REH.21

W zakresie obsługi kanału SMS aplikacja musi być zintegrowana z interfejsem SMS API
udostępnianych w ramach usługi Platformy Zbiorczej Komunikacji (AS.21).

REH.22

Generowanie statystyk na temat wykonanych zabiegów, z poszczególnych miesięcy czy też z
podziałem na poszczególny grupy zabiegów
Generowanie wykresów i statystyk z różnych parametrów kinematycznych np. minimalny i
maksymalny zakres ruchu, zakres zgięcia kończyn, prędkości kątowej, dynamiki ruchu
poszczególnych kończyn
Automatyczne tworzenie raportów prezentujących postępy w procesie usprawniania pacjenta
Automatyczne zliczanie ilości powtórzeń, ich częstotliwość oraz charakterystykę powtórzeń na
poszczególne serie
Tworzenie raportów z dowolnych parametrów modułu do zaawansowanej wizualizacji zapisu
ćwiczenia pacjenta.
Aplikacja musi posiadać wbudowany mechanizm ankiety wypełnianej po zakończonej sesji
ćwiczeń z możliwością skonfigurowania alertów dla różnych parametrów z automatycznym
powiadamianiem zlecającego o wykryciu określonego zjawiska.
Aplikacja musi umożliwiać odbiór danych diagnostycznych zebranych przez moduł pacjenta i ich
zapisanie w rejestrze danych diagnostycznych, dotyczących sprzętu podłączonego do
komputera pacjenta (dane muszą zostać opatrzone identyfikatorem pacjenta i znacznikiem
czasowym)
W aplikacji muszą być zaimplementowane przynajmniej następujące role:
• Pacjent – podmiot opieki, dostawca informacji medycznych, poddawany procesowi
rehabilitacji .
• Fizjoterapeuta– pracownik placówki medycznej pełniący funkcję konsultanta
medycznego, kontrolujący poprawność procesu rehabilitacyjnego pacjenta.
• Lekarz – ortopeda/lekarz rehabilitacji, pracownik placówki medycznej, oceniający
stopień dysfunkcji narządu oraz skierowujący pacjenta do fizjoterapeuty pracującego w
danej/
tej
samej
placówce
medycznej
realizującego
proces
rehabilitacyjny/telerehabilitacyjny.
• Konsultant– pracownik placówki medycznej, który odpowiada za udzielanie
odpowiedzi na problemy techniczne z obsługą urządzenia bądź systemu. Konsultanci
odpowiadają również, za instalację oprogramowania i urządzeń w placówce medycznej
• Zespół kompetencyjny – zespół lekarzy i fizjoterapeutów, z którymi lekarze i
rehabilitanci prowadzący proces telerehabilitacji mogą się konsultować w przypadku
wątpliwości w zakresie zastosowania tego procesu w przypadku danego pacjenta

REH.23
REH.24
REH.25
REH.26
REH.27
REH.28

REH.29

4.16.3 Wymagania dla modułu fizjoterapeuty
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu, który udostępniony zostanie fizjoterapeucie.
ID
Opis wymagania
wymagania
Aplikacja musi pozwolić na utworzenie nowego pliku z modelem ćwiczenia i jego przesłanie do
REH.FIZ.1
REH.FIZ.2
REH.FIZ.3
REH.FIZ.4
REH.FIZ.5
REH.FIZ.6
REH.FIZ.7

repozytorium za pomocą przeznaczonej do tego celu usługi webowej
Aplikacja musi pozwolić na edycję istniejącego pliku stworzonego przez zalogowanego
fizjoterapeutę i jego nadpisanie w repozytorium
Aplikacja musi pozwolić na zdefiniowanie poszczególnych zadań i wskazówek do ich wykonania
tak, aby możliwe było przeprowadzenie procesu ćwiczenia na podstawie powstałego pliku
Aplikacja musi pozwolić na wstawienie zadania lub wskazówki do pliku w formie wskazanego w
pliku obrazu, będącego plikiem dodatkowym
Aplikacja musi pozwolić na wstawienie zadania lub wskazówki do pliku w formie wskazanego w
pliku tekstu
Aplikacja musi pozwolić na wstawienie zadania lub wskazówki w formie wskazanego w pliku
zasobu z wzorcowym zapisem ćwiczenia stworzonym przez fizjoterapeutę, będącym plikiem
dodatkowym
Aplikacja musi pozwolić na utworzenie nowego pliku z wzorcowym zapisem ćwiczenia
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REH.FIZ.8
REH.FIZ.9
REH.FIZ.10
REH.FIZ.11

stworzonym przez fizjoterapeutę, a następnie przypisanie go jako pliku dodatkowego
Aplikacja musi pozwolić na modyfikację utworzonego wcześniej pliku z wzorcowym zapisem
ćwiczenia stworzonym przez fizjoterapeutę
Aplikacja musi umożliwiać wyświetlanie wybranego wcześniej zapisu ćwiczenia w postaci
trójwymiarowego modelu
Aplikacja musi umożliwiać odtwarzanie sekwencji ruchów jakie wykonał pacjent podczas
ćwiczenia
Aplikacja musi umożliwiać zmianę perspektywy i obracanie sylwetki osoby ćwiczącej w trakcie
wizualizacji trójwymiarowej

4.16.4 Wymagania dla modułu pacjenta
Poniżej przedstawiono wymagania dla modułu dedykowanego dla Pacjenta.
ID
Opis wymagania
wymagania
REH.PAC.1 Aplikacja musi umożliwiać wykonanie zestawu ćwiczeń zgodnie z planem ćwiczeń

REH.PAC.2
REH.PAC.3
REH.PAC.4
REH.PAC.5
REH.PAC.6
REH.PAC.7
REH.PAC.8

REH.PAC.9
REH.PAC.10
REH.PAC.11
REH.PAC.12
REH.PAC.13

uwzględniającym co najmniej:
• Typ ćwiczenia
• Zakres czasowy, w którym ćwiczenie ma być przeprowadzane
• Dzienna ilość powtórzeń ćwiczenia
• Dni tygodnia, w których ćwiczenie ma być wykonywane
Aplikacja musi umożliwiać aktualizacje planu ćwiczeń zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty
Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie planu ćwiczeń
Aplikacja musi umożliwiać realizację pojedynczego ćwiczenia zgodnie z planem
Aplikacja musi umożliwiać realizację dodatkowych ćwiczeń zdefiniowanych przez fizjoterapeutę
Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie podstawowych statystyk z wykonanych ćwiczeń
Aplikacja musi umożliwiać diagnozowanie problemów związanych z czujnikami wraz z
wysyłaniem informacji diagnostycznych do usługi diagnostycznej na serwerze
Aplikacja musi umożliwiać przetestowanie zestawu czujników w tym co najmniej zebranie
podstawowych danych diagnostycznych na temat podłączonego sprzętu (nadajników i
odbiorników) i porównanie ich do danych wzorcowych, z uwzględnieniem odnalezionych
nieprawidłowości
Aplikacja musi umożliwiać wizualizowanie ruchu poza realizacją planu ćwiczeń poprzez podgląd
na żywo trójwymiarowej sylwetki segmentów ciała, na których założone są czujniki, bez
potrzeby wykonywania w tym czasie ćwiczenia
Aplikacja musi umożliwiać składowanie pliku z zapisem ćwiczenia na serwerze wraz z danymi
identyfikującymi pacjenta.
Aplikacja musi umożliwiać wyświetlanie wybranego wcześniej zapisu ćwiczenia w postaci
trójwymiarowego modelu
Aplikacja umożliwia odtworzenia sekwencji ruchów oraz zatrzymanie odtwarzania w dowolnym
momencie i kontynuowanie odtwarzania.
Aplikacja musi posiadać prosty i funkcjonalny mechanizm zmiany perspektywy co może być
realizowane przez obracanie sylwetki osoby ćwiczącej oraz dodatkowo przybliżenie i oddalenie.

4.17 AS.22
Prowadzenie
kartograficznego

powiatowego

zasobu

geodezyjnego

i

Starosta w ramach zleconych zadań rządowych realizuje zadania związane z prowadzeniem
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Ponadto w zakresie zadań starosty
jest także gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz samorządu
powiatowego. Programy rządowe związane z informatyzacją państwa oraz budowaniem
społeczeństwa informacyjnego nakładają na organy administracji publicznej wymagania, aby te
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załatwiały sprawy obywateli i innych podmiotów oraz udzielały informacji publicznej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, przy pomocy systemów teleinformatycznych.
Usługa prowadzenia PZGiK pozwala spełnić wymagania nakładane na starostów poprzez świadczenie
w modelu SaaS usługi dostępu do systemu teleinformatycznego wspierającego realizację zadań
administracji publicznej z zakresu geodezji i kartografii.
System GiK na poziomie powiatu będzie się składał z następujących modułów (podsystemów):
1. PZGiK – Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny (moduł integrujący wszystkie
pozostałe moduły)
2. EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków (kataster nieruchomości)
3. RCiWN – Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
4. BAiNG – Baza Adresów i Nazw Geograficznych
5. Wspólny moduł administracji systemem
Oferowane rozwiązanie ma zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności w zakresie obsługi
następujących baz danych przestrzennych:
1. SOG – Szczegółowe Osnowy Geodezyjne.
2. GESUT – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.
3. BDOT500 – Baza Danych Obiektów Topograficznych.
4. GN – Gospodarka Nieruchomościami.
4.17.1 Wymagania prawne
System GiK musi spełniać wymagania prawne określone w przepisach (ogólnych i szczegółowych):
ID
wymagania
SGK.PR.1.

Opis wymagania
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163,
tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 193, poz. 1287)
1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454)
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455)
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w
sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2001 nr 74 poz. 796)
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w
sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i
przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o
udostępnianie tych baz (Dz.U. 2001 nr 78 poz. 837)
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w
sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji
o terenie (Dz.U. 2001 nr 80 poz. 866)
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji
gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących
się na terenach zamkniętych (Dz.U. 2001 nr 84 poz. 911)
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7.

SGK.PR.2.

SGK.PR.3.

SGK.PR.4.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu
przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych (Dz.U. 2003 nr 104
poz. 972)
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat
za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. 2004 nr 37 poz. 333)
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów
kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1328)
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w
sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i
numerycznego modelu terenu (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1571)
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w
sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów
ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2011 nr
279 poz. 1642)
13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z
przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1772)
14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 poz. 125)
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. 2012 poz. 199)
16. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 2012 poz. 309)
17. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 poz. 352)
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 poz. 1246)
19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego
systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247)
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. 2013 poz. 249)
21. Projekt rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (z dnia 13 lutego 2013 r.)
22. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (z dnia 20 lutego 2013 r.)
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz.
489)
1. Rozporządzenie z dnia 13 września 2010 r. z sprawie Rady Infrastruktury Informacji
Przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1233)
2. Rozporządzenie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych
przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 201 poz.
1333)
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450)
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w
sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci
elektronicznej (Dz.U. 2007 nr 151 poz. 1078)
2. Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej
(Dz.U. 2009 nr 67 poz. 567)
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz.
1204)
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1.

SGK.PR.5.

SGK.PR.6.
SGK.PR.7.

SGK.PR.8.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia
punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i
usługobiorców (Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1152)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z
późn. zm.)
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji
nieruchomości (Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1092)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2005 nr 196
poz. 1628)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2011 nr 165
poz. 985)
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz.
1198)
1. Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.
2007 nr 10 poz. 68)
2. Rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne
wykorzystanie informacji publicznej (Dz.U. 2012 poz. 94)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i
trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2005 nr 205
poz. 1692)
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego
badania (Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1836)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w
sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów
informatycznych i systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2010 nr 177 poz. 1195)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w
sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać
system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz.U. 2011 nr 93 poz.
545)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w
sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (Dz.U. 2011 nr 93 poz. 546)
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w
sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu
zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2011 nr 93 poz.
547)
7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania
pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr
206 poz. 1216)
8. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U. 2012 poz. 526)
9. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (publikacja z dnia 8 sierpnia
2012 r.).
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SGK.PR.9.

SGK.PR.10.
SGK.PR.11.

SGK.PR.12.

SGK.PR.13.
SGK.PR.14.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
1. Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.
2004 nr 100 poz. 1024)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w
sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony
Danych Osobowych (Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1536)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402)
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38
poz. 173)
1. Rozporządzenie z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury
dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517)
2. Rozporządzenie z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518)
3. Rozporządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych, formatów
zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne
przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519)
4. Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30
poz. 168, tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267)
1. Rozporządzenie z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki
sprawy (Dz.U. 2012 poz. 250)
2. Rozporządzenie z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek
prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz.U. 2012 poz. 269)
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i
przedsiębiorców (Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622)
Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca
infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
1. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie
interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 323/11)
2. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych
przestrzennych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 31/13)
3. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej L 326/12)
4. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług
sieciowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 274/9)
5. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 323/1)

4.17.2 Wymagania ogólne
Poniżej przedstawiono wymagania ogólne.
ID
wymagania
SGK.OG.1.

Opis wymagania
System GiK zapewnia pełną integrację danych opisowych i geometrycznych a także
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SGK.OG.2.
SGK.OG.3.
SGK.OG.4.

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w jednej centralnej bazie danych zasobu.
System GiK pozwala na gromadzenie danych z pełną archiwizacją zapisów, tak by można było
odtworzyć stan danych na dowolny moment w czasie.
System GiK zapewnia pełną integrację funkcjonalną wszystkich modułów w oparciu o jednolity
interfejs użytkownika.
Interfejs użytkownika umożliwia jednoczesna pracę z danymi geometrycznymi w oknie mapy i
danymi opisowymi prezentowanymi w postaci formularzy i tabel:
a. możliwość wyszukiwania i prezentacji danych opisowych dla wybranych
obiektów mapy,
b. możliwość lokalizacji i prezentacji na mapie obiektów z części opisowych.

4.17.3 Moduł: Administracja systemem
Poniżej przedstawiono wymagania dla Modułu Administracja systemem.
ID
wymagania
SGK.ADM.1.

SGK.ADM.2.
SGK.ADM.3.
SGK.ADM.4.

Opis wymagania
Moduł umożliwia definiowanie ról aplikacyjnych i przypisywanie uprawnień do zasobów:
a. uprawnienia do wybranych funkcji systemu,
b. uprawnienia do wybranych zbiorów danych (ulice, adresy, działki),
c. uprawnienia obszarowe na poziomie jednostek podziału ewidencyjnego, tj.
jednostek ewidencyjnych, obrębów.
Moduł umożliwia definiowanie kont użytkowników oraz przypisywanie określonych uprawnień
w postaci ról aplikacyjnych.
Moduł zawiera interfejs ustawień/parametrów systemowych, np. definicja i parametry układu
współrzędnych, w którym zapisywane są dane przestrzenne.
Tożsamości użytkowników i ról nie są gromadzone w systemie, a jedynie przekazywane do
centralnego repozytorium tożsamości i stamtąd pozyskiwane.

4.17.4 Moduł: PZGiK
Moduł PZGiK stanowi rdzeń dla zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Moduł PZGiK
integruje moduły wykorzystywane do obsługi baz danych przestrzennych, obejmujących zbiory
danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, które wchodzą w skład Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na poziomie powiatu.
Moduł PZGiK zapewnia:
ID
wymagania
SGK.ZAS.1.
SGK.ZAS.2.
SGK.ZAS.3.
SGK.ZAS.4.
SGK.ZAS.5.
SGK.ZAS.6.

Opis wymagania
Prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej „rejestrem
zgłoszeń”.
Wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i
kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną.
Wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów
danych do zasobu.
Prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących
materiałów.
Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.
Wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w
szczególności przy pomocy usług sieciowych.

4.17.5 Moduł: Ewidencja gruntów i budynków
ID

Opis wymagania
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wymagania
SGK.EGIB.1.

SGK.EGIB.2.
SGK.EGIB.3.

Moduł odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków zgodnie z wymaganiami
określonymi w przepisach obejmuje:
a. funkcje związane z aktualizacją danych opisowych i geometrycznych,
b. funkcje związane z generowaniem ustawowych raportów i zestawień.
Ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest w trybie zmian.
Ewidencja danych geometrycznych realizowana jest w oparciu o funkcje zdefiniowane w sekcji z
wymaganiami w obszarze Mapy.

Wymagania w zakresie obsługi zmian:
ID
wymagania
SGK.EGIB.4.
SGK.EGIB.5.
SGK.EGIB.6.
SGK.EGIB.7.

SGK.EGIB.8.
SGK.EGIB.9.
SGK.EGIB.10.
SGK.EGIB.11.
SGK.EGIB.12.
SGK.EGIB.13.
SGK.EGIB.14.
SGK.EGIB.15.

Opis wymagania
W systemie prowadzony jest dziennik zmian.
Podstawą założenia zmiany w dzienniku jest dokument lub zbiór dokumentów.
Wszystkie operacje związane z modyfikacją zasobu realizowane są w trybie zmian. Oznacza to,
że każda taka operacja musi być powiązana z dziennikiem zmian.
Wszystkie operacje realizowane w ramach jednej zmiany są niepodzielne, tzn. system daje
możliwość zatwierdzenia lub wycofania tylko i wyłącznie wszystkich operacji (nie ma możliwości
częściowego zatwierdzania lub wycofania).
Sumaryczny wynik wszystkich operacji realizowanych w ramach jednej zmiany musi
gwarantować otrzymanie spójnego stanu zasobu (poprawność merytoryczna i techniczna).
Do czasu zamknięcia zmiany wszyscy użytkownicy widzą dotychczasowy stan danych w zasobie.
Nowy stan danych jest widoczny w zasobie przez wszystkich użytkowników od momentu
zamknięcia zmiany.
Nowy stan danych obowiązuje w zasobie z datą zamknięcia zmiany.
Nie ma możliwości wykonania operacji na zasobie z powołaniem się na zamkniętą zmianę.
Ze względu na procedury administracyjne proces obsługi zmiany może być wydłużony w czasie,
dlatego też obsługa zmiany będzie realizowana z wykorzystaniem długiej transakcji.
Długa transakcja nie jest związana z konkretną sesją bazodanową i może być realizowana przez
operatora w trakcie wielu transakcji bazodanowych.
Obsługa zmiany przebiega wg następującego schematu:
a. założenie zmiany,
b. utworzenie zbioru roboczego – listy obiektów do modyfikacji z możliwością
blokady (inni użytkownicy nie mogą takich obiektów modyfikować w tym
samym czasie),
c. operacje na zbiorze roboczym (wprowadzanie, usuwanie, modyfikacje
obiektów),
d. kontrola poprawności danych w zbiorze roboczym,
e. zatwierdzenie wykonanych operacji - przepisanie danych ze zbioru roboczego
do zasobu,
f. zamknięcie zmiany.

Wymagania w zakresie ewidencji podmiotów:
ID
wymagania
SGK.EGIB.16.

SGK.EGIB.17.
SGK.EGIB.18.

Opis wymagania
Zagadnienie ewidencji podmiotów obejmuje: osoby fizyczne, małżeństwa, osoby prawne, inne
podmioty i instytucje wykorzystywane w systemie jako:
a. właściciele nieruchomości,
b. władający nieruchomościami,
c. podmioty związane z ewidencją spraw i dokumentów.
Ewidencja podmiotów prowadzona jest w trybie zmian.
W odniesieniu do osób fizycznych system powinien zapewnić mechanizmy wynikające z
przepisów ochrony danych osobowych:
a. informacje dotyczące wprowadzenia i modyfikacji danych,
b. informacje dotyczące udostępniania danych,
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SGK.EGIB.19.

c. informacje dotyczące sprzeciwu.
Aplikacja umożliwia porządkowanie bazy podmiotów poprzez funkcje uzgadniania z rejestrami
publicznymi (PESEL, REGON).

Aplikacja odpowiadająca za część mapową realizuje funkcje związane z danymi geometrycznymi i
obejmuje:
ID
wymagania
SGK.EGIB.20.

SGK.EGIB.21.

SGK.EGIB.22.

SGK.EGIB.23.

SGK.EGIB.24.
SGK.EGIB.25.
SGK.EGIB.26.

SGK.EGIB.27.

SGK.EGIB.28.

Opis wymagania
Nawigowanie:
• przesuwanie mapy:
o w głównym oknie,
o w oknie minimapy z mapą przeglądową,
• skalowanie mapy:
o dla zadanego prostokąta,
o dynamicznie z wykorzystaniem rolki myszki,
o dla zadanej skali zadanej w postaci wartości lub z wykorzystaniem suwaka,
o pokazanie widoku całej mapy,
o zapamiętanie bieżącego widoku mapy,
o odtworzenie początkowego lub poprzedniego widoku mapy.
Zarządzanie warstwami:
a. włączanie/wyłączanie widoczności,
b. włączanie/wyłączanie edycji,
c. dodawanie warstwy roboczej poprzez zdefiniowanie dowolnego zapytanie do
bazy.
Wybór obiektów mapy:
a. poprzez wskazanie,
b. poprzez wykreślenie poligonu,
c. w oparciu o atrybuty opisowe.
Informacje o obiekcie:
a. w postaci dymków (tooltip),
b. w postaci okna zawierającego podstawowy wykaz atrybutów,
c. dedykowanego okna zawierającego pełne informacje o obiekcie.
Pomiar odległości i powierzchni poprzez wkreślenie geometrii (linii lub obszaru) na mapie.
Funkcje importu danych pomiarowych (wykazy współrzędnych).
Funkcje edycyjne: wprowadzanie, modyfikacja, usuwanie geometrii obiektów:
a. elementów punktowych,
b. elementów liniowych,
c. elementów powierzchniowych.
Funkcje redakcji mapy:
a. wstawienie etykiet i symboli,
b. uczytelnienie treści mapy.
Funkcje drukowania mapy:
a. wybór obszaru,
b. wybór skali,
c. wybór formatu i orientacji strony,
d. wybór elementów dodatkowych takich jak:
i. ramka,
ii. legenda,
iii. opisy pozaramkowe i klauzule.

4.17.6 Moduł: Baza Adresów i Nazw Geograficznych
Wymagania minimalne:
ID

Opis wymagania
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wymagania
SGK.BANG.1.

SGK.BANG.2.
SGK.BANG.3.

Moduł odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji:
a. nazw obiektów geograficznych, w tym: miejscowości, ulic, placów, parków
wraz z odpowiednią geometrią,
b. adresów (numeracji porządkowej nieruchomości) wraz z odpowiednią
geometrią (punkt adresowy).
Ewidencja nazw geograficznych i adresów prowadzona jest w trybie zmian.
Ewidencja danych geometrycznych realizowana jest w oparciu o funkcje zdefiniowane w
obszarze Mapy.

4.17.7 Moduł: Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
Wymagania minimalne:
ID
Opis wymagania
wymagania
SGK.RCWN.1. Moduł odpowiedzialny za prowadzenie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości zgodnie z
obowiązującymi przepisami i obejmuje następujące funkcje:
a. rejestracja danych o transakcjach w oparciu o akty notarialne;
b. rejestracja danych o wartości nieruchomości w oparciu o operaty
szacunkowe;
c. powiązanie transakcji i operatu z przedmiotem transakcji: działką, budynkiem,
lokalem;
d. generowanie raportów i zestawień.
SGK.RCWN.2. Generowanie mapy cen zrealizowane jest w oparciu o funkcje zdefiniowane w obszarze Mapa
geodezyjna.

4.17.8 Wymagania technologiczne
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
SGK.NF.1.
SGK.NF.2.

SGK.NF.3.
SGK.NF.4.

SGK.NF.5.
SGK.NF.6.

Opis wymagania
Systemy pracują w architekturze wielowarstwowej.
Wszystkie stanowiska operatorskie są typu cienki klient wykorzystujący standardową
przeglądarkę WWW, bez konieczności instalowania dodatkowych rozszerzeń (plugin’ów) przez
operatora.
Wszystkie dane gromadzone są w domyślnej bazie danych.
Dane przestrzenne przechowywane są w bazie danych z wykorzystaniem przestrzennych modeli
danych:
a. dane przestrzenne dotyczące granic działek, konturów klasyfikacyjnych,
użytków, JE i obrębów zapisane są z wykorzystaniem Topology Data Model,
b. w przypadku pozostałych obiektów dane przestrzenne zapisane są w postaci
standardowej geometrii SDO_GEOEMTRY,
c. dane rastrowe zapisane są w bazie danych z wykorzystaniem formatu
GeoRaster.
Oprogramowanie aplikacyjne musi działać na domyślnym serwerze aplikacyjnym.
System musi być oparty na technologii Java Enterprise Edition.

4.18 AS.23 Obsługa klientów PZGiK i wymiana danych
Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), w tym prowadzenie
zharmonizowanych baz danych przestrzennych, nie jest warunkiem wystarczającym dla sprawnej
obsługi klientów wydziałów geodezji.
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Usługa obsługi klientów PZGiK i wymiany danych umożliwia sprawną obsługę klientów PZGiK, tj. osób
prywatnych oraz przedsiębiorców mających interes prawny w pozyskaniu informacji o PZGiK, a także
przedsiębiorców branży geodezyjno-kartograficznej.
Usługa obsługi klientów PZGiK i wymiany danych jest usługą świadczoną w modelu SaaS.
System wspierający obsługę klientów PZGiK i wymianę danych z innymi rejestrami musi spełniać
następujące wymagania:
ID
wymagania
SDI.OG.1.
SDI.OG.2.
SDI.OG.3.
SDI.OG.4.

Opis wymagania
Systemu obsługi klientów PZGiK jest systemem zewnętrznym urzędu a jego użytkownikami są
klienci Starostwa.
System nie ma bezpośredniego dostępu do danych systemu PZGiK (baza zasobu).
System pracuje w oparciu o własny zestaw danych gromadzonych w odrębnej bazie lub
odrębnym schemacie.
System wymienia dane z Systemem PZGiK.

4.18.1 Moduł: Obsługa wykonawstwa geodezyjnego
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
SDI.WYK.1.

SDI.WYK.2.
SDI.WYK.3.

Opis wymagania
Moduł dedykowany dla geodetów, który posiada następujące funkcje:
a. obsługa zgłoszeń geodezyjnych (KERG):
i. Rejestracja i śledzenie stanu,
ii. Zamawianie materiałów,
iii. Popieranie zamówionych materiałów z ośrodka – repozytorium
dokumentów,
b. obsługa operatów geodezyjnych:
i. rejestracja i śledzenie stanu,
ii. przekazywanie materiałów do ośrodka – repozytorium dokumentów,
c. rozliczenia finansowe:
i. lista wystawionych faktur,
ii. informacje o wpłatach.
Każdy wykonawca ma własne konto w systemie (w centralnym repozytorium tożsamości), które
pozwala na dostęp tylko i wyłącznie do własnych zasobów (zgłoszenia, operaty, faktury).
Moduł współpracuje z modułem obsługi PZGiK systemu wewnętrznego:
a. do systemu PZGiK przekazywane są nowe zgłoszenia, zamówienia, operaty
oraz materiały opracowane przez geodetów,
b. zwrotnie system PZGiK przekazuje informacje związane z obsługą zgłoszeń,
operatów, faktur oraz materiały przygotowane dla wykonawcy.

4.18.2 Moduł: Obsługa klientów
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
SDI.KL.1.

Opis wymagania
Moduł dedykowany dla klientów indywidualnych, który posiada następujące funkcje:
a. obsługa zamówień na materiały (wypisy, wyrysy):
i. rejestracja i śledzenie stanu realizacji zamówienia,
ii. wstępna wycena zamówionych materiałów,
iii. pobieranie zamówionych materiałów w postaci elektronicznej –
repozytorium dokumentów,

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

165 | S t r o n a

iv. informacja o możliwości odbioru materiałów analogowych,
rozliczenia finansowe:
i. lista wystawionych faktur,
ii. informacje o wpłatach.
Każdy klient ma własne konto w systemie, które pozwala na dostęp tylko i wyłącznie do
własnych zasobów.
Moduł współpracuje z modułem obsługi PZGiK systemu wewnętrznego:
a. do systemu PZGiK przekazywane są nowe zamówienia,
b. zwrotnie system PZGiK przekazuje informacje związane z obsługą zamówień,
faktur oraz materiały przygotowane dla klienta.
b.

SDI.KL.2.
SDI.KL.3.

4.18.3 Moduł: Udostępniania danych w postaci usług
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
SDI.USL.1.

Opis wymagania
Moduł realizuje podstawowe wymagania, jakie musi spełnić Starosta w myśl ustawy o
infrastrukturze danych przestrzennych - udostępnianie danych geodezyjne i metadanych
zgodnie z obowiązującymi standardami, tzn. w postaci usług:
1. CSW - Catalog Service for Web.
2. WFS - Web Feature Service.
3. WMS - Web Map Service.

4.18.4 Moduł: Powiatowy Geoportal
Wymagania minimalne:
ID
wymagania
SDI.GEO.1.
SDI.GEO.2.
SDI.GEO.3.

Opis wymagania
Moduł udostępnia dane PZGiK użytkownikom zewnętrznym w postaci geoportalu.
Moduł udostępnia dane opisowe i geometryczne w zakresie wymaganym tego przepisy prawa.
Moduł działa w oparciu o replikę danych PZGiK.

4.18.5 Moduł: Integracja z innymi rejestrami
Moduł musi posiadać interfejsy wymiany danych z następującymi rejestrami:
ID
wymagania
SDI.INT.1.
SDI.INT.2.
SDI.INT.3.
SDI.INT.4.
SDI.INT.5.
SDI.INT.6.

Opis wymagania
NKW – nowa księga wieczysta.
ZSIN – zintegrowany system informacji o nieruchomościach.
PRG – państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju.
TERYT – krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju.
PESEL – powszechny elektroniczny system ewidencji ludności.
EMUiA – ewidencja miejscowości, ulic i adresów prowadzona przez gminy.

Ponadto moduł musi spełniać wymagania:
ID
wymagania
SDI.INT.7.

Opis wymagania
Interfejsy wymiany danych z innymi rejestrami muszą być usługami osadzonymi na szynie usług
w sposób umożliwiający ich niezależne i ponowne wykorzystanie, a także pełną rozliczalność.

4.18.6 Wymagania technologiczne
Wymagania minimalne:
ID

Opis wymagania
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wymagania
SDI.NF.1.
SDI.NF.2.

SDI.NF.3.
SDI.NF.4.

SDI.NF.5.
SDI.NF.6.

Systemy pracują w architekturze wielowarstwowej.
Wszystkie stanowiska operatorskie są typu cienki klient wykorzystujący standardową
przeglądarkę WWW, bez konieczności instalowania dodatkowych rozszerzeń (plugin’ów) przez
operatora.
Wszystkie dane gromadzone są w domyślnej bazie danych.
Dane przestrzenne przechowywane są w bazie danych z wykorzystaniem przestrzennych modeli
danych:
a. dane przestrzenne dotyczące granic działek, konturów klasyfikacyjnych,
użytków, JE i obrębów zapisane są z wykorzystaniem Topology Data Model,
b. w przypadku pozostałych obiektów dane przestrzenne zapisane są w postaci
standardowej geometrii SDO_GEOEMTRY,
c. dane rastrowe zapisane są w bazie danych z wykorzystaniem formatu
GeoRaster.
Oprogramowanie aplikacyjne musi działać na domyślnym serwerze aplikacyjnym.
System musi być oparty na technologii Java Enterprise Edition.
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5 Aplikacje infrastrukturalne
Aplikacja infrastrukturalna to typ aplikacji, która jest świadczona pośrednio na rzecz klienta i pełni
rolę pomocniczą dla oferowanych usług biznesowych. Dla klientów, którzy korzystać będą z usług
aplikacje infrastrukturalne pełnią rolę drugorzędną w stosunku do aplikacji biznesowych, nie mniej
jednak stanowią spójną platformę w tworzeniu usług oraz ujednoliceniu procesu ich świadczenia.

5.1 Platforma wsparcia testów
Wymagania ogólne dotyczące platformy wsparcia testów (zwana w niniejszej sekcji platformą):
ID Wymagania

Wymaganie

PLTEST.1

Platforma powinna umożliwić pełne funkcjonowanie w oparciu o usługi oraz
infrastrukturę informatyczną Zamawiającego nie wykorzystując przy tym zewnętrznych
usług.

PLTEST.2

Platforma powinna wspierać proces testowania wielu systemów informatycznych
(zwanych dalej produktami) równocześnie, z wyróżnieniem niezależnych cykli testowych
cechowanymi testowanym produktem, jego wersją, konfiguracją i typem środowiska
testowego oraz odrębnym planem przebiegu;

PLTEST.3

Platforma powinna wspierać zarówno produkty posiadające interfejs użytkownika w
formie aplikacji internetowej jak i produkty posiadające ten interfejs w postaci lokalnie
uruchomionego programu dla komputerów typu desktop;

PLTEST.4

Platforma powinna wspomagać testowanie produktów z wykorzystaniem środowisk
testowych dostarczanych przez platformę (w oparciu o infrastrukturę Zamawiającego) w
poniższych
konfiguracjach
testowanego
produktu:
- produkt w pełni funkcjonujący w obrębie środowisk zarządzanych przez platformę,
- produkt działający w modelu klient-serwer, gdzie produkt jest uruchomiony na
środowisku zarządzanym przez platformę tylko, jako jedna z ról (klient albo serwer) będąc
obiektem
testów,
a
druga
jest
poza
kontrolą
platformy,
- produkt w pełni uruchomiony poza kontrolą platformy i dostępny zdalnie przez
niezależne od testowanego produktu rozwiązanie, gdzie dostęp jest realizowany w
ramach środowisk testowych kontrolowanych przez platformę;

PLTEST.5

Platforma powinna zapewniać równoczesny dostęp co najmniej 100 użytkowników;

PLTEST.6

Platforma powinna współpracować ze środowiskiem serwerowym poprzez dostarczanie
definicji środowisk testowych.

PLTEST.7

Platforma musi zapewniać pełną rozliczalność wszystkich działań dla wszystkich jej
użytkowników;

5.1.1

Zarządzanie dostępem do platformy wsparcia testów

ID Wymagania

Wymaganie

PLTEST.ZU.1

W ramach platformy powinien być prowadzony rejestr użytkowników realizujących zadania
w procesie przygotowania i realizacji testów z uwzględnieniem co najmniej ról:
administrującego całą platformą, zarządzającego wybranymi produktami i procesami
testowania, wykonującego testy, zarządzającego środowiskami testowymi, zarządzającego
zasobami ludzkimi;
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PLTEST.ZU.2

Platforma powinna umożliwiać dostęp zarówno użytkownikom pracującym w wewnętrznej
sieci Zamawiającego, jak i bezpieczny dostęp użytkownikom połączonym poprzez Internet;

PLTEST.ZU.3

W ramach platformy wymagane jest zarządzanie prawami dostępu użytkowników do
poszczególnych funkcji platformy z rozróżnieniem praw do przeglądu i modyfikacji zapisów
w rejestrach wewnętrznych platformy;

PLTEST.ZU.4

Zarządzanie prawami dostępu powinno być oparte o katalog praw dostępu z możliwością
grupowania ich w standardowe grupy oraz standardowe profile użytkowników z
predefiniowanym przypisaniem grup i pojedynczych praw dostępu;

PLTEST.ZU.5

Wymagane jest, aby przypisanie użytkownikowi uprawnień realizowane było w kontekście
konkretnych testowanych produktów lub poszczególnych procesów testowania i jego
etapów;

PLTEST.ZU.6

Wymagane jest, aby przydzielenie praw dostępu do konkretnych produktów i procesów
mogło być ograniczone z góry na określony czas, sprzężone z etapem lub zadaniem procesu
testowania oraz produktem lub jego wersją;

PLTEST.ZU.7

Wymagane jest, aby w ramach platformy był prowadzony rejestr wszystkich sesji
związanych z dostępem użytkowników;

5.1.2 Zarządzanie produktami
Wymagania dotyczące zarządzania produktami:
ID Wymagania

Wymaganie

PLTEST.ZP.1

W ramach platformy powinien być prowadzony rejestr produktów podlegających
testowaniu;

PLTEST.ZP.2

W ramach rejestru produktów platforma powinna umożliwić prowadzenie ewidencji
produktów złożonych - składających się z wielu modułów;

PLTEST.ZP.3

Produkty i moduły ewidencjonowane w rejestrze produktów powinny być
charakteryzowane co najmniej: nazwą, wersją, danymi charakteryzującymi wymogi
wobec środowiska testowego, w którym powinny być one testowane;

5.1.3 Współpraca ze środowiskiem serwerowym i zarządzanie środowiskami testowymi
Wymagania dotyczące współpracy ze środowiskiem serwerowym i zarządzania środowiskami
testowymi:
ID Wymagania

Wymaganie

PLTEST.ŚR.1

Platforma powinna wspierać poniższe systemy operacyjne na środowiskach testowych:
• Microsoft Windows XP (x86-32)
• Microsoft Windows Vista
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8 (x86-32, x86-64)
• Red Hat Enterprise Linux 5 (x86-32, x86-64)
• Red Hat Enterprise Linux 6 (x86-32, x86-64)
• CentOS 5 (x86-32, x86-64)
• CentOS 6 (x86-32, x86-64)
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PLTEST.ŚR.2

• Oracle Linux 5 (x86-32, x86-64)
• Oracle Linux 6 (x86-32, x86-64)
Nie przyjmuje się ograniczeń funkcjonalnych platformy wynikających z przesłanek innych
niż zastosowanie przez użytkownika w środowisku testowym niewspieranego systemu
operacyjnego;

PLTEST.ŚR.3

Platforma powinna w pełni obsługiwać środowisko serwerowe w postaci środowiska
wirtualizacyjnego opartego na systemie Linux, wspieranego przez supernadzorcę Xen
4.2.1 oraz OpenStack 2013.1.1

PLTEST.ŚR.4

Jeżeli środowisko serwerowe dostarcza interfejs programistyczny w pełni zgodny z
OpenStack 2013.1.1 i brak jest niezależnych od platformy i od zastosowanych w niej
rozwiązań przeciwskazań to użytkownik powinien móc poprzez platformę zarządzać
cyklem życia środowisk testowych umożliwiając ich monitorowanie, tworzenie,
modyfikację, aktywację, dezaktywację, archiwizowanie oraz usunięcie;

PLTEST.ŚR.5

Platforma powinna zapewniać możliwość definiowania środowisk testowych, jako kolejne
środowiska testowe umożliwiające uruchomienie testowanych produktów w ramach
zasobów udostępnianych przez środowisko serwerowe;

PLTEST.ŚR.6

W ramach definiowania konfiguracji środowiska testowego administrator powinien mieć
możliwość określenia co najmniej następujących parametrów: ilości wirtualnych hostów i
ich parametrów (ilość jednostek obliczeniowych, ilość pamięci operacyjnej, ilość pamięci
masowej, ilość interfejsów sieciowych, przypisanych obrazów maszyn wirtualnych);

PLTEST.ŚR.7

Wymaga się, aby platforma pozwalała na opisanie poszczególnych środowisk atrybutami
pozwalającymi przypisać dane środowisko do wybranych produktów podlegających
testowaniu;

PLTEST.ŚR.8

Wymaga się, aby w ramach platformy możliwe było zapisanie opisu wirtualnych sieci
łączących poszczególne maszyny wirtualne;

PLTEST.ŚR.9

Wymaga się, aby platforma zapewniała wsparcie dla replikacji wskazanych środowisk
testowych z możliwością modyfikacji kopii;

PLTEST.ŚR.10

Wymaga się, aby w ramach platformy dostępne były funkcje umożliwiające
monitorowanie wykorzystania zasobów w ramach poszczególnych środowisk testowych i
wykorzystanie całkowitych zasobów w ramach środowiska serwerowego;

5.1.4 Zadania testowe
Wymagania dotyczące przygotowania zadań testowych wybranego produktu.
ID Wymagania

Wymaganie

PLTEST.ZAD.1

Wymaga się, aby platforma umożliwiała dla danego produktu tworzenie szablonów zadań
testowych ze zdefiniowanymi przypadkami testowymi lub scenariuszami testowymi;

PLTEST.ZAD.2

Wymaga się, aby w ramach definiowanych szablonów zadań możliwe było zapisanie
szacowanej pracochłonności lub innych parametrów pozwalających na oszacowanie
kosztów realizacji zadań (np. przypisanie wag punktowych lub szacowanego czasu
realizacji w godzinach roboczych);

PLTEST.ZAD.3

Wymaga się, aby możliwe było importowanie i eksportowanie scenariuszy testowych
zapisanych w plikach formatu CSV zgodnego ze specyfikacją określoną w dokumencie RFC
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4180 oraz zdefiniowanej strukturze;
PLTEST.ZAD.4

Wymaga się, aby platforma umożliwiała łączenie szablonów zadań testowych w grupy
przypisane do danego produktu – umożliwiając określenie zakresu testów kompleksowych
koniecznych do wykonania (np. w ramach testowania kolejnych wersji produktu);

PLTEST.ZAD.5

Wymaga się, aby w ramach zdefiniowanych grup zadań testowych określona była
wymagana kolejność realizacji i wskazania testów krytycznych, których niezakończenie
powodzeniem kończy realizacje całego cyklu testów wynikiem negatywnym;

PLTEST.ZAD.6

Wymaga się, aby w ramach przygotowania do realizacji testów zarządzający testami
danego produktu mógł dla nowego cyklu testów utworzyć listę zadań testowych na
podstawie szablonów zadań i grup szablonów;

PLTEST.ZAD.7

Wymagane jest, aby w ramach utworzonej listy zadań zarządzający mógł modyfikować
zadania, także w ramach scenariuszy przypisanych do zadań testowych;

PLTEST.ZAD.8

Wymagane jest, aby w ramach utworzonej listy zadań zarządzający mógł wskazać
środowisko w ramach, którego będą wykonywane zadania i ewentualnie wykonać
replikację listy dla kolejnych środowisk testowych, w których ma być zweryfikowany
produkt w ramach danego cyklu testowego;

PLTEST.ZAD.9

Wymaga się, aby dla utworzonej listy zadań zarządzający mógł wskazać wykonawców
poszczególnych zadań, wskazując testera lub grupę testerów zarejestrowanych w ramach
platformy i zidentyfikowanych jako zdolnych do wykonania danego typu zadań;

PLTEST.ZAD.10

Wymaga się, aby dla utworzonej listy zadań zarządzający mógł określić przewidywaną
datę rozpoczęcia i oczekiwaną datę zakończania danego cyklu testów; uwzględnić
harmonogramy realizacji testów;

PLTEST.ZAD.11

Wymaga się, aby dla utworzonej listy zadań zarządzający mógł zdefiniować harmonogram
wykonywania danego cyklu testów oraz kontrolować jego realizację;

PLTEST.ZAD.12

Wymaga się, aby platforma umożliwiała publikacje przygotowanych zadań testowych – tj.
przekazanie ich do wykonania testerom;

PLTEST.ZAD.13

Wymagane jest, aby do szablonu zadania testowego lub grupy zadań testowych można
było dołączyć predefiniowane skrypty testowe przewidziane do uruchomienie przez osoby
wykonujące testy w ramach testów półautomatycznych (np. procedura bazodanowa
dokonująca wpisów w rejestrach systemu testowanego, lub procedura realizująca
automatycznie zadania na poziomie interfejsu użytkownika).

5.1.5 Wsparcie testów ad-hoc
Wymagania dotyczące wsparcia testów ad hoc - poza projektem lub cyklem testowym:
ID Wymagania

Wymaganie

PLTEST.AH.1

Wymaga się, aby w ramach platformy można było zdefiniować dla danego produktu
proces obsługi testów przekazywanych na bieżąco;

PLTEST.AH.2

Dla tego typu testów może być na etapie skierowania zadania testowego do wykonania
przypisany scenariusz testowy lub tylko opis;
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PLTEST.AH.3

Zadanie testowe w ramach testów ad hoc powinno być możliwe do zdefiniowania poprzez
wpisanie za pośrednictwem interfejsu platformy;

PLTEST.AH.4

Platforma powinna umożliwiać zdefiniowanie zadania testowego przez testera lub
kierownika grupy testerów odpowiedzialnych za realizację zadań testowych;

PLTEST.AH.5

Zadania testowe w ramach procesu powinny być publikowane lub przekazywane do
wykonania niezwłocznie po wpisaniu na listę zadań.

5.1.6 Wsparcie realizacji testów
Wymagania dotyczące wsparcie wykonania testów:
ID Wymagania

Wymaganie

PLTEST.WYK.1

Wymagane jest, aby dla każdego z testerów była na bieżąco odświeżana lista zadań
przypisanych mu do realizacji z możliwością wyselekcjonowania zadań wg. kryterium:
produkt, proces testowania, przypisany priorytet;

PLTEST.WYK.2

Wymagane jest, aby tester mógł jednocześnie mieć dostęp do opisu zadania testowego –
scenariusza testowego i pulpitu z środowiskiem testowym pozwalającym na
uruchomienie i weryfikacje funkcji testowanych produktów;

PLTEST.WYK.3

Wymagane jest, aby tester mógł na bieżąco odznaczać wykonanie kolejnych zadań i
statusu ich zakończania;

PLTEST.WYK.4

W przypadku, gdy dany test zakończy się wynikiem negatywnym, a kolejne zadania są z
nim powiązane, tester powinien mieć możliwość oznaczenia kolejnych zadań jako
nieaktualnych;

PLTEST.WYK.5

Platforma powinna zapewniać możliwość rejestrowania pracy testera w postaci
cyklicznych zrzutów ekranu, rejestrowanych automatycznie przez system w zadanych
odstępach czasu;

PLTEST.WYK.6

Wymagane jest, aby rejestrowany był czas realizacji poszczególnych zadań oraz aby
niezależnie tester miała możliwość odnotowania czasu przeznaczonego na jego realizację;

PLTEST.WYK.7

Wymagane jest, aby tester miał możliwość uruchamiania skryptów wspomagających
realizację zadań (testy półautomatyczne), przy czym skrypty te powinny być przypisane do
konkretnych zdań testowych na etapie definicji zadań lub wybierane z ogólnej puli
przypisanej do produktu;

PLTEST.WYK.8

Wymagane jest, aby tester miała możliwość rejestrowania sekwencji akcji na poziomie
interfejsu użytkownika w formie wykonywalnych skryptów i rejestrowania ich w bazie
ogólnej z przypisaniem do szablonu zadania testowego lub ogólnie produktu, lub do
indywidualnej listy skryptów do dyspozycji indywidualnej testera;

PLTEST.WYK.9

Wymagane jest, aby tester mógł delegować zadanie na inną uprawniona osobę;

PLTEST.WYK.10

Wymagane jest, aby tester mógł na bieżąco korzystać z bazy wiedzy udostępnianej w
ramach platformy w ramach, której mogą być umieszczane skategoryzowane informacje
dotyczące procedur testowania, produktów itp.
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5.1.7 Zarządzanie procesem realizacji testów
Wymagania dotyczące zarządzania procesem realizacji testów:
ID Wymagania

Wymaganie

PLTEST.REA.1

Wymagane jest, aby zarządzający testami mógł na bieżąco kontrolować postępy procesu
testów dla danego produktu według określonej metryki

PLTEST.REA.2

Wymagane jest, aby zarządzający testami mógł na bieżąco śledzić realizację testów w
ramach zdefiniowanych procesów z podziałem na produkty i osoby realizujące testy oraz z
wglądem w parametry określające czas reakcji testującego

PLTEST.REA.3

Wymagane jest, aby zarządzający testami produktu mógł modyfikować listę zadań
testowych, przypisanie osób realizujących w trakcie realizacji testów i modyfikować
parametry określające cykl testowy (np. oczekiwana datę zakończania cyklu)

PLTEST.REA.4

Wymagane jest, aby na zakończenie danego cyklu testowego zarządzający nim mógł
automatycznie wygenerować dane do raportu końcowego z opcja zapisania go w
systemie i przesłania za pośrednictwem zdefiniowanego kanału (np. e-mail) do
wybranego podmiotu

PLTEST.REA.5

Wymagane jest, aby były dostępne funkcje raportujące informujące o statystykach
realizacji zadań testowych dla danego produktu w zadanym okresie z wyszczególnieniem
wskaźników dotyczących procentu testów negatywnych

PLTEST.REA.6

Wymagane jest, aby zarządzający testami mógł okresowo lub na zakończanie cyklu
testowego ocenić pracę testerów

PLTEST.REA.7

Wymagane jest, aby zarządzający testami mógł wygenerować cykl retestów na podstawie
zdefiniowanego wcześniej cyklu testów (np. powtórzenie testów nowej wersji produktu
po wprowadzeniu poprawek)

5.1.8 Zarządzanie zasobami realizującymi testy
Wymagania dotyczące zarządzaniem zasobami realizującymi testy (zarządzanie zasobami ludzkimi):
ID Wymagania

Wymaganie

PLTEST.LUD.1

Platforma testowa powinna obejmować rejestr testerów i grup testerów realizujących
zadania testowe;

PLTEST.LUD.2

Zarządzający tym rejestrem może dopisywać osoby przewidziane do realizacji testów lub
grupy testowe – w przypadku grup wskazując kierownika grupy, który może także
zarządzać testerami wchodzącymi w skład grupy;

PLTEST.LUD.3

Dla każdego z testerów wymagane jest określenie listy produktów jakie może on
realizować testy;

PLTEST.LUD.4

Wymagane jest, aby wymienione wyżej parametry określające produkty i rodzaje testów
mogły być zdefiniowane dla całej grupy testerów bez wskazania indywidualnych osób –
w tym wypadku wskazania testerów dokonuje na etapie planowania testów kierownik
grupy lub system automatycznie przypisuje zadanie do kierownika, a on deleguje zdanie
na inna osobę z grupy;
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PLTEST.LUD.5

Platforma musi udostępniać funkcje raportowe umożliwiające wykonywanie zestawień
zawierających informacje o:
•

PLTEST.LUD.6

Liczbie i statusie zadań testowych przypisanych do danego testera i grupy
testerów w zadanym okresie z podziałem na produkty i projekty;
• Zestawienie zadań przeterminowanych dla danego testera i grupy testerów w
zadanym okresie z podziałem na produkty i projekty;
• Zestawienie ilości zdań zakończonych z podziałem na statusy, produkty i
projekty;
• Wycenie zadań zrealizowanych przez danego testera lub grupę w zadanym
okresie czasu na podstawie parametrów przypisanych do zadań na etapie planu
(np. na podstawie pracochłonności szacowanej w szablonach zadań) i
parametrów odnotowanych przez osoby realizujące zadania (np. godziny pracy
testera) - z podziałem na produkty i projekty;
Wymagane jest, aby w ramach platformy testerzy mogli odnotowywać informacje o
dostępności w kalendarzu i możliwym obciążeniu;

PLTEST.LUD.7

Wymagane jest, aby w ramach platformy zarządzający procesami testowania mogli
odnotowywać informacje o jakości pracy testerów w formie ocen punktowych, a system
automatycznie wyliczał oceny średnie i udostępniał oceny osobom upoważnionym;

PLTEST.LUD.8

Wymagane jest, aby platforma wspomagała typowanie testerów do realizacji zadań na
podstawie kompetencji oraz opcjonalnie kosztów realizacji zadań (np. cena za
roboczogodzinę).

5.2 Oprogramowanie do kompresji danych graficznych
Oprogramowanie do kompresji danych obrazowych powinno spełniać następujące wymagania:
ID
wymagania
INF.COMPR.1.
INF.COMPR.2.
INF.COMPR.3.
INF.COMPR.4.
INF.COMPR.5.
INF.COMPR.6.
INF.COMPR.7.

INF.COMPR.8.

INF.COMPR.9.

Opis wymagania

Oprogramowanie musi wykorzystywać standard kompresji i dekompresji w oparciu o
algorytm JPEG2000
Oprogramowanie musi udostępniać protokoły transmisji skompresowanych przez
JPEG2000 danych obrazowych
Oprogramowanie musi udostępniać moduły kompresji i dekompresji danych w
modelu klient-serwer
Oprogramowanie musi mieć możliwość importu danych do formatu DICOM sup. 145
Oprogramowanie musi być działać na serwerach opartych o procesory x86
Oprogramowanie musi działać przynajmniej z systemem Windows Serwer 2012
Wraz z oprogramowaniem musi być dostarczona minimum z dokumentacją
użytkownika zawierająca co najmniej instrukcję obsługi i sposób instalacji
oprogramowania na systemie operacyjnym.
Oprogramowanie musi zostać dostarczone wraz z licencją pozwalająca na
uruchomienie oprogramowania w środowisku serwerowym składającym się z
maksymalnie 4 serwerów.
Dostarczona licencja musi pozwalać na komercyjne udostępniania wytworzonych
produktów z wykorzystaniem niniejszego oprogramowania.
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6 Infrastruktura techniczna
Zakres funkcjonalny i pozafunkcjonalny usług biznesowych i aplikacyjnych stawia istotne wymagania
dotyczące usług technicznych. Każda z usług biznesowych oraz wspierające ich świadczenie aplikacji
biznesowych i infrastrukturalnych została wyskalowana pod kątem wymagań infrastrukturalnych. W
następstwie powstał projekt infrastruktury technicznej obejmującej wymagania dotyczące
elementów infrastruktury technicznej wskazanych w podsekcjach.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i uruchomienia wskazanej w niniejszej sekcji
infrastruktury oraz uruchomienia na niej usług biznesowych oraz wspierających ich świadczenie usług
aplikacyjnych.
Wszystkie wymagania dotyczą jednej, podstawowej komory. Jedyny wyjątek stanowi infrastruktura
sieciowa dla pozostałych komór, która dotyczy pozostałych 7 komór.

6.1 Zestawienie ilościowe elementów infrastruktury technicznej
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia elementów infrastruktury technicznej w liczbie
wskazanej w poniższej tabeli.
Tabela 1 Zestawienie ilościowe elementów infrastruktury technicznej

Grupa elementów

Nazwa elementu

Infrastruktura
sieciowa
komory
podstawowej

Infrastruktura
sieciowa
komór
pozostałych

Infrastruktura
serwerowa

Infrastruktura
macierzowa

Infrastruktura
bazodanowa

Sekcja

Liczba

Przełączniki dostępowe Top of Rack 1Gb
Ethernet

6.2.1

48

Przełączniki dostępowe Top of Rack 10Gb
Ethernet
Przełącznik
dystrybucyjny
komory
serwerowej

6.2.2

16

6.3.1

14

Przełącznik
dostępowy
komory
serwerowej
Moduły wyniesione komory serwerowej
Infrastruktura blade

6.3.2

14

6.3.3
6.4.1

14
18

Zarządzanie infrastrukturą blade
Serwery typu blade1
Serwery typu blade2
Serwery typu blade3
Serwer zarządzający
Serwery do backupu
Szafy serwerowe
Serwer z kartami z procesorami
graficznymi
Macierz produkcyjna

6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
6.4.8
6.4.9

1
9
24
168
8
3
9
4

6.5.1

5

Macierz kopii zapasowych
Macierz do danych archiwalnych
Zintegrowana platforma bazodanowa

6.5.2
6.5.3
6.6.1

2
2
2

Szczegółowy
termin
wsparcia

1 rok
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Infrastruktura
programowa

Opcje
dodatkowe
zintegrowanej
platformy bazodanowej
Obsługa danych przestrzennych
System operacyjny klasy Linux w wersji
serwerowej (Enterprise) przeznaczony do
instalacji na serwerach obsługujących
usługi aplikacyjne infrastrukturalne, w
tym platformę integracji i budowania
usług złożonych oraz usługi aplikacyjne
biznesowe
Platforma wirtualizacyjna
Serwer aplikacji

Infrastruktura cache

6.7.3

Serwer www dostarczony przez tego
samego producenta co serwer aplikacji

Infrastruktura
integracji
budowania
złożonych

6.6.2

2

1 rok

6.6.3
---

1
383 serwerów
architektury
x86 max. 2 CPU

1 rok
1 rok

6.7.1
6.7.2

427 CPU
50 CPU
architektury
x86
4 CPU
architektury
x86, każdy po 4
rdzenie
4 CPU
architektury
x86, każdy po 8
rdzeni
4 rdzenie
architektury
x86
8 rdzeni
architektury
x86

---

Oprogramowanie BI i system raportowy

6.7.4

Szyna usługowa

6.8.1

Silnik procesów biznesowych

6.8.2

i
usług

4 rdzenie
architektury
x86

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

6.2 Infrastruktura sieciowa komory podstawowej
Wykonawca musi wyposażyć we wskazany sprzęt sieciowy jedną komorę (podstawową, wskazaną
przez Zamawiającego).
6.2.1 Przełączniki dostępowe Top of Rack 1Gb Ethernet
Przełączniki dostępowe Top of Rack 1Gb Ethernet spełniające następujące parametry:
ID
wymagania
INF.SIEC.1.
INF.SIEC.2.
INF.SIEC.3.
INF.SIEC.4.
INF.SIEC.5.
INF.SIEC.6.
INF.SIEC.7.
INF.SIEC.8.
INF.SIEC.9.

Opis wymagania
Obudowa rack 19” o wysokości 1U
48 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T w tym 2 porty dualpersonality 10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T lub 1000BaseX na wkładki SFP
2 porty 10GbEthernet na wkładki SFP+ (oba obsadzone wkładkami SFP+ 10GbE SR)
Wkładki optyczne musza pochodzić od producenta urządzenia
Port konsoli RJ-45
Port do zarządzania pozapasmowego RJ-45 out-of-band
Dwa redundantne wewnętrzne zasilacze 230V
Wentylacja urządzenia w kierunku tył-przód (opcjonalna możliwość zmiany kierunku wentylacji
na przód –tył przez wymianę układu chłodzącego)
Wydajność min 100Gbps
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INF.SIEC.10.
INF.SIEC.11.
INF.SIEC.12.
INF.SIEC.13.
INF.SIEC.14.
INF.SIEC.15.
INF.SIEC.16.

INF.SIEC.17.
INF.SIEC.18.
INF.SIEC.19.
INF.SIEC.20.
INF.SIEC.21.
INF.SIEC.22.
INF.SIEC.23.
INF.SIEC.24.
INF.SIEC.25.
INF.SIEC.26.
INF.SIEC.27.
INF.SIEC.28.
INF.SIEC.29.
INF.SIEC.30.
INF.SIEC.31.
INF.SIEC.32.
INF.SIEC.33.
INF.SIEC.34.

INF.SIEC.35.
INF.SIEC.36.
INF.SIEC.37.
INF.SIEC.38.
INF.SIEC.39.
INF.SIEC.40.
INF.SIEC.41.

Przepustowość: 100 Mpps
Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI
Tablica adresów MAC o wielkości min. 32000 pozycji
Rozmiar tablicy routingu 12000 pozycji
Wielkość bufora przeznaczonego na pakiety: 1 GB
Ilość portów VLAN: 512
Możliwość zbudowania jednego wirtualnego przełącznika z 4 przełączników tego samego typu.
Przełącznik wirtualny powinien być widziany przez inne urządzenia sieciowe jako pojedyncze
urządzenie zarówno pod kątem mechanizmów warstwy L2 jak i warstwy L3.
Obsługa ramek Jumbo
Wsparcie funkcjonalności IGMP
Obsługa Loop Detection
Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 4000 sieci VLAN
Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – każdy port powinien posiadać możliwość przypisania do
wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych
IGMP Snooping v. 1, v2, v3
Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP v1 i v2, OSFP, BGP)
Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSFPv3, BGP+, IS-ISv6)
DHCP Relay
DHCP Snooping
Listy ACL (4000 wejściowych i 500 wyjściowych)
Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie
Wparcie dla Remarking 802.1p
Możliwość wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority; Weighted Round Robin, Weighted
Fair Queuing WFQ, WRR + SP
Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość ogranicznia pasma dla
ruchu określonego listą ACL
Funkcja mirroringu portów: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring
Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x
Możliwość centralnej autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC – funkcja dla stacji, które
nie mają klienta IEEE 802.1x:
• Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po autoryzacji MAC
• Możliwość uwierzytelniania wielu urządzeń na jednym porcie
Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS
Min. 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika, możliwość zmiany przypisania komendy do
określonego poziomu uprawnień
Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https
Syslog
NTP
Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku
Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość uploadu
i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej

6.2.2 Przełączniki dostępowe Top of Rack 10Gb Ethernet
Przełączniki dostępowe Top of Rack 10Gb Ethernet spełniające następujące parametry:
ID
wymagania
INF.SIEC.42.
INF.SIEC.43.
INF.SIEC.44.
INF.SIEC.45.
INF.SIEC.46.

Opis wymagania
Obudowa rack 19” o wysokości 1U
2 porty 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
24 porty 10GbEthernet na wkładki SFP+ (obsadzone 16 wkładkami SFP+ 10GbE SR i 6 wkładkami
SFP: 1000BaseT) (porty muszą wspierać prędkość 1Gb/s i 10Gb/s)
Wkładki optyczne musza pochodzić od producenta urządzenia
Port konsoli RJ-45
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INF.SIEC.47.
INF.SIEC.48.
INF.SIEC.49.
INF.SIEC.50.
INF.SIEC.51.
INF.SIEC.52.
INF.SIEC.53.
INF.SIEC.54.
INF.SIEC.55.
INF.SIEC.56.
INF.SIEC.57.

INF.SIEC.58.
INF.SIEC.59.
INF.SIEC.60.
INF.SIEC.61.
INF.SIEC.62.
INF.SIEC.63.
INF.SIEC.64.
INF.SIEC.65.
INF.SIEC.66.
INF.SIEC.67.
INF.SIEC.68.
INF.SIEC.69.
INF.SIEC.70.
INF.SIEC.71.

Port do zarządzania pozapasmowego RJ-45 out-of-band
Dwa wewnętrzne zasilacze230V
Wentylacja urządzenia w kierunku tył-przód (opcjonalna możliwość zmiany kierunku wentylacji
na przód –tył przez wymianę układu chłodzącego)
Dwa moduły wentylatorów
Wydajność: 400Gbps
Przepustowość: 320 Mpps
Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI
Tablica adresów MAC o wielkości min. 32000 pozycji
Rozmiar tablicy routingu 12000 pozycji
Opóźnienie 3us (dla pakietów 64B)
Możliwość zbudowania jednego wirtualnego przełącznika z 4 przełączników tego samego typu.
Przełącznik wirtualny powinien być widziany przez inne urządzenia sieciowe jako pojedyncze
urządzenie zarówno pod kątem mechanizmów warstwy L2 jak i warstwy L3.
Obsługa ramek Jumbo
Wsparcie funkcjonalności IGMP
Obsługa Loop Detection
Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 4000 sieci VLAN
Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – każdy port powinien posiadać możliwość przypisania do
wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych
IGMP Snooping v. 1, v2, v3
Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP v1 i v2, OSFP, BGP)
Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSFPv3, BGP+, IS-ISv6)
DHCP Relay
DHCP Snooping
Listy ACL IPv4
Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie
Wparcie dla Remarking 802.1p
Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość ograniczenia pasma dla
ruchu określonego listą ACL

6.3 Infrastruktura sieciowa komór pozostałych
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca musi dostarczyć 7 kompletów sprzętu składających się
z:
•
•
•
•
•
•
•
•

przełączników dystrybucyjnych
2 przełączników dostępowych
2 modułów wyniesionych
38 wkładek SFP-10G-SR= lub równoważnych
8 kabli SFP-H10GB-CU1M= lub równoważnych
8 kabli SFP-H10GB-CU5M= lub równoważnych
32 wkładek DS-SFP-FC8G-SW= lub równoważnych
16 wkładek GLC-T= lub równoważnych

ID wymagania
INF.SIEC.PO.1.
INF.SIEC.PO.2.

Opis wymagania
Wszystkie wkładki muszą pochodzić od producenta przełączników z oficjalnego kanału
sprzedaży i muszą być oznaczone jego logiem.
Urządzenia muszą być objęte 5 letnią gwarancją w trybie 8x5xNBD z możliwością
rozwiązywania problemów bezpośrednio u producenta sprzętu. Wszystkie oferowane
wkładki muszą pochodzić od producenta sprzętu i znajdować się na oficjalnej liście
wsparcia dla urządzenia.
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6.3.1 Przełącznik dystrybucyjny komory serwerowej
Wymagania minimalne dla przełącznika dystrybucyjnego komory serwerowej:
ID wymagania
INF.SIEC.PO.3.
INF.SIEC.PO.4.
INF.SIEC.PO.5.
INF.SIEC.PO.6.

INF.SIEC.PO.7.

INF.SIEC.PO.8.

INF.SIEC.PO.9.

INF.SIEC.PO.10.

INF.SIEC.PO.11.

INF.SIEC.PO.12.

INF.SIEC.PO.13.
INF.SIEC.PO.14.
INF.SIEC.PO.15.

INF.SIEC.PO.16.

Opis wymagania
Urządzenie o architekturze modularnej, pozwalającą na instalację kart liniowych i
redundantnych modułów zarządzająco-przełączających, min. 4 sloty.
Wydajność matrycy przełączającej min 400 Gbps full duplex per slot dla wszystkich kart
liniowych.
Wydajności przełączania pakietów min. 720 miliony pps dla IPv4
Obsługa przetwarzania rozproszonego – wszystkie oferowane karty liniowe muszą mieć
możliwość samodzielnego przełączania ruchu (bez pośrednictwa karty zarządzającej), jeśli
wymagane są dodatkowe moduły zapewniające tą funkcjonalność muszą być dostarczone
razem z urządzeniem.
Urządzenie musi być wyposażone w 48 portów 1/10 GigabitEthernet, definiowanych za
pomocą wkładek SFP/SFP+ lub równoważnych z możliwością rozbudowy do 96-ciu.
Nadsubskrybcja względem matrycy przełączającej nie może być większa niż 1,1:1.
Przełączanie ruchu pomiędzy portami na tej samej karcie musi odbywać się bez
nadsubskrypcji ruchu.
Urządzenie na wszystkich portach musi obsługiwać protokół FabricPath, Trill lub
odpowiadający. Protokół musi umożliwiać wykorzystanie jednocześnie wielu ścieżek w
warstwie L2. (Jeżeli do działania funkcjonalność wymaga licencji, wymagane jest
dostarczenie jej razem z urządzeniem).
Urządzenie na wszystkich portach musi obsługiwać sprzętowo protokół FCoE. (Jeżeli do
działania funkcjonalność wymaga licencji nie jest wymagane dostarczenie jej na obecnym
etapie).
System operacyjny urządzenia musi mieć możliwość obsługi protokołów DCBX, 802.1Qaz,
802.1Qbb. (Jeżeli do działania funkcjonalność wymaga licencji nie jest wymagane
dostarczenie jej na obecnym etapie).
Urządzenie musi obsługiwać min. 128 000 wpisów w tablicy adresów MAC dostępnych dla
każdej karty liniowej, min. 32 000 wpisów w tablicy routingowej IPv4, min. 16 000 wpisów
w tablicy routingowej IPv6 oraz min. 190 000 wpisów na potrzeby ACL/QoS.
Urządzenie musi obsługiwać protokoły warstwy 3 dla IPv4: Open Shortest Path First
(OSPF), (Jeżeli do działania funkcjonalność wymaga licencji wymagane jest dostarczenie jej
razem z urządzeniem).
Urządzenie musi obsługiwać routing statyczny. (Jeżeli do działania funkcjonalność wymaga
licencji wymagane jest dostarczenie jej razem z urządzeniem).
Obsługa VLAN i trunków zgodnie z 802.1Q
W zakresie bezpieczeństwa urządzenie:
• Musi umożliwiać identyfikację dostępu do urządzeń w oparciu o serwer RADIUS.
• Ma możliwość zarządzania przez SNMPv3 oraz SSH v2 (szyfrowane połączenia)
• Wspiera uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding) lub odpowiednik
• Musi umożliwiać tworzenie list kontroli dostępu ACL
• Musi pozwalać na wydzielenia min. ośmiu wirtualnych instancji urządzenia, w
pełni odizolowanych od siebie i posiadających dedykowane i niezależne zasoby
takie jak fizyczne porty, sieci VLAN, tablice routingu, całkowite zarządzanie. Musi
także istnieć możliwość definiowania poziomu wykorzystania tych zasobów.
Dostęp do każdej z wirtualnych instancji musi być oparty o niezależnie
definiowanych użytkowników lub administratorów mających prawa dostępu tylko
do danej instancji. Awaria czy też restart procesu (np. związanego z routingiem
OSPF czy też z Spannig Tree) w danej instancji nie może powodować zakłócenia
działania podobnego procesu w innej instancji. Jeśli funkcjonalność wymaga
licencji należy dostarczyć ją razem z rozwiązaniem.
W zakresie niezawodności urządzenie musi posiadać:
• Mechanizmy redundancji bramy VRRP.
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•
•

INF.SIEC.PO.17.

INF.SIEC.PO.18.
INF.SIEC.PO.19.

INF.SIEC.PO.20.

INF.SIEC.PO.21.
INF.SIEC.PO.22.

Protokół IEEE Rapid Spanning Tree
Protokół IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree umożliwiający działanie protokołu
Spanning Tree oddzielnie i niezależnie dla różnych sieci VLAN
• Protokół IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) umożliwiający
grupowanie portów, także z wykorzystaniem portów znajdujących się na różnych
kartach liniowych
• Możliwość dołączania zewnętrznych urządzeń (np. serwerów lub przełączników)
do pary urządzeń będących przedmiotem specyfikacji poprzez zagregowany kanał
(LACP, PortChannel) złożony z min. 2 fizycznych interfejsów w taki sposób, że
jeden interfejs zewnętrznego przełącznika dołączony jest do jednego z urządzeń,
drugi zaś do innego, niezależnego (tzw. Multichasis LAG, MultiChassis
EtherChannel, Virtual Port Channel). Jeśli dla potrzeb realizacji tej funkcjonalności
należy ww. parę urządzeń połączyć za pomocą dodatkowych łączy dopuszcza się
zastosowanie standardowych portów 1/10GE Ethernet oraz modułów optycznych
typu 1000BASE-SX/10GBASE-SR. Nie dopuszcza się rozwiązań bazujących na
specjalnym okablowaniu i dedykowanych, specjalnych portach.
• Posiadać nie mniej niż dwa zasilacze pracujące w trybie redundantnym, zasilane
prądem przemiennym 230 V umożliwiające pracę urządzenia ze wszystkimi
slotami obsadzonymi kartami z portami 10Gigabit Ethernet lub Gigabit Ethernet.
• Posiadać redundantne wiatraki.
• Pozwalać na wymianę wszystkich modułów i kart liniowych bez wyłączania
zasilania (tzw. Hot-Swap)
• Posiadać modularne oprogramowanie.
W zakresie jakości usług (Quality of Service) wymagana jest:
• Implementacja nie mniej niż 4 kolejek na portach 10 GigabitEthernet dla obsługi
ruchu o różnej klasie obsługi.
• Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek
Obsługuje ramki Ethernet o wielkości nie mniej niż 9000 bajtów (tzw. Jumbo Frame)
Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zarządzaniem:
• Możliwość zarządzania przez SNMPv3
• Umożliwiać zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę). Jeśli do produktu
dostępne jest oprogramowanie zarządzające w postaci graficznej - GUI należy je
dostarczyć dla oferowanych urządzeń wraz z licencjami.
Urządzenie musi posiadać możliwość eksportu konfiguracji do zewnętrznego komputera
typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może
być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona.
Urządzenie musi zostać dostarczone z redundantnymi zasilaczami.
Urządzenie musi być przystosowane do montażu w szafie 19”, obudowa wykonana z
metalu.

6.3.2 Przełącznik dostępowy komory serwerowej
Wymagania minimalne dla przełącznika dostępowego komory serwerowej:
ID wymagania
INF.SIEC.PO.23.
INF.SIEC.PO.24.
INF.SIEC.PO.25.
INF.SIEC.PO.26.
INF.SIEC.PO.27.
INF.SIEC.PO.28.

Opis wymagania
Przełącznik dostępowy musi być przełącznikiem modularnym z możliwością zainstalowania
minimum 3 modułów.
Urządzenie musi umożliwiać obsadzenie minimum 96 portów 1GE/10GE definiowanych za
pomocą wkładek SFP+ lub równoważnych.
Urządzenie musi być dostarczone w konfiguracji zapewniającej obsługę 48 portów
1GE/10GE z możliwością rozbudowy do minimum 96 portów.
Urządzenie musi obsługiwać wkładki typu 10GE-SR oraz 10GE-LR lub równoważne.
Urządzenie na wszystkich portach z pośród w/w musi umożliwiać pracę w trybie
GigabitEthernet (1GE) z możliwością instalacji wkładki interfejsowej SFP lub równoważnej;
Urządzenie musi obsługiwać kable typu 10GE Twinax o długościach 1,3,5,7 oraz 10
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INF.SIEC.PO.29.

INF.SIEC.PO.30.

INF.SIEC.PO.31.

INF.SIEC.PO.32.

INF.SIEC.PO.33.

metrów;
Parametry wydajnościowe:
• Wymagane jest opóźnienie przełączania pakietów nie większe niż 4 µs przy 10
Gbps;
• Wymagana jest prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu 10GE
przełącznika;
• Wymagana jest przepustowość 1400 mpps L2;
• Urządzenie musi mieć możliwość sprzętowego przełączania pakietów w warstwie
L3 z minimalną przepustowością przełączania pakietów 240 mpps L3;
• Wymagany jest rozmiar tabeli adresów MAC min. 30000;
Obudowa musi być przeznaczona do montażu w szafie rackowej 19”, Wymagania dla
portów 1/10 GE urządzenia:
• Urządzenie musi wspierać sprzętowo na wszystkich portach obsługę protokołów
FCoE. Jeśli urządzenie wymaga licencji do uruchomienia powyższych
funkcjonalności wymagane jest dostarczenie licencji na minimum 48 portów
urządzenia.
• Na wszystkich portach przełącznika urządzenie musi obsługiwać sprzętowo
protokół FC 1/2/4/8G. Jeśli urządzenie wymaga licencji do uruchomienia
powyższych funkcjonalności wymagane jest dostarczenie licencji na minimum 48
portów urządzenia.
• Urządzenie musi umożliwiać uruchomienie na wszystkich portach 10GE
przełącznika implementacji FCoE zg. z ANSI T11 (FC-BB-5), w szczególności FCoE
Initialization Protocol (FIP);
Urządzenie musi wspierać poniższe standardy FC:
• Standardowe typy portów Fibre Channel: E, F;
• Do 64 buffer credits (BB credits) na każdy port FC z możliwością rozszerzenia do
200;
• Do 16 wirtualnych sieci SAN (VSAN/VFABRICS/lub odpowiadające);
• Grupowanie portów FC w wiązki PortChannel;
• Przesyłanie ruchu z różnych VSAN-ów w ramach pojedynczego interfejsu lub
wiązki (VSAN trunking/ICL/lub odpowiadające);
• Fabric Device Management Interface (FDMI);
• Przesyłanie ramek w trybie In-Order Delivery;
• Wirtualizacja N-port identifier (NPIV);
• Serwisy FC: Name server, registered state change notification (RSCN), login
services, name-server zoning;
• Odrębne serwisy FC dla każdego interfejsu VSAN/VFabric;
• Routing Fabric Shortest Path First (FSPF);
• Standardowy Zoning;
Urządzenie dla ruchu FCoE musi spełniać następujące zalecenia IEEE związane z Data
Center Bridging:
• IEEE 802.1Qbb PFC (per-priority pause frame support)
• Wsparcie dla DCBX Protocol
• IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection
• Jeśli urządzenie wymaga licencji do uruchomienia powyższych funkcjonalności
wymagane jest dostarczenie jej dla 48-miu portów
Rozwiązanie musi spełniać następujące wymagania dla warstwy L2:
• Trunking IEEE 802.1Q VLAN;
• Wsparcie dla 4000 sieci VLAN;
•
IEEE 802.1w lub kompatybilny;
• Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): minimum 60 instancji;
• Spanning Tree PortFast lub odpowiadający;
• Spanning Tree Root Guard lub odpowiadający;
• Spanning Tree Bridge Assurance lub odpowiadający;
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•
•
•

INF.SIEC.PO.34.

INF.SIEC.PO.35.

INF.SIEC.PO.36.

Internet Group Management Protocol (IGMP) Versions 2, 3;
Grupowanie EtherChannel (do 8 portów per wiązka EtherChannel);
Grupowanie 2 przełączników w jeden logiczny - (vPC) lub odpowiadający Funkcjonalności polegające na terminowaniu pojedynczej wiązki EtherChannel na
2 niezależnych przełącznikach;
• Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad;
• Ramki Jumbo dla wszystkich portów (minimum 9216 bajtów);
• Ramki Pause (IEEE 802.3x);
• Implementacja mechanizmu Private VLAN lub równoważnego;
Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o następujące funkcjonalności warstwy L3:
• Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o zdefiniowane poniżej funkcjonalności
warstwy L3.
• Sprzętowe przełączanie pakietów w warstwie L3
• Routing w oparciu o trasy statyczne
• Obsługa interfejsów warstwy L3:
o portów routowalnych,
o svi,
o subinterfejsów portchannel
• Obsługa minimum 8000 prefixów oraz 8000 wpisów hosta w tablicy routingu
• Wsparcie dla minimum 2000 tras multicastowych
• Wsparcie dla minimum 1000 wpisów VRF
• Wybór do 16-tu jednoczesnych ścieżek o równej metryce (ECMP)
• Minimum 1000 wejściowych oraz 2000 wyjściowych wpisów dla ACL - access
control list
• Obsługa protokołów routingu:
o Routing Statyczny,
o Routing Information Protocol Version2 (RIPv2),
o Open Shortest Path First Version 2 (OSPFv2)
o Border Gateway Protocol (BGP)
• Obsługa Hot-Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol
(VRRP) lub mechanizmów odpowiadających
• Obsługa protokołów Mutlicastowych:
o Protocol Independent Multicast Version 2 (PIMv2) sparse mode,
o Source Specific Multicast (SSM),
o Multicast Source Discovery Protocol (MSDP),
o IGMP v2, v3
• Wsparcie dla mechanizmów Virtual Route Forwarding (VRF): VRF-lite;
• VRF-aware unicast; BGP-, OSPF-, RIP-, oraz VRF-aware multicast
• Mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (uRFP) lub odpowiadający
• Obsługa ramek Jumbo do 9000 byte-ów
• Jeśli urządzenie wymaga modułów lub licencji do uruchomienia powyższych
funkcjonalności nie jest wymagane dostarczenie jej na obecnym etapie
postępowania
Rozwiązanie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości
usług w sieci:
• Layer 2 IEEE 802.1p (CoS);
• Dedykowana konfiguracja QoS dla każdego portu;
• Przypisanie CoS na każdym porcie;
• Klasyfikacja QoS w oparciu o listy (ACL (Access control list) – w warstwach 2, 3, 4;
• Kolejkowanie na wyjściu w oparciu o CoS;
• Bezwzględne (strict-priority) kolejkowanie na wyjściu;
• Kolejkowanie WRR (Weighted Round-Robin) na wyjściu lub mechanizm
odpowiadający
Rozwiązanie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem
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INF.SIEC.PO.37.

INF.SIEC.PO.38.
INF.SIEC.PO.39.
INF.SIEC.PO.40.

bezpieczeństwa w sieci:
• Wejściowe ACL (standardowe oraz rozszerzone);
• Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstwy 2 w oparciu o: adresy MAC
adresy, typ protokołu;
• Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstw 3 oraz 4 w oparciu o: IPv4 i v6,
Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP, User Datagram Protocol (UDP);
• ACL oparte o VLAN-y (VACL);
• ACL oparte o porty (PACL);
Wymagania dotyczące zarządzania i zabezpieczenia:
• Port zarządzający 100/1000 Mbps;
• Port konsoli CLI;
• Zarządzanie In-band;
• SSHv2;
• Telnet;
• Authentication, authorization, and accounting (AAA);
• RADIUS;
• Syslog;
• SNMP v1, v2, v3;
• Wsparcie dla mechanizmów Enhanced SNMP MIB ;
• Remote monitoring (RMON);
• Role-Based Access Control RBAC;
• Network Time Protocol (NTP);
• Diagnostyka procesu BOOT;
Oferowane przełączniki muszą być wyposażone w 2 zasilacze zmiennoprądowe pracujące
w konfiguracji redundantnej;
Należy dostarczyć oprogramowanie zarządzające do urządzeń dostępowych umożliwiające
konfigurację środowiska za pomocą interfejsu graficznego
Budowanie topologii L2:
• Dla pracy w warstwie L2 urządzenie musi umożliwiać budowę bezpętlowej
topologii sieci w warstwie L2 bez wykorzystania protokołu Spanning Tree
• Budowa bezpętlowej topologii powinna być zgodna z protokołem IETF TRILL
(Transparent Interconnect of Lots of Links), powinna zapewniać implementację
min. 16 równoległych ścieżek dla przesyłania ruchu w warstwie L2 między
dowolną parą węzłów oraz musi eliminować rozgłaszanie ruchu w warstwie L2
(tzw. MAC flooding)
• Musi istnieć możliwość realizacji przynajmniej 8 (ośmiu) niezależnych
bezpętlowych topologii w warstwie L2, z możliwością przydziału sieci VLAN do
wybranej topologii
• W przypadku gdy opisana w 3 poprzednich podpunktach funkcjonalność wymaga
rozszerzenia poziomu licencjonowania, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji
wraz z urządzeniem.

6.3.3 Moduły wyniesione komory serwerowej
Wymagania minimalne dla modułów wyniesionych komory serwerowej:
ID wymagania
INF.SIEC.PO.41.

INF.SIEC.PO.42.
INF.SIEC.PO.43.
INF.SIEC.PO.44.
INF.SIEC.PO.45.

Opis wymagania
Moduły muszą być zewnętrznymi, wyniesionymi modułami przełącznika dystrybucyjnego.
Moduły muszą być dostarczone w konfiguracji: 32 x porty 1/10G oraz minimum 4 porty
10GE do podłączenia do przełącznika macierzystego z możliwością rozbudowy do 80.
Moduły 32 x 1/10G muszą być wyposażone w porty miedziane 1/10GBASE-T
Zarządzanie modułami musi odbywać się wyłącznie z przełącznika dystrybucyjnego
Dołączenie modułów nie może być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów L2
(Spanning Tree)
Dołączenie musi stanowić rozszerzenie w domenie warstwy L1
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INF.SIEC.PO.46.

INF.SIEC.PO.47.
INF.SIEC.PO.48.
INF.SIEC.PO.49.

Moduły muszą być dołączane za pomocą wkładek optycznych Multimodowych
umożliwiających transmisję na światłowodach OM3 na odległości minimum 90m.
Wszystkie dostępne porty uplink-owe modułów muszą być podłączone do przełączników
macierzystych.
Wszystkie wkładki muszą pochodzić od producenta przełączników z oficjalnego kanału
sprzedaży i muszą być oznaczone jego logiem
Urządzenia dystrybucyjne i dostępowe LAN muszą pochodzić od tego samego producenta
Należy dostarczyć oprogramowanie zarządzające do urządzeń dostępowych umożliwiające
konfigurację środowiska za pomocą interfejsu graficznego

6.4 Infrastruktura serwerowa
Wykonawca musi dostarczyć i uruchomić serwery spełniające poniższe parametry.
6.4.1 Infrastruktura blade
Wymagania w zakresie infrastruktury blade:
ID
wymagania
INF.BLA.1.

INF.BLA.2.

INF.BLA.3.
INF.BLA.4.

INF.BLA.5.

INF.BLA.6.

Opis wymagania
Infrastruktura musi być przystosowana do montażu w szafie typu rack 19”, umożliwiająca
obsadzenie wszystkich wymaganych serwerów bez konieczności rozbudowy o kolejne elementy
sprzętowe.
W ramach infrastruktury (pojedynczego zestawu), należy dostarczyć ilość obudów
zapewniających powyższe możliwości rozbudowy, każda obudowa wchodząca w skład
infrastruktury musi posiadać identyczną konfigurację (w szczególności tę samą konfigurację
wyprowadzeń LAN oraz SAN). Pojedyncza obudowa musi umożliwiać montaż minimum 16
serwerów dwuprocesorowych opisanych wymaganiami, wysokość pojedynczej obudowy nie
może przekraczać 10U.
Możliwość umieszczania w ramach pojedynczej obudowy wszystkich modeli serwerów blade
danego producenta dostępnych w aktualnej ofercie handlowej.
Każda obudowa wchodząca w skład infrastruktury dla serwerów blade musi posiadać minimum
2 moduły typu 10Gb Ethernet wyprowadzające sygnały z minimum 2 portów sieciowych 10Gb
na serwerach. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń LAN w infrastrukturze blade
i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów LAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji
połączeń. Każdy moduł powinien posiadać minimum 8 portów 10Gb przygotowanych do
obsadzenia modułami SFP+. Wraz z modułami należy dostarczyć minimum 16 moduły SFP+
10Gb (po 8 na moduł)
Każda obudowa wchodząca w skład infrastruktury dla serwerów blade musi posiadać minimum
dwa moduły typu 8Gb Fibre-Channel wyprowadzające sygnały z minimum 2 portów FC na
serwerach ( po jednym porcie serwera na moduł). Urządzenia te muszą umożliwiać agregację
połączeń SAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów SAN z
infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Każdy moduł musi posiadać minimum 8
zewnętrznych portów. Wszystkie porty muszą być aktywne. Wraz z modułami należy dostarczyć
minimum 8 modułów SFP+ 8Gb (po 4 sztuk na moduł).
Zastosowane w ramach każdej obudowy wchodzącej w skład infrastruktury dla serwerów blade
moduły LAN i SAN muszą mieć funkcjonalność przydzielania adresów MAC i WWN
predefiniowanych przez producenta rozwiązania blade dla poszczególnych wnęk na serwery w
obudowie. Przydzielenie adresów musi powodować zastąpienie fizycznych adresów kart
Ethernet i Fibre-Channel na serwerze. Musi istnieć także możliwość przenoszenia
przydzielonych adresów pomiędzy wnękami w obudowie. Funkcjonalność ta może być
realizowana zarówno poprzez moduły LAN i SAN w infrastrukturze jak i poprzez dodatkowe
oprogramowanie producenta serwerów blade. Dodatkowo dla sieci LAN musi istnieć możliwość
stworzenia niezależnych połączeń VLAN tak aby między wydzielonymi sieciami nie było
komunikacji. Wymagana jest możliwość boot’owania systemów operacyjnych zainstalowanych
na poszczególnych serwerach blade bezpośrednio z macierzy w środowisku SAN. Wymagane
wszystkie niezbędne licencje na opisaną funkcjonalność dla całej infrastruktury blade.W
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INF.BLA.7.

INF.BLA.8.

INF.BLA.9.

INF.BLA.10.
INF.BLA.11.

INF.BLA.12.

przypadku sieci LAN, musi istnieć możliwość określenia pasma przepustowości pojedynczego
portu LAN na serwerze od 100Mb/s do 10Gb/s.
Po zainstalowaniu wszystkich wymaganych modułów komunikacyjnych w pojedynczej
obudowie wchodzącej w skład infrastruktury blade muszą być co najmniej 2 miejsca
nieobsadzone, pozwalające na instalację dodatkowych modułów komunikacyjnych.
Każda z obudów na serwery wyposażona w zestaw redundantnych wiatraków (typ hot plug,
czyli możliwość wymiany podczas pracy urządzenia) zapewniających chłodzenie dla
maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie blade. Wentylatory
muszą być niezależne od zasilaczy, wymiana. Wymiana wentylatora (wentylatorów) nie może
powodować konieczności wyjęcia zasilacza (zasilaczy).
Każda z obudów wyposażona w zestaw zasilaczy redundantnych typu Hot Plug. System zasilania
zdolny do obsługi awarii połowy z zainstalowanych zasilaczy (dowolne N zasilaczy przy
założeniu konfiguracji N + N), wymagane ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do zasilenia
maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie. Procesory
serwerów winny pracować z nominalną, maksymalną częstotliwością.
Wymiana zasilacza nie może powodować konieczności wyjęcia lub odłączenia wentylatorów
(pojedynczego wentylatora lub modułu wentylatorów).
Każda obudowa wchodząca w skład infrastruktury dla serwerów blade musi mieć zainstalowane
dwa redundantne, sprzętowe moduły zarządzające , typu Hot Plug , oraz zintegrowany w
modułach zarządzających lub w obudowie, moduł KVM, umożliwiający podłączenie klawiatury,
myszy i monitora
Każda z obudów wchodzących w skład infrastruktury musi posiadać identyczną konfigurację
sprzętową w zakresie zasilaczy, wiatraków oraz modułów I/O

6.4.2 Zarządzanie infrastrukturą blade
Wymagania w zakresie zarządzania infrastrukturą blade:
ID
wymagania
INF.BLA.13.
INF.BLA.14.
INF.BLA.15.
INF.BLA.16.
INF.BLA.17.
INF.BLA.18.

Opis wymagania
Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera
Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM/DVD/ISO na potrzeby każdego serwera z możliwością
bootowania z w/w napędów.
Zdalny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych
komponentów programowych producenta sprzętu.
W danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych
wszystkich serwerów w ramach infrastruktury
Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego
Wymaga się aby zarządzanie całą infrastrukturą odbywało się w oparciu o jednolite
oprogramowanie. Oprogramowanie musi w sposób graficzny wizualizować stan poszczególnych
elementów infrastruktury (stan normalnej pracy, uwagi, awarie) a jednocześnie pozwalać na
zarządzanie w sposób integralny i w oparciu o pojedynczy serwer zarządzania.
Oprogramowanie to musi wykorzystywać standardowe protokoły sieciowe takie jak: HTTP,
SNMP, WBEM. W szczególności oprogramowanie to musi posiadać następujące funkcjonalności:
• Graficzne zobrazowanie stanu infrastruktury z możliwością przejścia od widoku
ogólnego do widoku szczegółowego każdego z elementów infrastruktury (architektura
drill-down).
• Możliwość kontroli wersji zainstalowanych sterowników/agentów na serwerach,
możliwość przeprowadzania uaktualnień sterowników/agentów zdalnie z systemu
zarządzania.
• Możliwość zdalnej reakcji na zdarzenia w infrastrukturze np. poprzez automatyczne
wykonywanie skryptów, możliwość automatycznego powiadamiania administratorów
poprzez e-mail.
• Dostęp do aplikacji zarządzającej powinien być możliwy z serwera zarządzającego lub
dowolnego innego miejsca poprzez przeglądarkę internetową (połączenie szyfrowane
SSL) bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania producenta
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serwera.
Wykrywanie i przypisywanie do serwerów kart zarządzających.
Możliwość monitorowania zużycia energii dla jednego lub grupy serwerów. Możliwość
nakładania limitów zużycia mocy na serwer lub grupę serwerów (w ramach możliwości
technologii x86-64).
• Możliwość uzyskania szczegółowych informacji o serwerze odnośnie jego
komponentów, firmware’ow, systemu operacyjnego, adresu IP.
• Monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski
twarde, interfejsy sieciowe, a także komponentów maszyn wirtualnych takich jak:
wirtualny procesor, pamięć RAM dyski twarde, interfejsy sieciowe.
Licencje na powyższą funkcjonalność na wszystkie serwery blade możliwe do obsadzenia w
oferowanej infrastrukturze blade. System zarządzający musi umożliwiać zarządzanie wszystkimi
obudowami na serwery blade, które będą dostarczone w ramach infrastruktury dla serwerów
blade.
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim
•
•

INF.BLA.19.

INF.BLA.20.

6.4.3 Serwery typu blade1
Wymagania dla serwera typu blade1:
ID
wymagania
INF.BLA.21.
INF.BLA.22.

INF.BLA.23.
INF.BLA.24.
INF.BLA.25.
INF.BLA.26.
INF.BLA.27.

INF.BLA.28.
INF.BLA.29.

INF.BLA.30.
INF.BLA.31.
INF.BLA.32.

INF.BLA.33.

Opis wymagania
Obudowa typu blade, kompatybilna z oferowanymi obudowami na serwery typu blade
Procesory minimum czterordzeniowe, x86 - 64 bity, osiągające w testach SPECint_rate2006
wynik nie gorszy niż 225 punktów dla konfiguracji testowej z dwoma procesorami. Zamawiający
nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów.
Płyta główna przygotowana do instalacji min. 2 procesorów wielordzeniowych
Minimum 1 zainstalowany procesor
Minimum 128 GB RAM DDR3 Registered DIMMs. Możliwość instalacji w serwerze minimum 512
GB pamięci RAM. Minimum 16 slotów na pamięć.
Sterownik dysków wewnętrznych: Macierzowy, RAID 0, 1.
Możliwość instalacji minimum dwóch dysków SAS/SATA/SSD typu Hot-Plug.
Nie wymaga się dostarczenia dysków z serwerem. Serwer musi mieć możliwość boot’owania z
sieci SAN (Fibre Channel).
Minimum jeden wewnętrzny port USB.
Minimum 2 Interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet z możliwością podzielenia każdego interfejsu na 4
karty sieciowe (posiadające własne adresy MAC oraz będące widoczne z poziomu systemu
operacyjnego jako fizyczne karty sieciowe). Podział musi być niezależny od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej.
Minimum 2 interfejsy FC , każdy min. 8Gb
Po spełnieniu wymagań dotyczących Interfejsów sieciowych i FC, w serwerze musi pozostać
minimum jeden wolny slot PCIe na dodatkową kartę rozszerzeń I/O.
Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzania zapewniającą:
• Zdalne włączanie/wyłączanie/restart
• Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji
specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.
• Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego.
• Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO z możliwością bootowania z w/w
napędów.
• Podgląd logów sprzętowych serwera i karty
• Przejęcie pełnej konsoli tekstowej i graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także
podczas startu, restartu OS).
Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2008R2 i 2012, Oracle Linux 6, Red Hat
Enterprise Linux 6, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware ESXi 5.
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6.4.4 Serwery typu blade2
Wymagania dla serwera typu blade2:
ID
wymagania
INF.BLA.34.
INF.BLA.35.

INF.BLA.36.
INF.BLA.37.
INF.BLA.38.
INF.BLA.39.
INF.BLA.40.

INF.BLA.41.
INF.BLA.42.

INF.BLA.43.
INF.BLA.44.
INF.BLA.45.

INF.BLA.46.

Opis wymagania
Obudowa typu blade, kompatybilna z oferowanymi obudowami na serwery typu blade
Procesory minimum ośmiordzeniowe, x86 - 64 bity, osiągające w testach SPECint_rate2006
wynik nie gorszy niż 646 punktów dla konfiguracji testowej z dwoma procesorami. Zamawiający
nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów.
Płyta główna przygotowana do instalacji min. 2 procesorów wielordzeniowych
Minimum 1 zainstalowany procesor
Minimum 128 GB RAM DDR3 Registred DIMMs. Możliwość instalacji w serwerze minimum 512
GB pamięci RAM. Minimum 16 slotów na pamięć.
Sterownik dysków wewnętrznych: Macierzowy, RAID 0, 1.
Możliwość instalacji minimum dwóch dysków SAS/SATA/SSD typu Hot-Plug.
Nie wymaga się dostarczenia dysków z serwerem. Serwer musi mieć możliwość boot’owania z
sieci SAN (Fibre Channel).
Minimum jeden wewnętrzny port USB.
Minimum 2 Interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet z możliwością podzielenia każdego interfejsu na 4
karty sieciowe (posiadające własne adresy MAC oraz będące widoczne z poziomu systemu
operacyjnego jako fizyczne karty sieciowe). Podział musi być niezależny od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej.
Minimum 2 interfejsy FC , każdy min. 8Gb
Po spełnieniu wymagań dotyczących Interfejsów sieciowych i FC, w serwerze musi pozostać
minimum jeden wolny slot PCIe na dodatkową kartę rozszerzeń I/O.
Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzania zapewniającą:
• Zdalne włączanie/wyłączanie/restart
• Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji
specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.
• Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego.
• Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO z możliwością bootowania z w/w
napędów.
• Podgląd logów sprzętowych serwera i karty
• Przejęcie pełnej konsoli tekstowej i graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także
podczas startu, restartu OS).
Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2008R2 i 2012, Oracle Linux 6, Red Hat
Enterprise Linux 6, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware ESXi 5.

6.4.5 Serwery typu blade3
Wymagania dla serwera typu blade3:
ID
wymagania
INF.BLA.47.
INF.BLA.48.

INF.BLA.49.
INF.BLA.50.
INF.BLA.51.
INF.BLA.52.
INF.BLA.53.

Opis wymagania
Obudowa typu blade, kompatybilna z oferowanymi obudowami na serwery typu blade
Procesory minimum ośmiordzeniowe, x86 - 64 bity, osiągający w testach SPECint_rate2006
wynik nie gorszy niż 540 punktów dla konfiguracji testowej z dwoma procesorami. Zamawiający
nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów.
Płyta główna przygotowana do instalacji min. 2 procesorów wielordzeniowych
Liczba zainstalowanych procesorów: minimum 2
Minimum 384 GB RAM DDR3 Registred DIMMs. Możliwość instalacji w serwerze minimum 512
GB pamięci RAM. Minimum 16 slotów na pamięć.
Sterownik dysków wewnętrznych: macierzowy, RAID 0, 1.
Możliwość instalacji minimum dwóch dysków SAS/SATA/SSD typu Hot-Plug.
Nie wymaga się dostarczenia dysków z serwerem. Serwer musi mieć możliwość boot’owania z
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INF.BLA.54.
INF.BLA.55.

INF.BLA.56.
INF.BLA.57.
INF.BLA.58.

INF.BLA.59.

sieci SAN (Fibre Channel).
Minimum jeden wewnętrzny port USB.
Minimum 2 Interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet z możliwością podzielenia każdego interfejsu na 4
karty sieciowe (posiadające własne adresy MAC oraz będące widoczne z poziomu systemu
operacyjnego jako fizyczne karty sieciowe). Podział musi być niezależny od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej.
Minimum 2 interfejsy FC , każdy min. 8Gb
Po spełnieniu wymagań dotyczących Interfejsów sieciowych i FC, w serwerze musi pozostać
minimum jeden wolny slot PCIe na dodatkową kartę rozszerzeń I/O.
Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzania zapewniającą:
• Zdalne włączanie/wyłączanie/restart
• Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji
specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.
• Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego.
• Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO z możliwością bootowania z w/w
napędów.
• Podgląd logów sprzętowych serwera i karty
• Przejęcie pełnej konsoli tekstowej i graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także
podczas startu, restartu OS).
Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2008R2 i 2012, Oracle Linux 6, Red Hat
Enterprise Linux 6, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware ESXi 5.

6.4.6 Serwer zarządzający
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia min. 4 sztuk serwerów przeznaczonych do
oprogramowania zarządzającego i jego niezbędnych komponentów, w tym również do
oprogramowania do zarządzania środowiskiem maszyn wirtualnych
Wymagania dla serwera zarządzającego typu rack:
ID
wymagania
INF.BLA.60.

INF.BLA.61.
INF.BLA.62.

INF.BLA.63.
INF.BLA.64.

INF.BLA.65.
INF.BLA.66.
INF.BLA.67.
INF.BLA.68.

INF.BLA.69.

Opis wymagania
Obudowa do montażu w szafie, wysokość maksymalna 2U, wymagane dostarczenie szyn
montażowych do szafy, wysuwanego ramienia na kable oraz wszystkich innych niezbędnych
elementów potrzebnych do instalacji i poprawnego działania serwera.
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Procesory minimum sześciordzeniowe, x86 - 64 bity, osiągający w testach SPECint_rate2006
wynik nie gorszy niż 435 punktów dla konfiguracji testowej z dwoma procesorami. Zamawiający
nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów
Minimum 2 zainstalowane procesory
Minimum min. 64GB pamięci RAM RDIMM. Serwer musi być wyposażony w min 24 gniazd na
moduły pamięci. Możliwość instalacji w serwerze min. 768GB RAM. Możliwość instalacji kości
pamięci RDIMM lub UDIMM.
Minimum 2 sloty PCI-Express generacji 3, w tym jeden slot x16 (szybkość slotu – bus width) oraz
minimum jedno gniazdo pełnej wysokości
Minimum 4 złącza typu 1GbEthernet RJ-45
Minimum jedna karta FC zapewniająca minimum 2 interfejsy FC , każdy min. 8Gb
Wewnętrzne wnęki dyskowe przygotowane do instalacji i działania minimum ośmiu dysków
SAS/SATA/SSD typu Hot-Plug . W serwerze zainstalowane min. 4 dyski twarde każdy o
parametrach: 300GB , prędkość obrotowa 10000 obrotów/minutę, SAS 6G, Hot-Plug.
Dedykowany kontroler RAID min 512MB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości
pamięci cache w razie braku zasilania. Możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50 Możliwość
rozbudowy wbudowanego w płytę kontrolera dyskowego o dodatkowe funkcje, takie jak RAID
6, 60.
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INF.BLA.70.
INF.BLA.71.
INF.BLA.72.

INF.BLA.73.
INF.BLA.74.
INF.BLA.75.
INF.BLA.76.
INF.BLA.77.
INF.BLA.78.

Serwer wyposażony w wewnętrzny napęd DVD
Minimum 4 szt. portów USB, w tym jeden wewnętrzny.
Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzania zapewniającą:
• Zdalne włączanie/wyłączanie/restart
• Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji
specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.
• Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego.
• Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO z możliwością bootowania z w/w
napędów.
• Podgląd logów sprzętowych serwera i karty
• Przejęcie pełnej konsoli tekstowej i graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także
podczas startu, restartu OS).
Zintegrowana karta graficzna.
2 szt. zasilaczy, redundantne, hot plug.
Chłodzenie: redundantne, hot plug.
Możliwość zainstalowania modułu TPM na płycie głównej serwera
Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2008R2 i 2012, Oracle Linux 6, Red Hat
Enterprise Linux 6, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware ESXi 5.
Dostarczony system operacyjny: system operacyjny (OS ) wspierany na serwerze, wymagany do
instalacji i poprawnego działania oprogramowania zarządzającego wraz z niezbędnymi
komponentami

6.4.7 Serwery do backupu
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia min. 2 sztuk serwerów przeznaczonych do
oprogramowania do zarządzania i wykonywania backupu. Serwery te będą działać w układzie klastra
niezawodnościowego. Wraz z serwerami należy dostarczyć licencje na system operacyjny i
oprogramowaniem klastra właściwy dla oprogramowania środowiska backupu.
Wymagania dla serwera do backupu typu rack:
ID
wymagania
INF.BLA.79.

INF.BLA.80.
INF.BLA.81.

INF.BLA.82.
INF.BLA.83.

INF.BLA.84.
INF.BLA.85.
INF.BLA.86.
INF.BLA.87.

INF.BLA.88.

Opis wymagania
Obudowa do montażu w szafie, wysokość maksymalna 2U, wymagane dostarczenie szyn
montażowych do szafy, wysuwanego ramienia na kable oraz wszystkich innych niezbędnych
elementów potrzebnych do instalacji i poprawnego działania serwera.
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Procesory minimum sześciordzeniowy, x86 - 64 bity, osiągający w testach SPECint_rate2006
wynik nie gorszy niż 430 punktów dla konfiguracji testowej z dwoma procesorami. Zamawiający
nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów
Minimum 2 zainstalowane procesory
Minimum min. 64GB pamięci RAM RDIMM. Serwer musi być wyposażony w min. 24 gniazd na
moduły pamięci. Możliwość instalacji w serwerze min. 768GB RAM. Możliwość instalacji kości
pamięci RDIMM lub UDIMM.
Minimum 6 slotów PCI-Express, w tym min. 1 sloty x16 (szybkość slotu – bus width) oraz
minimum dwa sloty pełnej wysokości
Minimum 4 złącza typu 1GbEthernet RJ-45
8 interfejsów FC 8Gb. Minimum 4 karty FC zapewniająca minimum 2 interfejsy FC, każdy min.
8Gb
Wewnętrzne wnęki dyskowe przygotowane do instalacji i działania minimum ośmiu dysków
SAS/SATA/SSD typu Hot-Plug. W serwerze zainstalowane min. 4 dyski twarde, każdy o
parametrach: 300GB, prędkość obrotowa 10000 obrotów/minutę, SAS 6G, Hot-Plug.
Dedykowany kontroler RAID min 512MB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości
pamięci cache w razie braku zasilania. Możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50 Możliwość
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INF.BLA.89.
INF.BLA.90.
INF.BLA.91.

INF.BLA.92.
INF.BLA.93.
INF.BLA.94.
INF.BLA.95.
INF.BLA.96.
INF.BLA.97.

rozbudowy wbudowanego w płytę kontrolera dyskowego o dodatkowe funkcje, takie jak RAID
6, 60.
Serwer wyposażony w wewnętrzny napęd DVD
Minimum 4 szt. portów USB, w tym jeden wewnętrzny.
Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzania zapewniającą:
• Zdalne włączanie/wyłączanie/restart
• Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji
specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.
• Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego.
• Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO z możliwością bootowania z w/w
napędów.
• Podgląd logów sprzętowych serwera i karty
• Przejęcie pełnej konsoli tekstowej i graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także
podczas startu, restartu OS).
• Obsługa Secured Shell, SSL, AES, RC4, dostęp z poziomu przeglądarki WWW jaki i z
CLI, obsługa skryptów XML/PERL.
Zintegrowana karta graficzna.
2 szt. zasilaczy, redundantne, hot plug.
Chłodzenie: redundantne, hot plug.
Możliwość zainstalowania modułu TPM na płycie głównej serwera ( w dedykowanym tylko dla
tego modułu gnieździe/miejscu)
Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2008R2 i 2012, Oracle Linux 6, Red Hat
Enterprise Linux 6, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware ESXi 5.
Dostarczony system operacyjny: system operacyjny (OS ) wspierany na serwerze, wymagany do
instalacji i poprawnego działania oprogramowania do wykonywania backupu wraz z
niezbędnymi komponentami.

6.4.8 Szafy serwerowe
Wymagania dla szafy serwerowej 19” z wyposażeniem dodatkowym:
ID
wymagania
INF.BLA.98.

INF.BLA.99.

INF.BLA.100.

Opis wymagania
Szafa serwerowa 19” o wewnętrznej przestrzeni do montażu urządzeń 42 U, zewnętrzne
wymiar szafy:
• Wysokość max 201cm
• Szerokość max 60cm
• Głębokość max 113 cm.
• Obciążenie statyczne szafy nie mniejsze niż 1300kg
• Drzwi przednie perforowane (perforacja na poziomie min. 80%), drzwi tylnie dzielone
– dwustronne.
Ściany boczne (zestaw). Ściany boczne zakładane i zdejmowane bez konieczności użycia
narzędzi , każda ze ścian bocznych dzielona na min 3 panele.
Zestaw zaślepek (każda o wys. 1U, montowana bez użycia narzędzi) pozwalających na
zasłonięcie min. 30 U wolnego miejsca w szafie.
Stabilizator (zestaw elementów stabilizujących szafę) zapobiegający wywróceniu szafy.
Zestaw elementów uziemiających.
Zestaw elementów umożliwiających automatycznie wykrywanie miejsca instalacji serwera w
szafie i przekazywanie informacji do serwera.
Min. 2 PDU, każdy z zabezpieczeniem 32 A (moduły rozprowadzenia zasilania), zapewniające
redundancję podłączenia zasilana do serwerów i obudów blade, razem dostarczające min. 8
gniazd C19 (16A) i min. 48 gniazd C13.
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6.4.9 Serwer z kartami z procesorami graficznymi
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia serwera dedykowanego do wykonywania obliczeń w
oparciu o wykorzystanie specjalizowanych kart graficznych.
Minimalne wymagania:
ID
wymagania
INF.GRAPH.1.

INF.GRAPH.2.

INF.GRAPH.3.

INF.GRAPH.4.
INF.GRAPH.5.

INF.GRAPH.6.
INF.GRAPH.7.

Opis wymagania
Obudowa do montażu w szafie. Zamawiający dopuszcza użycie pojedynczych serwerów
w obudowach do montażu w szafie, wymagane dostarczenie szyn montażowych do szafy,
wysuwanego ramienia na kable oraz wszystkich innych niezbędnych elementów potrzebnych
do instalacji i poprawnego działania serwera. Równoważne jest dostarczenie wspólnej
obudowy dla kilku serwerów, która będzie zawierała zestaw zasilaczy i wentylatorów
wspólnych dla wszystkich zainstalowanych w niej serwerów.
Każdy serwer z płytą główną z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta
główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem
firmowym.
Procesory minimum ośmiordzeniowy, x86-64 bity, osiągający w testach SPECint_rate2006
wynik nie gorszy niż 644 punktów dla konfiguracji serwera testowego z dwoma procesorami.
Zamawiający wymaga, aby wynik w/w testu dla oferowanego procesora były dostępne na
stronie www.spec.org
Każdy serwer z minimum 2 procesorami.
Każdy serwer wyposażony w minimum 256GB pamięci RAM RDIMM. Każdy serwer musi być
wyposażony w min. 16 gniazd na moduły pamięci. Możliwość instalacji kości pamięci RDIMM
lub UDIMM.
Każdy serwer wyposażony w minimum 4 sloty PCI-Express
Każdy serwer wyposażony w:
• Minimum 2 interfejsy typu 1GbEthernet RJ-45
• Minimum 4 interfejsy 10Gb Ethernet (każdy interfejs z wkładką optyczną SFP+ 10Gb
Ethernet SR)

Każdy serwer wyposażony w min. 3 karty NVIDIA Tesla K20 lub równoważne w
zakresie wydajności w przetwarzaniu danych graficznych
INF.GRAPH.9. Wewnętrzne wnęki dyskowe przygotowane do instalacji i działania minimum 2
dysków SAS/SATA/SSD typu Hot-Plug. W serwerze zainstalowane min. 2 dyski twarde,
każdy o parametrach: 300GB, prędkość obrotowa 15000 obrotów/minutę, SAS 6G,
Hot-Plug.
INF.GRAPH.10. Dedykowany kontroler RAID min 512MB cache z mechanizmem podtrzymywania
zawartości pamięci cache w razie braku zasilania. Możliwe konfiguracje 0, 1.
INF.GRAPH.8.

INF.GRAPH.11. Serwer wyposażony w kartę zdalnego zarządzani zapewniającą:
• Zdalne włączanie/wyłączanie/restart
• Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji
specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.
• Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji
specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.
• Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego.
• Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO z możliwością bootowania z w/w
napędów.
• Podgląd logów sprzętowych serwera i karty
• Przejęcie pełnej konsoli tekstowej i graficznej serwera niezależnie od jego stanu
(także podczas startu, restartu OS).
• Obsługa Secured Shell, SSL, AES, dostęp z poziomu przeglądarki WWW jaki i z CLI ,
obsługa skryptów XML/PERL.
• Dedykowany port sieciowy Ethernet RJ-45
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INF.GRAPH.12. Zintegrowana karta graficzna.
INF.GRAPH.13. Zasilanie: w przypadku pojedynczych serwerów 2 szt. zasilaczy, redundantne, hot

plug. W przypadku wspólnej obudowy dla kilku serwerów, obudowa musi zawierać
zestaw zasilaczy wspólnych dla wszystkich zainstalowanych w niej serwerów
zapewniających redundancję na poziomie min. N+1
INF.GRAPH.14. Chłodzenie: w przypadku pojedynczych serwerów, każdy serwer wyposażony w
zestaw redundantnych wentylatorów typu hot plug, zapewniających redundancję na
poziomie N+1. W przypadku wspólnej obudowy dla kilku serwerów, obudowa musi
zawierać zestaw wentylatorów, redundantnych typu hot plug zapewniających
redundancję na poziomie N+1
INF.GRAPH.15. Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2012, Oracle Linux 6, Red Hat
Enterprise Linux 6, SUSE Linux Enterprise Server, VMware 5

6.5 Infrastruktura macierzowa
Wykonawca musi dostarczyć oraz uruchomić infrastrukturę macierzową, na którą składają się
następujące elementy:
•
•
•

Macierz produkcyjna
Macierz do kopii zapasowych
Macierz dla danych archiwalnych

6.5.1 Macierz produkcyjna
Wymagania minimalne:
ID wymagania
INF.STO.1.

INF.STO.2.
INF.STO.3.

INF.STO.4.

INF.STO.5.

INF.STO.6.

Opis wymagania
Macierz musi zostać minimalnie wyposażona w następujące dyski:
• 6 TB w dyskach nie większych niż 400GB SSD,
• 160 TB w dyskach nie większych niż 900GB 10K SAS,
• 170 TB w dyskach nie mniejszych niż 2TB SATA/NL-SAS.
Rozłożenie dysków w macierzy musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną
pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu
sprzętowego typu: dysk, półka dyskowa, kontroler, zasilacz.
Macierz musi zawierać, co najmniej 34 dyski typu hot-spare, w tym 14 dysków NL-SAS/SATA,
14 dyski SAS, 6 dysków SSD lub odpowiadającej im przestrzeni spare.
Macierz musi być dostarczana przez producenta w specjalnie dostosowanej dla niej szafie
rack. Macierz musi być zbudowana z maksymalnie jednej szafy rack zawierającej elementy
aktywne tj. kontrolery, cache, porty FC.
Macierz musi posiadać pamięć podręczną o minimum 192 GB pojemności dla danych (z
dynamicznym przydziałem zasobów dla zapisu lub odczytu) oraz informacji kontrolnych
zbudowanej bez użycia dysków Flash/SSD. Możliwość rozbudowy pamięci podręcznej do
pojemności 768GB.
Macierz musi posiadać minimum 16 portów FC 8 Gb/s (wszystkie z możliwością obsługi
zdalnej replikacji danych do macierzy zapasowej). Macierz musi posiadać możliwość
rozbudowy do minimum 192 portów FC (bez stosowania dodatkowych przełączników lub
koncentratorów FC). Macierz musi posiadać możliwość instalacji min. 16 portów FCoE.
Niezależnie od wymaganej liczby portów wskazanej powyżej oraz również wskazanego
skalowania portów FC, macierz musi być wyposażona w min. 2 dedykowane porty wyłącznie
do replikacji danych z drugą macierzą tego typu.
Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID w konfiguracji: RAID-1, RAID-5, RAID-6, z
możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i wykorzystaniem
wszystkich typów dysków twardych, w tym Flash/SSD. Możliwość mieszania różnych
poziomów RAID na tej samej grupie napędów dyskowych. Macierz musi posiadać podwójne
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INF.STO.7.
INF.STO.8.
INF.STO.9.

INF.STO.10.

INF.STO.11.
INF.STO.12.

INF.STO.13.

INF.STO.14.

INF.STO.15.

INF.STO.16.

niezależne przyłącza wewnętrznych napędów dyskowych.
Macierz musi być odporna na awarię pamięci cache i zapewniać zrzut zawartości pamięci
cache na pamięć nieulotną (Flash/SSD) w razie utraty zasilania.
Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online bez
zauważalnego zanikania ścieżek dostępu do zasobów dyskowych macierzy.
Macierz musi mieć zdublowane płyty pamięci cache (podział pamięci cache, na co najmniej
dwie redundantne karty, zasilane dwoma obwodami zasilania), płyty interfejsów FC (podział
interfejsów FC, na co najmniej dwie redundantne karty, zasilane dwoma obwodami
zasilania), kontrolery macierzowe oraz zasilacze/wentylatory (odporność na zanik zasilania
jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy).
Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy do minimum 1900 dysków. Macierz musi
posiadać możliwość rozbudowy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz
możliwość rozbudowy do min. 400 dysków typu Flash/SSD o pojemności nie większej niż
400GB. Możliwość rozbudowy do min. 8 kontrolerów/procesorów zarządzających. (bez
stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC)
Macierz musi wspierać kreowanie wolumenów logicznych w rozmiarach, co najmniej 16TB.
Macierz musi mieć możliwość udostępniania zasobów dyskowych do serwerów w trybie
tradycyjnym, jak i w trybie typu "Thin Provisioning". Dla wolumenów typu Thin musi istnieć
możliwość automatycznej, reklamacji zwalnianej przestrzeni poprzez wykrywanie zer, bez
dodatkowych czynności administracyjnych i bez wpływu na wydajność macierzy. Jest
wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności dla całej dostarczanej pojemności
macierzy bez względu na rodzaj wykorzystanego zabezpieczenia RAID.
Macierz musi zapewniać możliwość dynamicznego zwiększania pojemności woluminów
logicznych oraz wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu kontrolera
macierzowego bez przerywania dostępu do danych. Musi być możliwość zdefiniowania, co
najmniej 8000 woluminów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Musi istnieć
możliwość rozłożenia pojedynczego dysku/woluminu logicznego na wszystkie dyski fizyczne
macierzy, bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy (tzw.
wide striping).
Macierz musi umożliwiać migrację danych, bez przerywania do nich dostępu, pomiędzy
różnymi warstwami technologii dyskowych: Flash/SSD, SAS/FC, Nearline SAS/SATA oraz
różnych poziomów RAID na poziomie całych woluminów logicznych. Zmiany te muszą się
odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jest wymagane dostarczenie licencji dla
tej funkcjonalności dla całej dostarczanej pojemności macierzy bez względu na rodzaj
wykorzystanego zabezpieczenia RAID.
Macierz musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy
różnymi warstwami technologii dyskowych: Flash/SSD, SAS/FC, Nearline SAS/SATA na
poziomie części woluminów logicznych (ang. Sub LUN). Zmiany te muszą się odbywać
wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie
zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych
przez macierz (Flash/SSD, SAS/FC, NL SAS/SATA), a jego części będą automatycznie i
transparentnie dla korzystającego z tego LUNa hosta/hostów realokowane w trybie online
na podstawie analizy ruchu w segmentach nie większych niż 128MB. Jest wymagane
dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności dla całej dostarczanej pojemności macierzy bez
względu na rodzaj wykorzystanego zabezpieczenia RAID.
Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot,
point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych.
Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na
potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie
zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 500
kopii migawkowych per wolumen logiczny i minimum 4000 wszystkich kopii migawkowych.
Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w
ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Wykonana kopia
danych musi mieć możliwość zabezpieczenia innym poziomem RAID. Musi być możliwość
wykonania kopii w innej grupie dyskowej niż dane oryginalne. Jest wymagane dostarczenie
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INF.STO.17.

INF.STO.18.

INF.STO.19.

INF.STO.20.

INF.STO.21.

INF.STO.22.

INF.STO.23.

INF.STO.24.

licencji dla tej funkcjonalności dla całej dostarczanej pojemności macierzy bez względu na
rodzaj wykorzystanego zabezpieczenia RAID.
Macierz musi umożliwiać zdalną replikację danych typu online do innej macierzy z tej samej
rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia
dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do
macierzy. Musi istnieć możliwość jednoczesnej replikacji w trybach: synchronicznym i
asynchronicznym za pośrednictwem różnych infrastruktur (FC, sieci IP). Macierz musi
umożliwiać replikację zdalną w następujących trybach: jeden do jednego, jeden do wielu,
wiele do jednego, replikację jednego wolumenu logicznego (tych samych danych) do dwóch
innych, niezależnych ośrodków za pomocą replikacji synchronicznej i asynchronicznej.
Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej
resynchronizacji kopii z oryginałem oraz zamiany ról oryginału i kopii (dla określonej pary
dysków logicznych LUN macierzy) z poziomu interfejsu administratora. Jest wymagane
dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności dla całej dostarczanej pojemności macierzy bez
względu na rodzaj wykorzystanego zabezpieczenia RAID.
Macierz musi umożliwiać podział macierzy na odseparowane macierze logiczne zarządzane
przez dedykowanych administratorów. Nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej
funkcjonalności dla całej pojemności macierzy.
Macierz musi obsługiwać wiele kanałów I/O (Multipathing). Musi być zapewnione
automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do
macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Musi być zapewnione przełączanie
kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez
macierz. Wymagana jest również obsługa równoważenia obciążenia (load balancing)
pomiędzy kanałami macierzy. W szczególności musi istnieć możliwość równomiernego
rozłożenia obciążenia pojedynczego LUN na wszystkie interfejsy macierzy. Wymagane jest
dostarczenie odpowiednich licencji do obsługi ww. funkcjonalności.
Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i
interfejsu znakowego. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe
monitorowanie stanu macierzy oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych.
Wymagane jest również monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak:
przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup
dyskowych, dysków logicznych (LUN), pojedynczych napędów dyskowych oraz kontrolerów.
Konieczne jest gromadzenie historycznych danych wydajnościowych. Wymagana jest
możliwość generowania raportów za wybrane okresy czasu. Oprogramowanie zarządzające
musi umożliwiać reakcje na zdarzenia, np. wysłanie powiadomienia do administratora lub
uruchomienie skryptu.
Oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać wyświetlanie informacji w formie wykresu
oraz tabeli o wykorzystaniu przestrzeni dyskowej dla poszczególnych serwerów, w
szczególności: zagregowane wykorzystanie dla wszystkich serwerów, wykorzystanie
przestrzeni dyskowej dla poszczególnych typów systemów operacyjnych, wykorzystanie
przestrzeni dyskowej dla wszystkich systemów operacyjnych, zajętość systemu plików dla
danego serwera, zajętość systemu plików dla danych typów plików.
Oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać analizę wykorzystania zasobów ułatwiającą
planowanie przyszłych zmian środowiska pamięci masowych na podstawie danych
bieżących, jak i historycznych. Oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać tworzenie
różnego rodzaju raportów na potrzeby planowania pojemności (tzw. Capacity Planing).
Oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać korelację zdarzeń pochodzących z macierzy
ze zdarzeniami pochodzącymi z innych elementów sieci SAN (przełączniki sieci SAN, inne
macierze, serwery, maszyny wirtualne, aplikacje).
Oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać reakcję na zdarzenia takie jak wysłanie
powiadomienia do administratora lub uruchomienie skryptu.

6.5.2 Macierz kopii zapasowych
Wymagania minimalne:
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ID wymagania
INF.STO.25.
INF.STO.26.
INF.STO.27.

INF.STO.28.

INF.STO.29.
INF.STO.30.

INF.STO.31.

INF.STO.32.

INF.STO.33.

Opis wymagania
Oferowane urządzenie powinno być zbudowane w oparciu o architekturę modularną
umożliwiającą rozbudowę pojemności jak również wydajności.
Przestrzeń całkowita RAW minimum 230 TB zbudowana w oparciu o dyski SAS 2TB dostępne
z jednego urządzenia fizycznego.
2 kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone łącznie w min. 4 porty FC 8 Gb/s, 4
porty 10GbE. Prędkość zapisu kopii zapasowych – 25TB/h, prędkość odczytu kopii
zapasowych – 8,5TB/h.
Redundancja wszystkich komponentów – brak pojedynczego punktu awarii. W przypadku
awarii kontrolera możliwość przełączanie wystawianych zasobów na inny kontroler, którego
wydajność jest nie mniejsza niż tego, który uległ awarii. Możliwość dalszej rozbudowy w
trybie online.
Oferowane urządzenie musi przyjmować dane protokołami CIFS/NFS/VTL.
Wykonywanie deduplikacji częściowo na poziomie serwerów aplikacyjnych lub
backupowych, a częściowo na poziomie podsystemu dyskowego dla zrównoważenia
obciążenia poszczególnych komponentów, a tym samym zwiększenia wydajności całego
procesu. Wymagane wszystkie niezbędne licencje oprogramowania na całą oferowaną
przestrzeń dyskową.
Technologia deduplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym,
dynamicznym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do
otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to że urządzenie musi dzielić otrzymany
strumień danych na bloki o różnej długości.
Proces deduplikacji powinien odbywać się inline – w pamięci urządzenia przed zapisem
danych na nośnik dyskowy. Rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub
częściowo) z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej
(niezdeduplikowanej).
Funkcjonalność replikacji danych zdeduplikowanych (przesyłanie tylko unikalnych danych)
dla ograniczenia obciążenia sieci przez system backupu. Możliwość replikacji typu One-toMany oraz replikacji kaskadowej. Zarządzanie całym procesem kopiowania danych oraz
wszystkimi kopiami z poziomu oprogramowania backupowego. Nie jest wymagana licencja
na wymienioną funkcjonalność.

6.5.3 Macierz do danych archiwalnych
Wymagania minimalne:
ID wymagania
INF.STO.34.
INF.STO.35.

INF.STO.36.

INF.STO.37.

INF.STO.38.

Opis wymagania
System hierarchicznej pamięci masowej musi umożliwiać udostępnianie plików jako wielu
niezależnych zasobów plikowych.
Położenie pliku na określonym komponencie pamięci masowej musi być przezroczyste z
punktu widzenia klienta, tzn. klient musi mieć dostęp do wszystkich plików w taki sam
sposób, niezależnie od tego gdzie fizycznie znajdują się pliki (jeden spójny system plików).
System musi wspierać przenoszenie (migrację) danych plików pomiędzy nośnikami danych o
różnych charakterystykach wydajnościowych (pomiędzy warstwami hierarchicznej pamięci
masowej). Zmigrowane pliki muszą być usuwane z najwydajniejszych zasobów pamięci
masowej dla zdefiniowanych poziomów zajętości tych zasobów. System musi wspierać
mechanizm znaczników (stub) dla przeniesionych plików na nośniki danych o długim czasie
dostępu (np. taśmy) w celu zapewnienia spójnego i przezroczystego dostępu do wszystkich
plików, niezależnie od ich fizycznego położenia.
Migracja danych plików musi być konfigurowalna za pomocą polityk migracji. System musi
umożliwiać tworzenie polityk opartych na wartościach różnorodnych atrybutów plików (np.
właściciel pliku, wielkość pliku, czas ostatniego dostępu do pliku itd.) System musi
umożliwiać deklarowanie różnych polityk dla określonych ścieżek (katalogów) i plików.
System musi umożliwiać zarządzanie ilością istniejących kopii każdego z plików, która będzie
uzależniona od ścieżki lub atrybutów pliku. System musi umożliwiać tworzenie co najmniej 3
kopii każdego z plików, na różnych nośnikach danych (np. 1 kopia na pamięci dyskowej i 2
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INF.STO.39.

INF.STO.40.

INF.STO.41.

INF.STO.42.

INF.STO.43.

INF.STO.44.

INF.STO.45.

INF.STO.46.
INF.STO.47.

INF.STO.48.

INF.STO.49.
INF.STO.50.

kopie na dwóch różnych nośnikach taśmowych).
Zakłada się, że przynajmniej 2 kopie mogą być dostępne on-line (np. 1 kopia na macierzy
dyskowej i druga na nośniku taśmowym lub 2 kopie na dwóch różnych nośnikach
taśmowych) a 1 może być dostępna off-line (eksportowany nośnik taśmowy).
System musi umożliwiać eksport nośników z kopiami zapasowych plików zapisanych na
nośnikach taśmowych i ich ponowne importowanie oraz odczytywanie w razie potrzeby.
Musi być możliwość przeniesienia nośników taśmowych po eksporcie do innej lokalizacji.
Hierarchiczna przestrzeń masowa musi być dostępna dla następujących typów klientów:
• jako zdalny dysk dla stacji roboczych i serwerów pracujących pod kontrolą
systemów operacyjnych Windows XP Professional, Windows 7 Professional i
Windows Server 2008R2, Windows Server 2012;
• jako zdalnie dostępny zasób dla stacji roboczych i serwerów pracujących pod
kontrolą systemu operacyjnego Oracle Linux 5 i 6, również w wersji Unbreakable
Enterprise Kernel i innych kompatybilnych z Red Hat Enterprise Linux w wersji 5 i 6;
• jako przestrzeń dla systemu baz danych PostgreSQL w wersjach 8.4 i wyższych;
• jako przestrzeń dla obrazów wirtualnych systemów operacyjnych pracujących pod
kontrolą systemów wirtualizacji VMWare, Red Hat Enterprise Virtualization oraz
QEMU/KVM.
Jeśli potrzebne jest dodatkowe oprogramowanie, by móc korzystać z hierarchicznej pamięci
masowej zgodnie z powyższym opisem należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie
klienckie na nie mniej niż 150 klientów.
System hierarchicznej pamięci masowej musi pozwalać na udostępnianie zasobów za
pomocą co najmniej następujących standardowych protokołów: NFS v3 lub v4, SMB/CIFS,
FTP. Implementacje tych protokołów muszą być kompatybilne co najmniej z następującymi
systemami operacyjnymi:
• NFS v3 lub v4: Oracle Linux 5 i 6, CentOS Linux 6, Windows Server 2008R2,
Windows Server 2012
• SMB/CIFS: Windows XP Professional, Windows 7 Professional, Windows Server
2008R2, Windows Server 2012, Oracle Linux 5 i 6, CentOS Linux 5 i 6
• FTP: Windows XP Professional, Windows 7 Professional, Windows Server 2008R2,
Windows Server 2012, Oracle Linux 5 i 6, CentOS Linux 5 i 6
System hierarchicznej pamięci masowej musi umożliwiać kontrolę dostępu do plików opartą
na koncepcji użytkowników i grup, która musi być kompatybilna z wymienionymi powyżej
typami klientów. System hierarchicznej pamięci masowej musi być kompatybilny z usługami
katalogowymi typu LDAP (OpenLDAP, 389 Directory Server) i Active Directory.
Rozwiązanie musi umożliwiać osiągnięcie prędkości transferu plików dla klientów systemu o
łącznej wartości nie mniejszej niż 2 GB/s łącznie dla sieci klientów przy założeniu
wykorzystania co najmniej 3 ethernetowych interfejsów sieciowych 10 Gb/s ze złączem
optycznym oraz że odczytywane pliki znajdują się na dyskach mechanicznych.
System musi umożliwiać przechowywanie i archiwizowanie na taśmach plików, których
rozmiar przekracza pojemność pojedynczego nośnika taśmowego.
System musi zapewniać wysoką dostępność (high availibility) zarówno na poziomie plików
jak i informacji o nich (metadane). Dostęp do plików musi być możliwy nawet w przypadku
awarii bazy danych o plikach – muszą istnieć odpowiednie procedury odzyskiwania
metadanych plików.
System musi być obsługiwany przez co najmniej 3 serwery/moduły zarządzające w celu
zapewnienia wysokiej dostępności i wydajności dostępu do danych. Konfiguracja musi
zapewniać odporność na awarię do 2 serwerów/modułów zarządzających systemem
hierarchicznej pamięci masowej.
System musi zapewnić redundancję na poziomie styku z istniejącą siecią LAN.
System musi gwarantować istnienie co najmniej dwóch aktualnych kopii każdego pliku,
znajdujących się na niezależnych od siebie nośnikach danych. Druga kopia pliku musi zostać
utworzona w określonym, konfigurowalnym czasie od momentu utworzenia lub modyfikacji
danego pliku (np. po 12 godzinach od czasu utworzenia lub modyfikacji pliku). Zakłada się, że
tworzenie kopii zapasowych plików musi być możliwe z prędkością nie mniejszą niż 720
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MB/s w przypadku gdy pliki źródłowe znajdują się na macierzowej przestrzeni dyskowej.
System musi automatycznie nadzorować stan nośników z danymi oraz konsolidacji danych
na taśmach. System musi automatycznie migrować dane ze zużytych nośników na nowe
nośniki danych.
System przechowuje dane na taśmach w formacie otwartym pozwalającym odzyskać dane
na oddzielnym napędzie taśmowym podłączonym do komputera nie będącego częścią
zamawianego systemu, w celu możliwości odzyskania danych w trakcie awarii.
Każdy z serwerów/modułów zarządzających systemem musi być wyposażony w niezależne
połączenia sieciowe (Fibre Channel 8Gb/s, InfiniBand) do komunikacji z pamięcią masową o
przepustowości nie mniejszej niż 8 Gb/s. Wyklucza się agregację realizowaną na poziomie
interfejsów sieciowych w celu osiągnięcia wymaganej przepustowości. Komunikacja między
każdym z modułów zarządzających a siecią kliencką musi być realizowana przez dwie
dwuportowe ethernetowe karty sieciowe z interfejsem optycznym o przepustowości 10 Gb/s
podłączone do istniejącej sieci lokalnej.
W przypadku wykorzystania więcej niż jednej karty sieciowej lub więcej niż jednego
serwera/modułu zarządzającego hierarchiczną pamięcią masową system musi być widoczny
pod jedną nazwą sieciową.
System musi umożliwiać agregację swoich łącz sieciowych w celu zwiększenia łącznej
przepustowości sieciowej systemu, przy założeniu, że wszystkie komponenty systemu są
sprawne.
System musi umożliwiać rezerwację minimalnego pasma sieciowego dla określonej grupy
klientów lub ich priorytetyzację.
System musi zapewnić separację sieciową w warstwie 2. i komunikację w warstwie 3.
modelu ISO/OSI.
System musi posiadać mechanizm powiadamiania administratorów o wszelkich problemach,
które mogły wystąpić w systemie za pomocą wiadomości e-mail.
System musi posiadać co najmniej graficzny interfejs zarządzania politykami, monitorowania
stanu wykorzystania zasobów oraz monitorowania realizacji zadań systemowych. Interfejs
musi być dostępny za pomocą protokołów sieciowych ze stacji roboczych pracujących pod
kontrolą co najmniej systemów operacyjnych:
• Windows XP Professional, Windows 7 Professional , Windows Server 2008R2 i 2012
(obydwa zarówno w wersji 32 i 64 bitowej);
• Oracle Linux 5 i 6, Fedora 17 i nowsze oraz CentOS 6 i nowsze (obydwa zarówno w
wersji 32 i 64 bitowej).
System musi umożliwiać zwiększanie pojemności zasobów pamięci masowej bez pogorszenia
wydajności całości systemu.
System musi być dostarczony z wszystkimi niezbędnymi komponentami i licencjami
zapewniającymi wymienioną wyżej funkcjonalność. Dodatkowo system musi umożliwiać
rozbudowę do pojemności nie mniejszej niż 8 PB sumarycznej przestrzeni biblioteki i bufora
dyskowego bez zmiany architektury systemu bądź wymiany działających i zainstalowanych
komponentów. System musi być dostarczony z wszystkimi niezbędnymi licencjami
pozwalającymi na zarządzanie danymi o pojemności nie mniejszej niż 8 PB.
Oferowany system musi mieć możliwość rozbudowy w celu zwiększenia wydajności systemu
bez zmiany architektury systemu bądź wymiany działających i zainstalowanych
komponentów.
Rozwiązanie musi wspierać systemy plików oraz rozmiary plików o skali 64-bitowej.
System musi umożliwiać optymalizację wydajności odczytu i zapisu danych. Optymalizacja
wydajności może być oparta o akceleratory dostępu do danych oparte na technologii flash
lub dyski o większej wydajności operacji IO. Optymalizacja wydajności może być oparta o
system samouczący lub konfigurację deklaratywną.
Rozwiązanie musi standardowo wspierać przynajmniej protokoły plikowe, kopie migawkowe
i dynamiczną ekspansję systemów plików.
Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystywanie przestrzeni macierzowej poza
hierarchicznym systemem pamięci masowej za pomocą protokołów NFS v3 lub v4,
SMB/CIFS, FTP. Implementacje tych protokołów muszą być kompatybilne co najmniej z
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następującymi systemami operacyjnymi:
• NFS v3 lub v4: Oracle Linux 5 i 6, CentOS Linux 6, Windows Server 2008R2,
Windows Server 2012
• SMB/CIFS: Windows XP Professional, Windows 7 Professional, Windows Server
2008R2, Windows Server 2012, Oracle Linux 5 i 6, CentOS Linux 5 i 6
• FTP: Windows XP Professional, Windows 7 Professional, Windows Server 2008R2,
Windows Server 2012, Oracle Linux 5 i 6, CentOS Linux 5 i 6
Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystywanie przestrzeni macierzowej poza
hierarchicznym systemem pamięci masowej tak, by umożliwiać kontrolę dostępu do plików
opartą na koncepcji użytkowników i grup, która musi być kompatybilna z wymienionymi
powyżej typami klientów. System macierzowej przestrzeni dyskowej musi być kompatybilny
z usługami katalogowymi typu LDAP (OpenLDAP, 389 Directory Server) i Active Directory.
Rozwiązanie musi wspierać przynajmniej dyski SAS-2 lub FC o następujących pojemnościach i
prędkościach obrotowych: 600GB-15k, 3TB-7,2k.
Rozwiązanie musi zapewniać wysoką wydajność odczytu danych wspomaganą
mechanizmami pamięci podręcznej w pamięci RAM o łącznej pojemności nie mniejszej niż
300 GB.
Rozwiązanie musi wspierać mechanizm LACP (Link Aggregation Control Protocol) do
konsolidacji urządzeń sieciowych będących częścią systemu.
System musi wspierać diagnostykę w czasie rzeczywistym w celu wspierania rozwiązywania
problemów wydajnościowych. Moduł diagnostyczny musi uwzględniać wszystkie
komponenty systemu wpływające na jego wydajność (wydajność na poziomie napędów
dyskowych, transmisji sieciowej itd.)
Rozwiązanie musi zapewniać przepustowość podsystemu macierzowego na poziomie
wystarczającym do równoczesnego zapisu i odczytu danych z prędkością 6000 MBPS
obliczonego zgodnie z benchmarkiem SPC-2 (Storage Performance Council Benchmark 2) lub
na poziomie nie wolniejszym niż 3,5 ms dla 254000 operacji na sekundę zgodnie z testem
SPECsfs2008_nfs.v3 (Standard Performance Evaluation Corporation).
Rozwiązanie musi być dostarczone w konfiguracji zapewniającej wysoką dostępność. Każdy
komponent systemu musi posiadać wystarczającą liczbę urządzeń redundantnych, które w
pełni automatycznie przejmą funkcje realizowane przez komponenty, które uległy awarii. W
przypadku gdy wszystkie komponenty systemu działają poprawnie, komponenty
redundantne mogą być automatycznie wykorzystywane do zwiększenia wydajności systemu.
Awaria grupy dysków nie może powodować wstrzymania działania całego systemu ani utraty
dostępu do danych przechowywanych na pozostałych grupach dysków.
Rozwiązanie musi umożliwiać osiągnięcie prędkości transferu plików dla klientów systemu o
łącznej wartości nie mniejszej niż 2 GB/s przy założeniu wykorzystania co najmniej 2
ethernetowych kart sieciowych 10 Gb/s ze złączem optycznym. Rozwiązanie musi być
wyposażone w przynajmniej dwie dwuportowe karty 10 GbE z interfejsem optycznym
zapewniające dostęp do danych w trybie plikowym. Rozwiązanie musi komunikować się z
podsystemem RAID za pomocą następujących typów portów sieciowych: SAN FC 8 Gb/s lub
QDR IB (lub inne o nie mniejszej wydajności).
System musi posiadać mechanizm monitorowania, proaktywnego diagnozowania i
rozwiązywania problemów sprzętowych. Źle działające komponenty systemu muszą być
dezaktywowane (system przestaje z nich korzystać) tak, by nie wpływały na działanie
pozostałych elementów systemu. O wszelkich występujących problemach system musi
informować w panelu administracyjnym oraz za pomocą wiadomości e-mail. Dodatkowo
system musi posiadać mechanizm automatycznego powiadamiania o występujących
problemach sprzętowych firmę zapewniającą serwis gwarancyjny sprzętu za pomocą
Internetu.
Rozwiązanie musi wspierać zdalne zarządzanie za pomocą protokołów SNMP v1 lub v2.
Rozwiązanie musi wspierać wymianę na gorąco przynajmniej wadliwych dysków.
Rozwiązanie musi posiadać co najmniej graficzny interfejs zarządzania systemem. Interfejs
musi być dostępny za pomocą protokołów sieciowych ze stacji roboczych pracujących pod
kontrolą co najmniej systemów operacyjnych:
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Windows XP Professional, Windows 7 Professional , Windows Server 2008R2 i 2012
(obydwa zarówno w wersji 32 i 64 bitowej);
• Oracle Linux 5 i 6, Fedora 17 i nowsze oraz CentOS 6 i nowsze (obydwa zarówno w
wersji 32 i 64 bitowej).
Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną rekonfigurację, w tym przynajmniej organizacji
systemów plików.
System musi umożliwiać aktualizację wszystkich komponentów software’owych systemu
(firmware, systemowe oprogramowanie sterujące itd.) z możliwością przywrócenia
poprzednich wersji w razie potrzeby.
Rozwiązanie musi być skalowalne, tzn. musi wspierać zarówno rozbudowę pojemności jak i
zwiększanie wydajności i przepustowości IO.
System musi być dostarczony z wszystkimi niezbędnymi komponentami i licencjami
zapewniającymi wymienioną wyżej funkcjonalność. Dodatkowo system musi umożliwiać
rozbudowę do pojemności nie mniejszej niż 1,5 PB surowej pojemności dyskowej bez zmiany
architektury systemu bądź wymiany działających i zainstalowanych komponentów. System
musi być dostarczony z wszystkimi niezbędnymi licencjami pozwalającymi na zarządzanie
danymi o pojemności nie mniejszej niż 1,5 PB.
Czas reakcji na zgłoszenie usterki (problemu) musi być nie dłuższy niż 1 dzień roboczy. Przez
czas reakcji rozumiane jest rozpoczęcie procedury diagnozy i naprawy zgłoszonej usterki.
Czas wykonania prostych napraw musi być nie dłuższy niż 1 dzień roboczy. Jako prostą
naprawę rozumie się wymianę standardowych, prostych komponentów systemu takich jak
np. wadliwy twardy dysk.
Dyski muszą pracować w grupach o liczbie dysków nie większej niż 12 na grupę. Każda grupa
musi pracować w konfiguracji nie gorszej niż RAID 6, czyli musi być możliwa awaria co
najmniej dwóch dysków jednocześnie wewnątrz każdej grupy, bez utraty danych
przechowywanych na dyskach tej grupy. Każda grupa musi posiadać 1 dysk hot-spare lub
firma dostarczająca sprzęt musi gwarantować wymianę wadliwych dysków w terminie nie
dłuższym niż jeden dzień roboczy od otrzymania informacji o awarii dysku.
Łączna pojemność systemu macierzowego musi wynosić co najmniej 600 TB. Dyski muszą
pracować w grupach o liczbie dysków nie większej niż 12 na grupę. Każda grupa musi
pracować w konfiguracji nie gorszej niż RAID-6, czyli musi być możliwa awaria co najmniej
dwóch dysków jednocześnie wewnątrz każdej grupy, bez utraty danych przechowywanych
na dyskach tej grupy. Każda grupa musi posiadać 1 dysk hot-spare lub firma dostarczająca
sprzęt musi gwarantować wymianę wadliwych dysków w terminie nie dłuższym niż jeden
dzień roboczy od otrzymania informacji o awarii dysku.

6.6 Infrastruktura bazodanowa
Infrastruktura bazodanowa składa się ze zintegrowanej platformy bazodanowej wraz z
rozszerzeniami oraz urządzenia gwarantującego bezpieczeństwo danych.
6.6.1 Zintegrowana platforma bazodanowa
Świadczenie usługi dostępu do bazy danych w ramach Platformy wymaga rozwiązania skalowalnego i
w pełni redundantnego w postaci klastra bazodanowego składającego się z serwerów bazodanowych
wykonujących kod baz danych, modułów, urządzeń/serwerów podsystemu pamięci masowej (ang.
storage) oraz łączących je elementów sieciowych i zasilających. Łącznie rozwiązanie stanowi
zintegrowaną platformę sprzętową.
Wymagania ogólne dla zintegrowanej platformy bazodanowej:
ID
wymagania
INF.DB.1.

Opis wymagania
Zintegrowana platforma sprzętowa ma służyć wyłącznie do pracy bazy danych i niezbędnego do
tego celu oprogramowania

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

199 | S t r o n a

INF.DB.2.
INF.DB.3.

INF.DB.4.

INF.DB.5.

INF.DB.6.

INF.DB.7.
INF.DB.8.

INF.DB.9.
INF.DB.10.
INF.DB.11.
INF.DB.12.

INF.DB.13.

INF.DB.14.

INF.DB.15.
INF.DB.16.

INF.DB.17.
INF.DB.18.
INF.DB.19.
INF.DB.20.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania oprogramowania wirtualizującego dla środowiska
bazodanowego działającego w obrębie zintegrowanej platformy sprzętowej
Środowisko produkcyjne zintegrowanej platformy sprzętowej ze względu na niezawodność i
skalowalność musi zawierać co najmniej 2 serwery bazodanowe o tej samej liczbie fizycznych
procesorów oraz co najmniej 2 moduły podsystemu pamięci masowej (storage)
Zintegrowana platforma sprzętowa musi dysponować minimum 68 rdzeniami CPU. Wszystkie
aktywne rdzenie zintegrowanej platformy sprzętowej muszą być wykorzystywane do
wykonywania co najmniej następujących funkcji silnika baz danych:
• Przeszukiwanie danych
• Kompresja danych
• Łączenie tabel
• Przetwarzanie równoległe
Zintegrowana platforma sprzętowa musi dysponować w sumie minimum 108TB surowej
przestrzeni na dane realizowanej za pomocą dysków mechanicznych oraz nie mniej niż 4.8TB
surowej przestrzeni na dane zrealizowanej w technologii Flash
Zintegrowana platforma sprzętowa musi umożliwiać na odczyt danych bazodanowych z
przepustowością min. 4GB/s przy odczycie danych nieskompresowanych z dysków
mechanicznych oraz na odczyt z przepustowością nie niższą niż 20GB/s przy odczycie danych
nieskompresowanych z urządzeń typu Flash
Zintegrowana platforma sprzętowa musi umożliwiać ładowanie danych bazodanowych z
prędkością min. 4TB/h
Liczba transakcji IOPS (Input/Output Operations per second) dla danych bazodanowych
realizowanych za pomocą bloku danych o rozmiarze 8KB, przechowywanych na dyskach
mechanicznych musi wynosić nie mniej niż 6000 operacji/sekundę oraz nie mniej niż 250 000
operacji/sekundę dla przestrzeni Flash
Środowisko produkcyjne zintegrowanej platformy sprzętowej musi stanowić klaster, klaster
musi być wydajnościowo-niezawodnościowy (active-active)
W obrębie zintegrowanej platformy sprzętowej Zamawiający wymaga zastosowania jednej
edycji silnika relacyjnej bazy danych i jednej wersji niezbędnego do tego celu oprogramowania.
Sprzęt komputerowy oraz urządzenia sieciowe winny posiadać certyfikat CE lub deklarację
zgodności z certyfikatem CE
Wszystkie serwery działające w ramach zintegrowanej platformy sprzętowej muszą posiadać
wymagane do tego celu licencje, zgodnie z wymaganiami licencyjnymi producenta
wykorzystywanego oprogramowania
Wszystkie elementy zintegrowanej platformy sprzętowej muszą być zamontowane w
maksymalnie jednej szafie RACK o maksymalnej wysokości 42U. Szafa Rack musi być
wyposażona w nie mniej niż dwa moduły zasilające PDU (Power Distribution Units)
Wszystkie elementy infrastruktury zintegrowanej platformy sprzętowej (szafa rack wraz z
zasilaczami, serwery bazy danych, moduły dyskowe oraz urządzenia sieciowe) muszą być
dostarczone wraz z rozwiązaniem i muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i muszą znajdować
się w oficjalnej ofercie producentów w dniu składania oferty
Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta
Zintegrowana Platforma Sprzętowa musi posiadać wydzieloną sieć administracyjnozarządzającą realizowaną przy użyciu dedykowanego przełącznika Ethernet. Serwery baz danych
i elementy podsystemu pamięci masowej muszą udostępniać interfejsy i możliwość zdalnej
administracji oraz zarządzania za pomocą standardowych protokołów: SNMP, http/https,
ssh/telnet, IPMI
Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych
Zintegrowana Platforma Sprzętowa musi pracować z poborem mocy nie większym niż 3.5kW
przy maksymalnej utylizacji platformy.
Oferowane urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta, a
gwarancja musi pochodzić od producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta
Serwis (wsparcie techniczne) dla sprzętu oraz oprogramowania działające w ramach
zintegrowanej platformy musi być dostarczane przez jednego producenta w celu zapewnienia
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INF.DB.21.

odpowiedniego poziomu oraz zachowania standardów
Na całość dostarczonego sprzętu zostanie udzielona gwarancja na okres 12 miesięcy wraz z 12to miesięczna usługą wsparcia technicznego

Wymagania dotyczące serwerów bazodanowych zintegrowanej platformy sprzętowej:
ID
wymagania
INF.DB.22.
INF.DB.23.

INF.DB.24.

INF.DB.25.
INF.DB.26.
INF.DB.27.
INF.DB.28.

INF.DB.29.
INF.DB.30.

INF.DB.31.

INF.DB.32.

INF.DB.33.
INF.DB.34.
INF.DB.35.
INF.DB.36.
INF.DB.37.

Opis wymagania
W celu zapewnienia wysokiej dostępności, niezawodności i skalowalności oferowany system
musi posiadać co najmniej 2 fizycznych serwery bazodanowych
Każdy z serwerów baz danych musi być wyposażony w co najmniej dwa fizyczne procesory,
każdy z procesorów musi posiadać co najmniej 8 rdzeni procesorowych zgodnych z architekturą
x86 o minimalnej częstotliwości taktowania 2.9GHz. Długość słowa każdego procesora musi
wynosić 64bit
Każdy serwer baz danych musi posiadać pamięć RAM o wielkości nie mniejszej niż 256GB
pracującą w pełni ze specyfikacją DDR3 minimum 1600MHz przy czym sumaryczny rozmiar
pamięć RAM serwerów baz danych musi wynosić nie mniej niż 512GB pracującą w pełni ze
specyfikacją DDR3 minimum 1600MHz
Każdy serwer bazodanowy musi posiadać minimum 4 sloty typ PCI Express 3.0
Każdy serwer baz dancyh musi wspierać obsługę dysków SAS typu hot-swap
Każdy serwer baz danych musi posiadać minimum 4 dyski twarde SAS o pojemności minimum
300GB każdy i prędkości obrotowej minimum 10 000 rpm
Lokalny kontroler dysków twardych każdego serwera bazodanowego musi obsługiwać RAID w
trybie minimum 0,1,5,10 i posiadać "cache" nie mniejszy niż 512MB podtrzymywany bateryjnie,
bateria musi mieć możliwość podtrzymania pamięci podręcznej cache przez min. 48h
Każdy z serwerów baz dancyh musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania z
dedykowanym portem typu min. 10/100Base-T Ethernet
W celu zapewnienia wymaganych połączeń z infrastrukturą kliencką i zarządzającą każdy z
serwerów baz danych musi posiadać nie mniej niż 4 porty Ethernet 1Gb/10Gb oraz minimum 2
porty umożliwiające realizację połączenia typu Ethernet 10Gb za pomocą modułów SFP+
Każdy z serwerów baz danych musi być połączony do systemów składowania danych (storage)
za pomocą interfejsów o przepustowości całkowitej wynoszącej minimum 40 Gb/s
realizowanych w technologii InfiniBand 40Gb/s lub FiberChannel 8Gb/s, połączenia muszą być
redundantne
Każdy z serwerów baz danych musi dysponować redundantym połączeniem interconnect,
wykorzystywanym na potrzeby pracy klastra active-active o całkowitej przepustowości
wynoszącej minimum 40Gb/s
Dodanie lub odjęcie serwera bazodanowego do zintegrowanej platformy sprzętowej baz danych
nie może powodować przestoju w pracy bazy danych
Serwery muszą pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Linux lub UNIX certyfikowanego
przez producenta oprogramowania bazy danych
Każdy serwer musi posiadać redundantne zasilacze typu hot-plug.
Każdy serwer musi posiadać redundantne wentylatory typu hot-plug
Obudowa poszczególnych serwerów bazodanowych musi umożliwiać montaż w standardowej
szafie RACK

Wymagania dotyczące podsystemu pamięci masowej (storage) Zintegrowanej Platformy Sprzętowej:
ID
wymagania
INF.DB.38.

INF.DB.39.

INF.DB.40.

Opis wymagania
W celu zapewnienia wysokiej dostępności, niezawodności i skalowalności oferowany system
musi posiadać co najmniej 2 fizycznych modułów, urządzeń/serwerów pamięci masowej i z
punktu widzenia bazy danych mają one stanowić jeden, spójny, zarządzany zasób.
Każdy z modułów/systemów dyskowych musi posiadać możliwość zainstalowania minimum 12
dysków mechanicznych służących do przechowywania danych baz danych, dyski muszą być typu
hot-swap
Każdy z systemów dyskowych musi obsługiwać dyski SAS o prędkości obrotowej minimum 7200
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INF.DB.41.
INF.DB.42.

INF.DB.43.

INF.DB.44.
INF.DB.45.
INF.DB.46.
INF.DB.47.

INF.DB.48.
INF.DB.49.

INF.DB.50.

INF.DB.51.
INF.DB.52.
INF.DB.53.

INF.DB.54.

rpm i pojemności minimum 3TB
Podsystem pamięci masowej musi posiadać budowę hierarchiczną, składającą się z puli dysków
mechanicznych oraz puli urządzeń typu Flash
Cały podsystem pamięci masowej musi dysponować w sumie minimum 108TB surowej
przestrzeni na dane realizowanej za pomocą dysków mechanicznych oraz musi być wyposażony
w co najmniej 4.8TB surowej przestrzeni na dane realizowanej za pomocą urządzeń typu Flash
Konfiguracja przestrzeni dyskowych musi zapewniać przechowywanie danych bazodanowych w
co najmniej 2 (dwóch) kopiach na oddzielnych dyskach oraz na oddzielnych modułach
podsystemu pamięci masowej tak by awaria dysku lub całego modułu, urządzenia/serwera
podsystemu pamięci masowej nie powodowała niedostępności danych bazodanowych i
przestoju w pracy bazy danych
Całkowita użytkowa przestrzeń dla bazy danych na dane nieskompresowane realizowana za
pomocą dysków mechanicznych musi wynosić nie mniej niż 48TB
Podsystem pamięci masowej musi posiadać możliwość jawnego zarządzania zasobami IO i
priorytetyzacji IO dla uruchomionych w obrębie środowiska baz danych
Definiowanie i modyfikacja planów priorytetyzacji i przydziału zasobów w postaci IO nie może
powodować przestoju baz danych
Podsystem pamięci masowej musi obsługiwać kompresję danych. Kompresja danych
bazodanowych powinna charakteryzować się współczynnikiem kompresji minimum 5; technika
kompresji danych musi być szczegółowo opisana w dokumentacji technicznej produktu
udostępnianej przez producenta
Dodanie lub odjęcie całego modułu, urządzenia/serwera do podsystemu pamięci masowej nie
może powodować przestoju w dostępie do danych i w pracy bazy danych.
Każdy kontroler dysków twardych każdego modułu, urządzenia/serwera podsystemu pamięci
masowej musi wspierać:
• RAID na poziomie minimum 0, 1, 5, 6, 10, 50 oraz 60
• posiadać pamięć podręczną ""cache"" nie mniejszą niż 512MB podtrzymywaną za
pomocą baterii, bateria musi pozwalać na podtrzymanie podręcznej pamięci cache
przez min. 48h
• funkcję typu „path failover” lub równoważną
• mechanizm S.M.A.R.T
Podsystem pamięci masowej musi być połączony do elementów sieciowych za pomocą łączy o
zagregowanej przepustowości całkowitej wynoszącej minimum 120 Gb/s realizowanej za
pomocą technologii InfiniBand 40Gb/s lub FiberChannel 8Gb/s, połączenia muszą być
redundantne
Podsystem pamięci masowej musi posiadać minimum jeden dedykowany port Ethernet dla
potrzeb zdalnego zarządzania
Moduły, urządzenia/serwery podsystemu pamięci masowej mają być wyposażone w
redundantne zasilacze typu hot-plug i redundantne wentylatory typu hot-plug
Każdy z systemów dyskowych musi posiadać jawną możliwość wpływu na sposób tworzenia
obszarów dyskowych (partycji) przechowujących dane bazy danych tak by móc tworzyć obszary
wydajniejsze względem innych obszarów dysku, np. tak by dane produkcyjne znajdowały się na
szybszych wydajniejszych obszarach dysku a dane archiwalne na obszarach mniej wydajnych
względem danych produkcyjnych
Podsystem pamięci masowej musi zapewniać automatyczną kontrolę poprawności
zapisywanych danych poprzez jednoznaczną weryfikację spójności zapisywanego bloku (HARD –
Hardware Assisted Resilient Data) lub równoważny mechanizm spełniający niniejsze wymaganie

Wymagania dotyczące urządzeń sieciowych stosowanych do realizacji połączenia między serwerami
bazodanowymi i modułami podsystemu pamięci masowej Zintegrowanej Platformy Sprzętowej:
ID
wymagania
INF.DB.55.

Opis wymagania
Zintegrowana Platforma Sprzętowa w celu zachowania wysokiej dostępności i skalowalności
musi być wyposażona w nie mniej niż 2 urządzenia sieciowe typu InfiniBand lub FiberChannel
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INF.DB.56.
INF.DB.57.
INF.DB.58.
INF.DB.59.
INF.DB.60.
INF.DB.61.
INF.DB.62.
INF.DB.63.

przy czym liczba dostarczonych urządzeń sieciowych musi być wystarczająca do budowy sieci
wewnętrznej łączącej serwery bazodanowe z systemem dyskowym zapewniając przy tym pełną
redundancję urządzeń i połączeń
Proponowane urządzenia sieciowe muszą być zrealizowane w architekturze non-blocking
Każde urządzenie sieciowe musi posiadać minimum 36 portów
Każde z urządzeń sieciowych musi zapewniać możliwość logicznej izolacji sieci
Każde urządzenie sieciowe musi zapewniać mechanizmy zarządzania jakością usług QoS
Każde urządzenie sieciowe musi zapewniać przepustowość na poziomie minimum 1400 Gb/s
Każdy z przełączników musi być wyposażony w moduł zarządzający
Każdy z przełączników musi być wyposażony w redundatne zasilacze typu hot-plug oraz
redundantne wentylatory typu hot-plug
Wykonawca musi dostarczyć niezbędne okablowanie oraz odpowiednie wyposażenie dla
serwerów i modułów storage wymagane do poprawnego i opisanego działania infrastruktury
Zintegrowanej Platformy Sprzętowej

Wymagania dotyczące przełącznika sieciowego Ethernet wykorzystywanego na cele administracyjnozarządzające w ramach Zintegrowanej Platformy Sprzętowej:
ID
wymagania
INF.DB.64.
INF.DB.65.
INF.DB.66.
INF.DB.67.
INF.DB.68.

Opis wymagania
Zintegrowana Platforma Sprzętowa musi posiadać minimum 1 przełącznik sieciowy Ethernet
Przełącznik musi posiadać minimum 48 portów typu 10/100/1000Base-T Ethernet oraz
minimum 2 porty klasy 10Gb Ethernet
Przełącznik musi obsługiwać warstwy od 2 do 4 modelu OSI i musi pozwalać na obsługę sieci
wirtualnych VLAN
Proponowany przełącznik musi zapewniać przepustowość przełączania nie mniejszą niż 176Gb/s
Proponowany przełącznik musi umożliwiać na zarządzanie przy użyciu typowych interfejsów:
telnet, ssh

6.6.2 Opcje dodatkowe zintegrowanej platformy bazodanowej
W ramach zintegrowanej platformy bazodanowej Wykonawca musi dostarczyć opcje (dodatkowe
funkcjonalności) wspierające:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Działanie bazy danych w klastrze bazodanowym
Zaawansowane opcje bezpieczeństwa, np. możliwość szyfrowania komunikacji
Raportowanie
Partycjonowanie
Diagnozowanie wydajności bazy danych
Dostrojenie bazy danych
Automatyzację procesów uaktualnienia oprogramowania bazodanowego
Umożliwienie świadczenia usług w chmurze
Umożliwienie kompresji i deduplikacji danych

ID
wymagania
INF.DB.69.

Opis wymagania
Wszystkie rozszerzenia (opcje) muszą działać w ramach zintegrowanej platformy bazodanowej.
Oznacza to, że wykorzystywane mogą być tylko zasoby wbudowane w zintegrowaną platformę
bazodanową.

Wymagania w zakresie działania bazy danych w klastrze bazodanowym:
ID
wymagania

Opis wymagania
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INF.DB.70.
INF.DB.71.

INF.DB.72.

INF.DB.73.

INF.DB.74.

Możliwość zwiększenia przepustowości bazy danych poprzez uruchomienie dodatkowych
serwerów obsługujących tą samą bazę danych (w klastrze).
Zwiększenie bądź zmniejszenie liczby serwerów obsługujących klastrową bazę danych nie może
powodować konieczności reorganizacji fizycznej (zmiana organizacji plików danych) oraz
logicznej struktury baz danych (tabel / indeksów).
Unieruchomienie jednego z serwerów bazy danych nie może powodować braku dostępu do
jakiejkolwiek części danych – baza danych musi być nadal dostępna za pośrednictwem
funkcjonujących dalej serwerów
Możliwość kontynuacji pracy użytkowników podłączonych do serwera klastrowej bazy danych,
który uległ awarii. Powinna istnieć możliwość przeniesienia sesji na inny serwer oraz
automatycznego powiadomienia aplikacji o wykonaniu przełączenia.
Obraz bazy danych (metadane, obiekty bazy danych, stan danych) w klastrowej bazie danych
musi być niezależny od serwera do którego zostało nawiązane połączenie

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa:
ID
wymagania
INF.DB.75.
INF.DB.76.

INF.DB.77.
INF.DB.78.

Opis wymagania
Możliwość szyfrowania transmisji pomiędzy aplikacją a serwerem bazy danych przezroczysta dla
aplikacji.
Szyfrowanie transmisji musi być możliwe w oparciu o algorytmy z użyciem klucza
symetrycznego (DES, 3DES, AES), z zapewnieniem integralności transmisji, uwierzytelnienia
stron oraz bezpiecznej wymiany kluczy.
Przezroczyste dla aplikacji szyfrowanie danych składowanych na nośnikach dyskowych.
Szyfrowaniu powinny podlegać wskazane pliki danych.
Możliwość składowania klucza do bazy danych w wyspecjalizowanym urządzeniu sprzętowym
(HSM - hardware security module), odpornym na próby wydobycia klucza na zewnątrz
urządzenia.

Wymagania w zakresie raportów:
ID
wymagania
INF.DB.79.
INF.DB.80.

INF.DB.81.

INF.DB.82.
INF.DB.83.
INF.DB.84.

INF.DB.85.

INF.DB.86.

INF.DB.87.

Opis wymagania
Rozwiązanie musi dostarczać wiedzy w obszarze bieżących ustawień bezpieczeństwa w bazie
danych, prezentowanej w formie specjalistycznych raportów
Rozwiązanie musi się integrować z narzędziem graficznym do zarządzania bazą, tak aby
wykonywanie odpowiedniej konfiguracji możliwe było z wykorzystaniem narzędzi graficznych, a
dystrybucja ustawień realizowana jednocześnie dla wielu baz
Rozwiązanie musi realizować funkcjonalność ochrony dowolnej tabeli przed użytkownikami
administracyjnymi, posiadającymi najwyższe systemowe uprawnienia (np. select_any_table),
tak aby nie było możliwości odczytania informacji
Rozwiązanie musi realizować koncepcję rozdziału uprawnień (tzw. Separation of Duties) w bazie
danych
Rozwiązanie powinno być konfigurowalne dla osobnych instancji bazy, jak również dla
konfiguracji skonfigurowanych jako klaster
Rozwiązanie musi realizować funkcjonalność grupowania obiektów, które będą zabezpieczone,
tak aby możliwe było zgrupowanie schematy bazy, dowolnej tabeli, dowolnego obiektu w bazie
w jeden logiczny byt
Rozwiązanie musi pozwalać kontrolować każdą operację SQL wykonywaną przez użytkownika w
bazie danych. Musi istnieć możliwość wpływania czy określone operacje (takie jak ALTER
SYSTEM, operacje DDL, operacje DML) mają być wykonane przez użytkownika, czy nie, pomimo
posiadanych przez niego uprawnień w bazie.
Rozwiązanie musi pozwalać na określenie dodatkowych warunków uwierzytelniania lub
wykonania operacji na bazie, tak aby realizacja określonych działań w bazie możliwa była tylko
w godzinach pracy, z określonej adresacji IP.
Rozwiązanie musi realizować koncepcję właściciela biznesowego informacji, czyli pozwolić na
kontrolę informacji w taki sposób, aby dostęp do informacji nie był możliwy poza politykami
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INF.DB.88.
INF.DB.89.
INF.DB.90.

dostępu zaakceptowanymi przez właściciela informacji
Rozwiązanie powinno móc wykorzystać mechanizm klasyfikacji informacji, czyli określenie
dostępu do obiektów bazy na podstawie wartości informacji
Rozwiązanie musi pozwalać na raportowanie wszystkich prób naruszenia w obszarze
szczególnie chronionym (np. próba nieuprawnionego dostępu do tabeli płac)
Rozwiązanie musi umożliwiać odebranie najwyższych uprawnień roli administracyjnej (np. DBA).
Jako najwyższe uprawnienia rozumiane są np. 'select any transaction', 'create any job' itd

Wymagania w zakresie partycjonowania:
ID
wymagania
INF.DB.91.

INF.DB.92.
INF.DB.93.
INF.DB.94.

INF.DB.95.

Opis wymagania
Możliwość fizycznego umieszczenia wierszy tabeli w wielu niezależnych segmentach
(partycjach) na podstawie wartości kluczy. Podział danych musi być przezroczysty dla aplikacji
(instrukcji SQL).
Możliwość szybkiego podziału segmentu na mniejsze partycje oraz możliwość scalenia wielu
partycji w jedną partycję.
Możliwość wyboru różnych strategii partycjonowania – wg zakresu wartości atrybutów, wg
klucza haszującego lub wg listy wartości atrybutów.
W przypadku, gdy w instrukcji SQL są podane warunki równości lub zakresowe dotyczące kluczy
partycjonowania, optymalizator SQL powinien umożliwić przetwarzanie danych wyłącznie z tych
segmentów (partycji), w których leżą dane wymagane do realizacji instrukcji SQL.
Dostępność wielu strategii indeksowania spartycjonowanych tabel. Powinna istnieć możliwość
założenia dużego indeksu na spartycjonowanej tabeli (jedno B*drzewo lub jedna mapa bitowa
na całą spartycjonowaną tabelę), możliwość założenia indeksów spartycjonowanych,
odzwierciedlających schemat partycjonowania tabeli, bądź indeksu spartycjonowanego,
którego schemat partycjonowania jest odmienny niż schemat partycjonowania w tabeli.

Wymagania w zakresie diagnozowania wydajności bazy danych:
ID
wymagania
INF.DB.96.

Opis wymagania
Rozszerzenie do bazy danych powinno zapewniać automatyczne diagnozowanie wydajności i
wąskich gardeł w konfiguracji bazy danych na podstawie prekonfigurowanych i możliwych do
modyfikacji parametrów (np. obciążenie procesora, zajętość dysków itp.) oraz konfigurowalne
powiadamianie o odchyleniach od wartości oczekiwanej.

Wymagania w zakresie dostrojenia bazy danych:
ID
wymagania
INF.DB.97.

Opis wymagania
Rozszerzenie do bazy danych powinno zapewniać mechanizmy do analizy zapytań
wykonywanych w bazie danych oraz obiektów bazy danych oraz proponować na podstawie
przeprowadzonej analizy dostrojenie nieoptymalnych zapytań używanych w bazie danych oraz
reorganizację obiektów bazy danych (tabele, indeksy).

Wymagania w zakresie automatyzacji procesów uaktualnienia oprogramowania bazodanowego:
ID
wymagania
INF.DB.98.

INF.DB.99.
INF.DB.100.
INF.DB.101.

Opis wymagania
Część funkcjonalna lub rozszerzenie serwera bazy danych, działająca na platformach
sprzętowych i systemowych wspieranych przez bazę danych; pozwalająca na automatyzację
procesów uaktualnienia oprogramowania bazodanowego na wielu serwerach oraz analizy
procesu uaktualnień.
Możliwość automatycznego gromadzenia parametrów konfiguracji baz danych ich
porównywania oraz wykonywania raportów porównawczych z różnych okresów.
Przechowywanie historii konfiguracji.
Możliwość automatycznego wykrywania nowych instalacji baz danych w środowisku i objęcia
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INF.DB.102.
INF.DB.103.
INF.DB.104.
INF.DB.105.
INF.DB.106.
INF.DB.107.
INF.DB.108.

ich stosownym monitoringiem.
Możliwość przechowywania topologii infrastruktury oraz jej wizualizacji w postaci mapy
topologii wraz z możliwością dodania relacji pomiędzy obiektami.
Wsparcie dla procesu uaktualnienia baz danych metodą „Out-of-Place Patching”
Możliwość porównywania danych pomiędzy dwoma bazami danych.
Możliwość synchronizacji kodu PLSQL pomiędzy bazami danych.
Wsparcie procesu dostarczania infrastruktury bazodanowej na wielu serwerach z określonym
uprzednio standardem.
Wsparcie procesu klonowania środowisk bazodanowych.
Wsparcie procesu migracji baz danych z wersji samodzielnej do wersji klastrowej.

Wymagania w zakresie umożliwienia świadczenia usług w chmurze:
ID
wymagania
INF.DB.109.
INF.DB.110.
INF.DB.111.
INF.DB.112.
INF.DB.113.

Opis wymagania
Możliwość utworzenia infrastruktury chmury
Możliwość zarządzania infrastrukturą chmury poprzez dedykowany interfejs
Możliwość utworzenia specjalnego portalu dla administratorów infrastruktury chmury
Możliwość rozliczalności ze zużytych zasobów przez odbiorców infrastruktury w środowisku
chmury
Możliwość tworzenia planów konsolidacji obecnego środowiska do chmury

Wymagania w zakresie kompresji i deduplikacji danych:
ID
wymagania
INF.DB.114.
INF.DB.115.
INF.DB.116.

INF.DB.117.
INF.DB.118.
INF.DB.119.
INF.DB.120.

INF.DB.121.

INF.DB.122.

INF.DB.123.

Opis wymagania
Funkcjonalność kompresji jest funkcjonalnością wbudowaną niewymagająca rozbudowy przy
pomocy zewnętrznych narzędzi programistycznych.
Funkcjonalność kompresji musi być funkcjonalnością oprogramowania bazodanowego
niezależną od systemu operacyjnego na którym pracuje oprogramowanie baz danych.
Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności kompresji danych znajdujących się w tabelach bazy
danych. Użyty algorytm kompresji nie powinien degradować wydajności aplikacji o charakterze
pracy OLTP.
Użyty mechanizm kompresji nie powinien uniemożliwiać operacji DML na bazie danych.
Operacje DML nie powinny wpływać na poziom kompresji danych w tabeli.
Użyty
mechanizm
kompresji
nie
powinien
wymuszać
specjalnego
trybu
ładowania/uaktualniania danych do/w tabeli.
Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności kompresji eksportów logicznych bazy danych.
Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności kompresji danych niestrukturalnych przechowywanych
w bazie danych. Dane takie przechowywane są zazwyczaj jako tzw. wielkie obiekty - LOB.
Funkcjonalność kompresji danych niestrukturalnych powinna mieć możliwość konfiguracji
wykorzystanego algorytmu kompresji. Dostępne powinny być przynajmniej trzy poziomy
kompresji danych przechowywanych w bazie danych jako obiekty LOB.
Rozwiązanie
dostarcza
funkcjonalności
deduplikacji
danych
niestrukturalnych
przechowywanych w bazie danych. Dane takie przechowywane są zazwyczaj jako tzw. wielkie
obiekty - LOB. Funkcjonalność deduplikacji obiektów LOB pozwala na zmniejszenie przestrzeni
potrzebnej na przechowywanie ich w bazie danych optymalizując powtarzające się fragmenty
danych w wielkim obiekcie.
Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności kompresji transmisji pomiędzy baza danych podstawowa
a baza danych pozostającą w trybie tzw. standby znajdującą się w ośrodku zapasowym w celu
obniżenia wymagań na pasmo pomiędzy ośrodkiem podstawowym a ośrodkiem zapasowym.
Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności kompresji kopii zapasowych (backup) bazy danych.
Kompresja kopii zapasowych musi odbywać się od razu w czasie tworzenia kopii zapasowej.
Funkcjonalność kompresji kopii zapasowych powinna mieć możliwość konfiguracji
wykorzystanego algorytmu kompresji. W zależności od użytego algorytmu użytkownik może
sterować zależnością pomiędzy współczynnikiem kompresji, wykorzystaniem CPU, czasem
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INF.DB.124.
INF.DB.125.

INF.DB.126.
INF.DB.127.
INF.DB.128.

wykonania kopii zapasowej. Mechanizm kompresji kopii zapasowych musi dostarczać
przynajmniej trzech poziomów kompresji.
Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności kompresji transmisji pomiędzy baza danych a aplikacją.
Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności automatycznej implementacji zarządzania cyklem życia
danych (ILM – Information Lifecycle Management). Dla danych często wykorzystywanych
stosowany jest algorytm kompresji nie pogarszający wydajności pracy bazy danych w trybie
OLTP. Dane archiwalne są automatycznie kompresowane silnymi algorytmami kompresji, mogą
być w trybie online (bez wpływu na pracę użytkowników) przenoszone na inną warstwę storage
(Automated Tiered Storage).
Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności śledzenia wykonywanych operacji SQL i DML na tabelach
i partycjach tabel.
Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności wsparcia wykonywania kopii zapasowych z udziałem
mechanizmów dostępnych na macierzach dyskowych np. tworzenia tzw. snapshot lub clone.
Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności przeniesienia partycji tabel w trybie online przy czym
przeniesienie partycji może być połączone z kompresją danych.

6.6.3 Obsługa danych przestrzennych
Wykonawca musi dostarczyć rozszerzenie zintegrowanej platformy bazodanowej w zakresie obsługi
danych przestrzennych. Dostarczone licencje muszą dotyczyć jednej sztuki dostarczanej w niniejszym
zamówieniu zintegrowanej platformy bazodanowej.
Wymagania w zakresie obsługi danych przestrzennych:
ID
wymagania
INF.DB.129.
INF.DB.130.

INF.DB.131.
INF.DB.132.
INF.DB.133.
INF.DB.134.

INF.DB.135.
INF.DB.136.
INF.DB.137.
INF.DB.138.
INF.DB.139.
INF.DB.140.
INF.DB.141.
INF.DB.142.
INF.DB.143.
INF.DB.144.
INF.DB.145.

Opis wymagania
Rozszerzenie musi pozwalać na pracę z danymi przestrzennymi.
Umożliwienie przechowywania w bazie danych wielu typów obiektów przestrzennych:
• dane wektorowe (punkt, linia, poligon, bryła)
• dane rastrowe
• modele topologiczne(topologia trwała, graf sieci)
• modele terenu(chmura punktów i nieregularna siatka trójkątów)
Indeksowanie przestrzenne dla wszystkich w/w obiektów.
Możliwość dostępu do danych za pomocą narzędzi GIS/CAD innych niż producenta.
Możliwość nadawania uprawnień do obiektów przestrzennych na poziomie bazy danych.
Możliwość statycznej i dynamicznej konwersji danych pomiędzy układami współrzędnych
WGS84, PUWG 2000,PUWG 1992 oraz możliwość zdefiniowania własnego układu
współrzędnych w standardzie EPSG.
Zdefiniowane układy geograficzne, również 3D.
Możliwość wykonywania analiz przestrzennych za pomocą języka SQL.
Współpraca z funkcjonalnościami bazy danych dedykowanymi do obsługi dużych wolumenów
danych(w szczególności partycjonowanie).
Możliwość wykorzystania zrównoleglonego przetwarzania w zakresie realizacji poleceń SQL (w
tym obsługi i administracji indeksami przestrzennymi).
Realizacja analiz sieciowych w technologii klient-serwer.
Możliwość dodawania reguł użytkownika do wbudowanych algorytmów analiz sieciowych.
Możliwość przeniesienia ciężaru wykonywania analiz sieciowych na serwer aplikacyjny.
Umożliwienie realizacji analiz sieciowych na dowolnie dużym modelu sieciowym (poprzez
wykonywanie w tle analiz cząstkowych).
Obsługa stratnych i bezstratnych algorytmów kompresji dla danych rastrowych.
Obsługa przeplotu BIL, BIP, BSQ dla danych rastrowych.
Obsługa wersjonowania i długich transakcji dla obiektów przestrzennych.
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6.7 Infrastruktura programowa
6.7.1 Platforma wirtualizacyjna
Platforma wirtualizacyjna oraz oprogramowanie zarządzające wirtualizacją muszą pozwalać na
utworzenie i zarządzanie środowiskiem wirtualnym.
Dostarczone oprogramowanie musi spełniać poniższe wymagania.
ID
wymagania
WIRT.1
WIRT.2
WIRT.3

WIRT.4
WIRT.5
WIRT.6
WIRT.7

WIRT.8
WIRT.9
WIRT.10
WIRT.11
WIRT.12

Opis wymagania
Oprogramowanie musi umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej
liczbie wskazanej w zestawieniu ilościowym.
Zarządzanie wszystkimi zwirtualizowanymi zasobami musi odbywać się przy użyciu jednej
konsoli do zarządzania całym środowiskiem.
Oprogramowanie musi pozwalać na wydzielenie środowiska produkcyjnego, testowego i
deweloperskiego w warstwie wirtualnej z użyciem wirtualizatora z wykorzystaniem
mechanizmu pól zasobów (resource pool). Środowiska te nie mogą być wydzielone fizycznie.
Oprogramowanie musi pozwalać na integrację z oprogramowaniem do zarządzania
infrastrukturą
Oprogramowanie musi pozwalać na przenoszenie aplikacji pomiędzy środowiskami z
zachowaniem stabilności środowisk i mechanizmu anonimizacji danych
Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana
bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.
Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na
jednym serwerze fizycznym i musi się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem
konsolidacji sprzętowej.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn
wirtualnych z możliwością dostępu do 1TB pamięci operacyjnej.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość przydzielenia maszynom
wirtualnym 32 procesorów wirtualnych.
Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez
spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.
Rozwiązanie musi w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy
sprzętowej.
Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne:
• Windows XP,
• Windows Vista,
• Windows Server 2003,
• Windows Server 2008,
• Windows Server 2008 R2,
• Windows Server 2012,
• SLES 11,
• SLES 10,
• SLES9,
• SLES8,
• Ubuntu 13.04,
• Ubuntu 12.04 LTS,
• Oracle Linux 5,
• Oracle Linux 6,
• RHEL 5,
• RHEL 4,
• RHEL 3,
• RHEL 2.1,
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WIRT.13
WIRT.14
WIRT.15
WIRT.16
WIRT.17

WIRT.18
WIRT.19
WIRT.20
WIRT.21
WIRT.22
WIRT.23
WIRT.24
WIRT.25

WIRT.26
WIRT.27
WIRT.28
WIRT.29

WIRT.30
WIRT.31
WIRT.32

• Solaris wersja 10 dla platformy x86,
• NetWare 6.5,
• NetWare 6.0,
• NetWare 6.1,
• Debian,
• CentOS,
• FreeBSD,
• Asianux,
• SCO OpenServer,
• SCO Unixware,
• Mac OS X.
Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych
niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągniecia maksymalnego współczynnika konsolidacji.
Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi
usługami.
Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych
infrastruktury wirtualnej.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii zapasowych
instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia w możliwie najkrótszym czasie.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych
instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich
pracy.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów
operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty
komunikacji) w przypadku awarii jednej z dwóch ścieżek.
Platforma wirtualizacyjna musi umożliwiać zastosowanie w serwerach fizycznych procesorów o
dowolnej ilości rdzeni.
Rozwiązanie musi umożliwiać udostepnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów
dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane.
Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie jednorodnych wolumenów logicznych o wielkości 64TB
System musi umożliwiać tworzenie standardowej konfiguracji dla hostów i zautomatyzowanie
zgodności dla tych konfiguracji.
System musi mieć możliwość uruchamiania fizycznych serwerów z centralnie przygotowanego
obrazu poprzez protokół PXE
System musi mieć możliwość tworzenia wirtualnego przełącznika, którego konfiguracja
administrowana jest centralnie z poziomu konsoli zarządzającej. Pojedynczy przełącznik
wirtualny musi mieć możliwość obsługiwania więcej niż jednego hosta fizycznego.
Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy
pomiędzy serwerami fizycznymi.
System musi mieć możliwość przenoszenia plików wirtualnych maszyn pomiędzy zasobami
dyskowymi bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn.
Rozwiązanie musi zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo muszą działać bez
przestoju, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut.
Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak by w
przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne
serwery infrastruktury.
Rozwiązanie musi umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w
przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury.
Rozwiązanie musi zapewnić bezpieczeństwo danych mimo poważnego uszkodzenia lub utraty
sprzętu lub oprogramowania.
Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej,
hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak, aby
zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany.
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WIRT.33

WIRT.34

WIRT.35
WIRT.36

WIRT.37
WIRT.38
WIRT.39

WIRT.40

WIRT.41

Rozwiązanie musi zapewnić możliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz
odtwarzania usług. Proces ten nie powinien mieć wpływu na utylizację zasobów fizycznych
infrastruktury wirtualnej.
Rozwiązanie musi zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych,
niezależnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii serwerów fizycznych, bez
utraty danych i dostępności danych podczas awarii serwerów fizycznych.
Rozwiązanie musi umożliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i
pamięci RAM podczas pracy wybranych systemów.
Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np.
rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) musi być ograniczony do minimum. Pożądana jest
możliwość przenoszenia usług pomiędzy serwerami fizycznymi oraz wolumenami dyskowymi,
bez przerywania pracy usług.
Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne równoważenie obciążenia serwerów fizycznych
pracujących jak platforma dla infrastruktury wirtualnej.
System musi mieć wbudowany mechanizm kontrolowania i monitorowania ruchu sieciowego
oraz ustalania priorytetów w zależności od jego rodzaju
System musi mieć wbudowany mechanizm kontrolowania i monitorowania ruchu do pamięci
masowych oraz ustalania priorytetów dostępu do nich na poziomie konkretnych wirtualnych
maszyn
System musi mieć możliwość grupowania pamięci masowych o podobnych parametrach w
grupy i przydzielania ich do wirtualnych maszyn zgodnie z ustaloną przez administratora
polityką
System musi mieć możliwość równoważenia obciążenia i zajętości pamięci masowych wraz z
pełną automatyką i przenoszeniem plików wirtualnych maszyn z bardziej zajętych na mniej
zajęte przestrzenie dyskowe lub/i z przestrzeni dyskowych bardziej obciążonych operacjami I/O
na mniej obciążone.

Konfiguracja oferowanej platformy wirtualizacyjnej musi uwzględniać wykonanie następujących
czynności:
ID
wymagania
WIRT.42
WIRT.43
WIRT.44

WIRT.45
WIRT.46

WIRT.47
WIRT.48

Opis wymagania
Instalacja oprogramowania wirtualizacyjnego na 3 dostarczonych serwerach pełniących rolę
hostów.
Instalacja oprogramowania zarządzającego i monitorującego platformy wirtualizacyjnej wraz z
elementami zarządzania poprawkami i uaktualnieniami oprogramowania wirtualizacyjnego.
Implementacja klastra HA w obrębie dostarczonych serwerów –hostów pozwalającego na
automatyczne uruchamianie maszyn wirtualnych na pozostałych hostach/hoście w przypadku
uszkodzenia (lub niedostępności) jednego lub dwóch serwerów. Poprawne funkcjonowanie HA
nie może w żaden sposób zależeć od dostępności jakiegokolwiek serwera wirtualnego lub
zarządzającego platformą.
Utworzenie zasobów dyskowych dla maszyn wirtualnych wg wskazanych przez Zamawiającego
funkcji pełnionych przez wirtualizowane serwery.
Utworzenie zasobów sieciowych (kart sieciowych oraz przypisanych im VLAN-ów) dla maszyn
wirtualnych wg wskazanych przez Zamawiającego funkcji pełnionych przez wirtualizowane
serwery.
Przygotowanie maszyn wirtualnych typu wzorzec zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
Instalacja maszyn wirtualnych wg wskazanych przez Zamawiającego funkcji pełnionych przez
wirtualizowane serwery.

6.7.2 Serwer aplikacji
Serwer aplikacji stanowi podstawowy element środowiska aplikacji i zakłada się, że aplikacje
biznesowe oraz infrastrukturalne będą domyślnie na nim osadzone. Odstępstwa są dopuszczone
jedynie w przypadku niezgodności środowiska (np. JEE a .Net) oraz przy zgodzie Zamawiającego.
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Wymagania w zakresie obsługiwanych standardów:
ID
wymagania
INF.AS.1.
INF.AS.2.
INF.AS.3.
INF.AS.4.
INF.AS.5.
INF.AS.6.
INF.AS.7.
INF.AS.8.
INF.AS.9.
INF.AS.10.
INF.AS.11.
INF.AS.12.

INF.AS.13.

Opis wymagania
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wsparcie dla Java SE wersja 6
Infrastruktura serwera aplikacji musi być certyfikowaną platformą w zgodzie ze standardem
Java EE wersja 5
Infrastruktura serwera aplikacji musi być certyfikowaną platformą wobec Spring Framework
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną integrację EJB 3.0 i Spring
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowane wsparcie dla specyfikacji Commons J
Work Manager API i Timer API
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowane wsparcie dla specyfikacji JSR-88 –
plany wdrożeń (Deployment Plan)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę standardu Web services
WS-ReliableMessaging 1.1 i WS-ReliableMessaging Policy 1.1
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę standardu Web services
WS-Trust 1.3
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę standardu Web services
WS-SecureConversation 1.3
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę standardu Web services
WS-Security 1.1
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę standardu Web services
WS-SecurityPolicy 1.2
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę standardu Web Service
MTOM\XOP – SOAP Message Transmission Optimization Mechanism/XML-binary Optimized
Packaging
Wymagane jest wsparcie producenta dla środowiska uruchomieniowego serwera aplikacji
niezależnie od wsparcia dla oprogramowania samego serwera aplikacji

Wymagania w zakresie obsługi standardów bezpieczeństwa:
ID
wymagania
INF.AS.14.

INF.AS.15.

INF.AS.16.

INF.AS.17.

INF.AS.18.

INF.AS.19.

Opis wymagania
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość realizacji odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa w zakresie:
•
Uwierzytelniania
•
kontroli dostępu
•
zarządzania użytkownikami, grupami i rolami
•
tworzenia, przechowywania i walidacji certyfikatów, haseł, kluczy
•
audytowania zdarzeń bezpieczeństwa
•
wsparcia dla mechanizmu pojedynczego logowania SSO
Infrastruktura serwera aplikacji musi dostarczać mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowania
usług takie jak: użytkownik/hasło, passphrase, weryfikacja hostów, brak uwierzytelniania,
tunelowanie wywołań SSL, certyfikaty X.509
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną, dostępną poprzez konfigurację,
integrację z katalogami użytkowników, grup i ról – LDAP, Active Directory, bazy danych,
Windows NT, X.509, SAML, własne
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość jednoczesnego podłączenia wielu
usług katalogowych, w tym różnego typu (np. równocześnie LDAP, Active Directory, bazy
danych, Web service, systemy autentykacji i autoryzacji firm trzecich, własne)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać opisaną w dokumentacji (wraz z przykładami)
możliwość tworzenia własnych implementacji usług security: uwierzytelnienia, autoryzacji,
mapowania ról, mapowania uwierzytelnień, baz danych kluczy/certyfikatów, walidacji
poprawności kluczy/certyfikatów (CLV/CLR), audytowania, itd.
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać obsługę specyfikacji:
- Java Authentication and Authorization Service (JAAS),
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INF.AS.20.
INF.AS.21.

INF.AS.22.
INF.AS.23.
INF.AS.24.

INF.AS.25.

- Java Secure Sockets Extensions (JSSE),
- Java Cryptography Extensions (JCE),
- Java Authorization Contract for Containers (JACC)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę standardów SAML 1.1,
SAML 2.0 lub wyższych
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną integrację w ramach Single-Sign-On
(SSO) z takimi technologiami jak SAML (1.1, 2.0), Kerberos (SPENEGO, Windows 2000 i 2003,
.NET), Web service (SAML)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowane API do funkcjonalności
przeszukiwania i walidacji certyfikatów X.509 (CLV – Certificate Lookup and Validation)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać obsługę mechanizmów autoryzacji i mapowania
ról przy użyciu standardu XACML 2.0
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość konfiguracji dynamicznego
członkowstwa ról, np. uwzględniającego datę i czas, zawartość wybranych elementów w
komunikatach SOAP (Web services), wartość atrybutów żądań HTTP, wartość atrybutów sesji
HTTP, czy parametrów metod EJB
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę protokołu SNMP v3 wraz z
HMAC-MD5-96, HMAC-SHA-96

Wymagania w zakresie realizacji wydajności oraz mechanizmów wysokiej dostępności:
ID
wymagania
INF.AS.26.

INF.AS.27.
INF.AS.28.
INF.AS.29.
INF.AS.30.
INF.AS.31.
INF.AS.32.

Opis wymagania
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać publicznie dostępne raporty (benchmarki)
dotyczące wydajności serwera aplikacyjnego (np. Spec Java Application Server). Raporty
powinny zawierać szczegółowe informacje o zastosowanej konfiguracji serwera aplikacyjnego,
JVM, bazy danych, sprzętu i innych komponentów użytych podczas testowania. Raporty muszą
znajdować się na stronach WWW organizacji powołanych do ustanawiania i publikowania
standardowych benchmarków wydajnościowych. Ponadto raporty muszą być publikowane na
stronach WWW nie związanych z Wykonawcą lub Oferentem.
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowane automatyczne samostrojenie się
serwera aplikacyjnego (self-tuning)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną możliwość klastrowania połączeń
JDBC
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną możliwość klastrowania JMS (w tym
automatyczne przełączanie klientów JMS w momencie failover serwerów JMS)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość klastrowania obiektów typu singelton
w aplikacjach
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać obsługę klastrowania dla mechanizmu Store-andForward
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać obsługę klastrowania Web-services zgodnych z
WS-ReliableMessaging

Wymagania w zakresie infrastruktury serwera aplikacji:
ID
wymagania
INF.AS.33.

INF.AS.34.

INF.AS.35.

Opis wymagania
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowane wsparcie dla współdzielenia kodu
(np. bibliotek) pomiędzy wieloma aplikacjami (Web, EJB, Web services). Biblioteki (JAR, WAR,
EAR, EJB) powinny być instalowane w serwerze aplikacyjnym jednokrotnie i wiele aplikacji może
z nich skorzystać. Możliwość zainstalowania wielu wersji bibliotek równocześnie.
Możliwość konfiguracji, która wersja biblioteki będzie wykorzystywana przez aplikację.
Konfiguracja powinna odbywać się w sposób deklaratywny (za pomocą deployment
deskryptor’ów) – nie poprzez kopiowanie kodu bibliotek do aplikacji. Przykład – wiele
implementacji JSF działających równocześnie w serwerze aplikacyjnym
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość konfiguracji komponentów w
aplikacjach webowych (np. servletów, filtrów servletów, web services) za pomocą adnotacji
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INF.AS.36.

INF.AS.37.
INF.AS.38.

INF.AS.39.

INF.AS.40.

INF.AS.41.

INF.AS.42.

INF.AS.43.

INF.AS.44.

INF.AS.45.
INF.AS.46.

INF.AS.47.

INF.AS.48.
INF.AS.49.
INF.AS.50.

(ang. Annotations) Java (dotyczy także parametrów specyficznych dla danego serwera
aplikacyjnego)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę żądań HTTP w sposób
asynchroniczny (czyli możliwość rozdzielenia obsługi HTTP request i HTTP response na różne
wątki)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowane wsparcie dla przechowywania
(persistence) sesji webowych i EJB w pliku, bazie danych i pamięci
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość przechowywania istotnych informacji
dotyczących sesji użytkownika (w tym sesja http, konteksty usług typu Servlet oraz konteksty
usług typu Session EJB) w zewnętrznej pamięci cache poza głównym procesem maszyny
wirtualnej Java. Oprogramowanie musi umożliwiać mechanizmy klastrowania aplikacji w
powyższy sposób, czyli z wykorzystaniem cache’a zewnętrznego
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wsparcie dla replikacji sesji w pamięci pomiędzy
wieloma instancjami serwerów aplikacyjnych uruchomionych na wielu fizycznych maszynach.
Replikacja sesji powinna zapewniać wysoką wydajność, w tym możliwość replikowania sesji w
trybie primary-secondary (czyli zarządzanie maksymalnie dwiema kopiami sesji użytkownika w
klastrze), replikowanie sesji z użyciem trybów IP unicast i multicast, a także wspierać replikację
sesji pomiędzy klastrami serwerów aplikacyjnych (intra-cluster) poprzez sieci LAN/MAN/WAN
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną możliwość konfiguracji priorytetów
obsługi żądań, priorytetów aplikacji i ich komponentów. Możliwość przypisywania reguł SLA do
użytkowników, aplikacji i ich komponentów (np. servletów, EJB). Reguły SLA powinny
obejmować takie cechy jak: wagi (priorytety – np. % czasu procesorów gwarantowany dla
aplikacji i/lub ich komponentów), czasy odpowiedzi, min/max liczba wątków, itp.
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę pul połączeń do baz danych
z uwierzytelnieniem połączeń. Tworzenie pul połączeń JDBC, w których jest możliwość
zmapowania użytkowników serwera aplikacyjnego na użytkowników zdefiniowanych w bazie
danych. Powinna być możliwość wykonania mapowania typu „user id per connection”;
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę wprowadzania zmian w
kodzie Java w aplikacjach na serwerze bez konieczności re-deployment’u aplikacji ani restartu
serwera aplikacyjnego (hot Java class swapping)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość uruchamiania wielu działających
równocześnie wersji tej samej aplikacji (ang. side-by-side deployment). Klienci, którzy rozpoczęli
pracę z wcześniejszą wersją aplikacji powinni pracować z tą wersją aplikacji. Nowi klienci
powinni pracować z nową wersją aplikacji. Serwer powinien zapewnić automatyczne wyłączanie
poprzednich wersji aplikacji, w momencie, gdy ich użytkownicy zakończą pracę
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę integracji z technologią
Microsoft COM. Możliwość wywoływania obiektów COM z poziomu aplikacji Java EE. Możliwość
wywoływania kodu aplikacji Java EE z poziomu klientów COM.
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę Logging Last Resource optymalizacji transakcji rozproszonych (XA)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę zaawansowanych
mechanizmów kolejkowych (JMS): grupowanie komunikatów przesyłanych do JMS z gwarancją
zachowania kolejności ich przetworzenia (konsumpcji) wynikającą z kolejności ich utworzenia
(produkcji)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę zaawansowanych
mechanizmów kolejkowych (JMS): możliwość łączenia komunikatów JMS w jednostki (grupy), a
następnie przetwarzanie jednostek. Klient JMS nie może przetwarzać danej jednostki, dopóki w
JMS nie pojawią się wszystkie komunikaty wchodzące w skład danej jednostki. Przetwarzanie
różnych jednostek (niezależnych od siebie grup komunikatów) powinno być jednak możliwe.
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowany interfejs do JMS dla aplikacji
napisanych w C (JMS C API)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowany interfejs do JMS dla aplikacji
napisanych w Microsoft .NET C# (JMS C# API)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę zawieszania i wznawiania
transakcji rozproszonych (XA) w ramach JTA API (suspend/resume)
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INF.AS.51.

INF.AS.52.
INF.AS.53.

INF.AS.54.

INF.AS.55.
INF.AS.56.
INF.AS.57.

Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowany mechanizm współpracy z
zewnętrznymi menedżerami transakcji rozproszonych (third-party, foreign transaction
managers)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę propagacji dodatkowych
danych w ramach żądań (content propagation)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać obsługę mechanizmu Store-and-Forward, czyli
gwarantowanego, niezawodnego przesyłania komunikatów pomiędzy instancjami serwerów
aplikacyjnych
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę asynchronicznych Web
services (klient Web service, po wywołaniu Web service, nie musi zatrzymać się w oczekiwaniu
na odpowiedź z Web service. Odpowiedź jest asynchronicznie przekazywana do klienta w
późniejszym czasie)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę Web services, które mogą
wykonywać operacje na kliencie (callback Web service)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowane wsparcie dla buforowanego
wywoływania Web services
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowane wsparcie dla zewnętrznych
dostawców usług kolejkowych (np. MQSeries) wraz z przenoszeniem kontekstów security i
transakcyjnego

Wymagania w zakresie współpracy z bazą danych uruchomioną w środowisku klastra bazodanowego:
ID
wymagania
INF.AS.58.

INF.AS.59.
INF.AS.60.

INF.AS.61.

INF.AS.62.

INF.AS.63.
INF.AS.64.

Opis wymagania
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną obsługę mechanizmu klastra
bazodanowego – klastrowanie (failover/load balancing) na poziomie bazy danych, włącznie z
poprawną obsługą transakcji rozproszonych w takim klastrowaniu
Infrastruktura serwera aplikacji musi umożliwiać powiązanie sesji webowej użytkownika z
konkretnym węzłem klastra bazodanowego
Infrastruktura serwera aplikacji musi umożliwiać wykorzystanie usługi SCAN (Simple Client
Access Name) dostępnej w bazie danych, która jest aktualnie funkcjonującym elementem
środowiska Zamawiającego i będzie używana na potrzeby specyfikowanego środowiska
Infrastruktura serwera aplikacji musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmu powiązania
wszystkich operacji w ramach globalnych transakcji z węzłem klastra na którym ta transakcja
została zainicjowana.
Infrastruktura serwera aplikacji musi umożliwiać aktywne wykorzystanie informacji o stanie
klastra bazodanowego, w szczególności o niedostępności poszczególnych węzłów klastra
bazodanowego lub o pojawieniu się nowych węzłów.
Infrastruktura serwera aplikacji musi umożliwiać aktywne wykorzystanie informacji o aktualnym
obciążeniu poszczególnych węzłów klastra bazodanowego
Infrastruktura serwera aplikacji musi być certyfikowana dla współpracy ze środowiskiem
bazodanowym Zamawiającego. Certyfikat musi być wystawiony przez producenta bazy danych.

Wymagania w zakresie mechanizmów administracji, zarządzania oraz monitorowania:
ID
wymagania
INF.AS.65.
INF.AS.66.
INF.AS.67.
INF.AS.68.
INF.AS.69.

Opis wymagania
Moduł Zarządzania infrastruktury serwera aplikacji musi umożliwiać zarządzanie i
monitorowanie wieloma serwerami aplikacyjnymi z jednej konsoli
Moduł Zarządzania infrastruktury serwera aplikacji musi umożliwiać zarządzanie i
monitorowanie wielu aplikacji wdrożonych na różnych instancjach serwera aplikacyjnego
Moduł Zarządzania infrastruktury serwera aplikacji musi umożliwiać zarządzanie klastrami
serwerów aplikacyjnych
Moduł Zarządzania infrastruktury serwera aplikacji musi umożliwiać monitorowanie zasobów
serwerów aplikacyjnych takich jak póle połączeń JDBC, kolejki JMS, źródła danych
Moduł Zarządzania infrastruktury serwera aplikacji musi umożliwiać monitorowanie w czasie
rzeczywistym zdarzeń płynących z wielu serwerów aplikacyjnych z możliwością
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INF.AS.70.
INF.AS.71.

INF.AS.72.

INF.AS.73.
INF.AS.74.

INF.AS.75.

INF.AS.76.

INF.AS.77.
INF.AS.78.

INF.AS.79.

INF.AS.80.

INF.AS.81.

INF.AS.82.

wyspecyfikowania:
- Poziomów zdarzeń krytycznych oraz ostrzeżeń
- Różnych metod notyfikacji o zdarzeniach
- Definiowanie reguł notyfikacyjnych
- Możliwości podpięcia akcji naprawczych pod zdarzenie
Moduł Zarządzania infrastruktury serwera aplikacji musi umożliwiać centralne zarządzanie
incydentami i problemami
Moduł Zarządzania infrastruktury serwera aplikacji musi umożliwiać raportowanie wydajności
systemów z możliwością:
- Wyspecyfikowania zakresu czasowego wyświetlanych danych
- Wyświetlania danych z różnych komponentów na jednym raporcie (wykresie)
- Zapisania aktualnych danych wydajnościowych jako wzorca do porównywania z przyszłymi
danymi
Moduł Zarządzania infrastruktury serwera aplikacji musi umożliwiać dostęp do logów
zarządzanych serwerów aplikacyjnych z możliwością:
- Filtrowania po czasie wpisu do logów
- Filtrowania poziomie zalogowanej informacji (error, warning, etc.)
- Pobrania pliku logu lub wyeksportowania wiadomości do pliku
Moduł Zarządzania infrastruktury serwera aplikacji musi umożliwiać możliwości monitorowania
poziomu dostępności usługi (SLA) względem zdefiniowanych parametrów (mierników)
Moduł Zarządzania infrastruktury serwera aplikacji musi umożliwiać monitorowanie i
diagnostyka JVM:
- Bez konieczności wprowadzania specyficznych zmian w kodzie aplikacji
- Bez konieczności restartu serwera
- Pełny wgląd w dane maszyny wirtualnej Java (wątki, stos, etc)
- Analiza wpływu działania maszyny wirtualnej Java na bazę danych i odwrotnie.
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowaną możliwość konfiguracji ochrony
serwerów aplikacyjnych (i aplikacji) przed przeciążeniem. Dla przykładu: jeśli liczba żądań do
serwera/aplikacji jest zbyt duża, serwer powinien przekierować nowe żądania do innych
instancji w klastrze
Infrastruktura serwera aplikacji musi umożliwiać automatyczny restart serwera i/lub aplikacji w
sytuacji ich zawieszenia (braku odpowiedzi), pojawienia się błędów o braku pamięci lub zbyt
długiego wykonywania się wątków (stuck threads)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość ograniczenia liczby sesji HTTP w
serwerze tworzonych przez daną aplikację
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość rozdziału ruchu (protokołów) na
różne interfejsy sieciowe (lub adresy IP). Np. możliwość rozdzielenia ruchu
administracyjny/monitoringu od ruchu aplikacyjnego do ruchu związanego z funkcjonowaniem
klastra (replikacja sesji) – dane związane z tymi funkcjami mogą być przesyłane poprzez inne
karty sieciowe/podsieci, itp.
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość automatycznego i ręcznego restartu
(migracji) instancji serwerów aplikacyjnych na innych fizycznych maszynach w razie awarii, wraz
z przeniesieniem istotnych dla przetwarzania danych (np. zawartość kolejek JMS, logi transakcji
rozproszonych JTA). Automatyczna rekonfiguracja serwerów aplikacyjnych po restarcie (zmiana
adresu IP, itp.)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość konfiguracji i zarządzania
środowiskiem serwerów aplikacyjnych równocześnie poprzez: konsole webowe, skrypty (np.
Jython), programowo (Java API), SNMP
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość łatwego rozszerzania funkcjonalności
oferowanych przez konsole administracyjne. Rozszerzenia nie powinny wymagać zmian w
kodzie istniejących konsol. Rozszerzenia nie powinny wymagać zmian w przypadku przyszłych
aktualizacji (upgrade wersji serwera aplikacyjnego, itp.)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji
środowiska serwerów aplikacyjnych w sposób transakcyjny (albo wszystkie zmiany zostaną
poprawnie wprowadzone albo żadna zmiana nie będzie wprowadzona)
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INF.AS.83.

INF.AS.84.
INF.AS.85.

INF.AS.86.
INF.AS.87.
INF.AS.88.
INF.AS.89.

Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość automatycznego tworzenia skryptów
konfiguracyjnych (rejestrowanie wykonywanych zmian, a następnie ich zapisywanie do pliku,
tak, aby później taki plik uruchomić w postaci skryptu)
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowany mechanizm automatycznej naprawy
transakcji (transaction recovery) podczas restartu serwera aplikacyjnego
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać wbudowany moduł do diagnostyki pracy serwera
aplikacyjnego i uruchomionych w nim aplikacji. Możliwość dynamicznego dodawania poprzez
konfigurację własnego kodu diagnostycznego do określonych miejsc w aplikacji i jej
komponentach
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość zarządzania i monitorowania wieloma
serwerami aplikacyjnymi z jednej konsoli
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość zarządzania i monitorowania wielu
aplikacji wdrożonych na różnych instancjach serwera aplikacyjnego
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość zarządzania klastrami serwerów
aplikacyjnych
Infrastruktura serwera aplikacji musi posiadać możliwość monitorowania zasobów serwerów
aplikacyjnych takich jak póle połączeń JDBC, kolejki JMS, źródła danych

6.7.3 Infrastruktura cache
Oferowana infrastruktura cache dostarczana wraz z serwerem aplikacji musi minimalnie spełniać
następujące wymagania:
ID wymagania
INF.CACHE.1.

INF.CACHE.2.
INF.CACHE.3.

INF.CACHE.4.

INF.CACHE.5.
INF.CACHE.6.
INF.CACHE.7.
INF.CACHE.8.
INF.CACHE.9.
INF.CACHE.10.
INF.CACHE.11.

INF.CACHE.12.
INF.CACHE.13.
INF.CACHE.14.
INF.CACHE.15.
INF.CACHE.16.

Opis wymagania
Wsparcie podstawowych technologii programistycznych (API pozwalające implementować
komunikację aplikacji z infrastrukturą cache)., w tym:
• Java,
• Technologia .NET
• C/C++.
Infrastruktura cache musi umożliwiać realizację integracji aplikacji z infrastrukturą cache
poprzez usługi typu REST
Wsparcie funkcjonalności związanej z przechowywaniem sesji (persystencja sesji http,
kontekstu usług typu Servlet oraz kontekstu usług typu Session EJB) dla zaproponowanego
serwera aplikacji
Możliwość rozproszonego przetwarzania danych w pamięci cache. Oznacza to, że operacje
na danych związane z przetwarzaniem odbywają się bezpośrednio w pamięci cache, bez
konieczności transportu danych poza obręb pamięci cache.
Możliwość przechowywania obiektów w strukturze kolekcji (Klucz, Wartość)
Wsparcie modelu obiektowego przechowywanych danych
Oprogramowanie infrastruktury cache musi zapewniać mechanizm rozproszonej pamięci
operacyjnej (ang. Single System Image)
Możliwość śledzenia zmian w danych znajdujących się w pamięci cache
Możliwość równoległego wyszukiwania danych oraz możliwość tworzenia indeksów
Oprogramowanie infrastruktury cache musi zapewniać funkcjonalność zapytań ciągłych, co
oznacza możliwość otrzymywania zawsze aktualnych wyników wyszukiwania.
Możliwość rozproszonego (równoległego) agregowania danych w oparciu o filtry.
Minimalnie muszą występować filtry (MINIMUM, MAXIMUM, AVERAGE, SUM, HAVING,
GROUP BY, DISTINCT).
Możliwość stosowania / budowania własnych funkcji agregujących.
Oprogramowanie infrastruktury cache musi zapewniać mechanizmy wysokiej dostępności i
ochrony danych przed awariami
Możliwość klastrowania węzłów cache
Oprogramowanie infrastruktury cache musi zapewniać płynne dodawanie i usuwanie
węzłów klastra cache
Oprogramowanie infrastruktury cache musi zapewniać przezroczystą obsługa awarii
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INF.CACHE.17.

INF.CACHE.18.
INF.CACHE.19.
INF.CACHE.20.

INF.CACHE.21.
INF.CACHE.22.
INF.CACHE.23.
INF.CACHE.24.
INF.CACHE.25.
INF.CACHE.26.
INF.CACHE.27.
INF.CACHE.28.
INF.CACHE.29.
INF.CACHE.30.

pojedynczych węzłów.
Oprogramowanie infrastruktury cache mimo występowania w konfiguracji wielowęzłowej
przechowującej dane, nie może wymagać wspólnej przestrzeni (np. bazy danych, rejestru,
itd.)
Oprogramowanie infrastruktury cache musi zapewniać mechanizm cache, pomiędzy
aplikacją a drugą aplikacją lub bazą danych
Oprogramowanie infrastruktury cache musi zapewniać persystencję przechowywanych
danych w bazie danych
Możliwość budowania własnych mechanizmów integrujących cache z dowolnymi
repozytoriami danych (bazy danych, katalogi, własne aplikacje udostępniające dane poprzez
API)
Oprogramowanie infrastruktury cache musi zapewniać mechanizm read through w
komunikacji na linii aplikacja <-> cache <-> baza danych
Oprogramowanie infrastruktury cache musi zapewniać mechanizm write through w
komunikacji na linii aplikacja <-> cache <-> baza danych
Oprogramowanie infrastruktury cache musi zapewniać mechanizm write behind w
komunikacji na linii aplikacja <-> cache <-> baza danych
Mechanizm write behind musi zapewniać możliwość kolejkowania zapisów do bazy danych
Mechanizm kolejkowania żądań związanych z bazą danych musi być odporny na awarie
(musi być automatycznie tworzona kopia zapasowa kolejek)
Możliwość rozszerzenia cache do pracy w sieci WAN (odporność na mniejsze przepustowości
oraz większe opóźnienia)
Możliwość integracji z technologią Spring
Możliwość integracji z technologią Hibernate
Oprogramowanie infrastruktury cache musi zapewniać mechanizm wyzwalaczy (ang.
triggers)
Możliwość usuwania z pamięci kopii danych po zapisaniu ich do persystentnego
repozytorium danych (np. bazy danych)

6.7.4 Oprogramowanie BI i system raportowy
Oprogramowanie klasy BI wraz z systemem raportowym.
Wymagania architektoniczne:
ID wymagania
INF.BI.1.
INF.BI.2.
INF.BI.3.
INF.BI.4.
INF.BI.5.

INF.BI.6.

INF.BI.7.

INF.BI.8.

Opis wymagania
System musi zapewniać dostęp do różnych typów źródeł danych: np. XML, Web Services,
procedur składowanych, plików płaskich, baz relacyjnych, baz wielowymiarowych, itp.
System powinien obsługiwać m.in. następujące źródła danych: Baza Oracle, Baza Microsoft
SQL Server, Oracle OLAP w opcji, Microsoft Analysis Services (MDX), ESSBASE
Rozwiązanie oparte o jeden łatwo zarządzany, spójny model metadanych.
Definiowanie metadanych serwera BI musi być zapewnione przez intuicyjny interfejs
graficzny a nie w oparciu o skrypty i kodowanie.
Możliwość łączenia w raporcie i na poziomie modelu metadanych informacji pochodzących z
różnych źródeł (np. fragmentacja danych, drążenie poprzez różne źródła danych) oparte o
proste modelowanie graficzne i edycję obiektów metadanych.
System musi zapewnić bezpośrednią integrację danych z różnych systemów hurtowni
danych, hurtowni tematycznych, systemów transakcyjnych, gromadzonych danych
operacyjnych.
System musi umożliwiać użytkownikowi lub administratorowi kompleksowe zamodelowanie
różnych źródeł informacji biznesowej w prosty, zrozumiały (logiczny), jeden model
biznesowy wykorzystywany przez wszystkie komponenty platformy systemu Business
Intelligence (tylko jedna warstwa metadanych wykorzystywana przez wszystkie narzędzia
BI).
System powinien umożliwiać użytkownikowi/administratorowi zmianę nazw elementów
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INF.BI.9.

INF.BI.10.

INF.BI.11.

INF.BI.12.
INF.BI.13.
INF.BI.14.
INF.BI.15.

INF.BI.16.
INF.BI.17.
INF.BI.18.
INF.BI.19.
INF.BI.20.

warstwy fizycznej na pojęcia biznesowe, przyjazne użytkownikowi końcowemu.
System musi natywnie wspierać wielojęzyczność przez mechanizmy wbudowane w
rozwiązanie. Wielojęzyczność musi być wspierana w obrębie jednej warstwy metadanych i
nie może wymagać dla każdego języka instalacji odrębnej warstwy metadanych lub ich
części.
W celu osiągnięcia skalowania systemu powinien być wykorzystywany mechanizm puli
połączeń (“connection pooling”). Oznacza to, że pojedyncze połączenie do bazy danych jest
wykorzystywane do wykonywania wielu zapytań.
Użytkownik musi mieć dostęp do informacji biznesowej w sposób on-line (raporty) wyłącznie
przez standardową przeglądarkę sieci Web za pomocą języka DHTML (technologia AJAX).
Wykorzystanie przeglądarki internetowej jako interfejsu użytkownika nie może wymuszać
instalacji dodatkowych komponentów typu ActiveX lub Applet Java. Wymagana jest
wsparcie przynajmniej dwóch następujących przeglądarek internetowych – Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Chrome.
System powinien udostępniać otwarte biblioteki API do warstwy modelu biznesowego.
Rozwiązanie musi być oparte o architekturę trójwarstwową.
System musi mieć możliwość instalacji na platformie systemu operacyjnego MS Windows
oraz Linux.
System musi zapewniać możliwość tworzenia agregatów w relacyjnym źródle danych na
podstawie logiki biznesowej warstwy metadanych, a następnie automatyczną obsługę tych
agregatów (zarówno w postaci źródła danych zagregowanych jak i automatycznych
odświeżeń). Automatyczne tworzenie agregatów musi być niezależne od źródeł danych
warstwy metadanych i może opierać się na wielu różnych technologicznie źródłach danych.
System musi pozwalać na dostęp do danych na poziomie warstwy biznesowej metadanych
za pomocą sterownika ODBC.
System musi zapewniać natywną możliwość wizualizacji informacji na mapie.
System musi zapewnić możliwość klastrowania środowiska BI.
System musi zapewnić możliwość wykonywania analiz ROLAP i MOLAP.
System musi zapewnić możliwość wykonania analiz „write-back”.

Wymagania dla modułu analityczno-raportowego:
ID wymagania
INF.BI.21.
INF.BI.22.
INF.BI.23.

INF.BI.24.
INF.BI.25.
INF.BI.26.
INF.BI.27.

INF.BI.28.
INF.BI.29.
INF.BI.30.
INF.BI.31.

Opis wymagania
System musi pozwolić na prezentowanie informacji z wielu źródeł danych na jednym
raporcie (nie na kokpicie menedżerskim).
System musi wykorzystywać tabele agregatów w sposób transparentny dla użytkownika
końcowego.
System musi umożliwiać prezentację danych na raportach z wykorzystaniem m.in.:
Performance Tiles, Waterfall, Map, 100 Percent Stacked Chart, Null Non-Surpression,
Breadcrumbs, Trellis, Zamrożonych nagłówków tabeli i tabeli przestawnych.
System musi rekomendować użytkowników odpowiedni sposób wizualizacji danych w
zależności od danych zdefiniowanych w kryterium raportu tzw. data-driven insight.
System musi potrafić dynamicznie udostępniać użytkownikom listy wartości wykorzystywane
do filtrowania danych na raporcie.
System musi wspierać tworzenie tzw. Sub-filtrów np. Użytkownik może wykorzystać
rezultaty jednego raportu jako filtr drugiego raportu.
System musi wspierać kaskadowe podpowiedzi (prompts) np. 2-ga podpowiedź wyświetla
tylko wyfiltrowane ważne wartości dla niej bazując na wartościach zwróconych w 1-ej
podpowiedzi.
System powinien potrafić wyeksportować dane w formacie .csv, .pdf, .xls, .ppt,.xml,.mht,
Tab delimited format itp. Podać jakie formaty są możliwe.
System powinien potrafić wizualizować graficznie tzw. wyjątki tzn. Wartości przekraczające
wartości oczekiwane, nie mieszczące się w pewnych zakresach itp.
System musi umożliwiać wykonywanie kalkulacji: matematycznych, statystycznych,
znakowych, konwersji itp.
System musi wspierać tworzenie warunków wyliczanych, wykorzystywanych do filtrowania
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INF.BI.32.
INF.BI.33.

INF.BI.34.
INF.BI.35.
INF.BI.36.
INF.BI.37.
INF.BI.38.
INF.BI.39.

INF.BI.40.

INF.BI.41.

INF.BI.42.

INF.BI.43.
INF.BI.44.
INF.BI.45.
INF.BI.46.
INF.BI.47.
INF.BI.48.

INF.BI.49.

INF.BI.50.
INF.BI.51.

INF.BI.52.
INF.BI.53.
INF.BI.54.
INF.BI.55.

danych.
System powinien umożliwiać wizualizację danych aktualnych, historycznych oraz trendu.
System musi umożliwiać użytkownikowi budowę nowego raportu tylko i wyłącznie za
pomocą standardowej przeglądarki internetowej np. Internet Explorerze, Mozilla Firefox,
Chrome.
System powinien pozwalać użytkownikowi na sortowanie danych dowolnego wymiaru w
porządku rosnącym lub malejącym w przeglądarce internetowej.
System powinien pozwalać użytkownikowi na sortowanie wyników raportu w postaci tabeli
przestawnej po kolumnie i po wierszu.
System powinien pozwalać użytkownikom ustawiać warunki potrzebne do filtrowania
danych w przeglądarce internetowej.
System powinien pozwalać użytkownikom na wykonywanie operacji drążenia danych do
danych bardziej szczegółowych (drill down) w przeglądarce internetowej.
Możliwość nawigacji warunkowej, która w zależności od sytuacji może wskazywać
użytkownikowi pewne biznesowo powiązane ścieżki analizy.
System powinien pozwalać użytkownikowi na drążenie hierarchii wymiaru (tzw. „drzewko”)
a nie wyłącznie jego atrybutów. Powinna być zapewniona możliwość generowania raportu
opartego jednocześnie o hierarchię wymiarów i atrybuty.
Powinna istnieć możliwość definiowania na raporcie nowych obiektów wyliczalnych oraz
grup łącząc dowolne elementy z hierarchii danego wymiaru, jak i korzystając z atrybutów
wymiaru.
Możliwość drążenia do informacji pochodzących z kilku źródeł danych bez potrzeby
tworzenia dodatkowych raportów (tzn. bez potrzeby łączenia kilku raportów zawierających
informacje z różnych źródeł danych).
Powinna istnieć możliwość wykorzystania na raporcie kilku hierarchii wymiarów
jednocześnie oraz możliwość umieszczenia w raporcie jednocześnie hierarchii wymiarów
wraz z atrybutami wymiarów.
Możliwość wykonywanie dodatkowych obliczeń przed jak i po zgromadzeniu wyników
zapytania przez serwer analityczny.
Podać listę standardowych typów widoków danych (tabele, wykresy, tabele przestawne itd.)
z zaznaczeniem które widoki umożliwiają drążenie danych.
Tworzenie każdego dodatkowego widoku danych nie może wymagać osobnego, nowego
zapytania SQL.
System musi umożliwiać użytkownikom dodawanie logicznych kolumn, wyrażeń, obliczeń na
raporcie uruchomionym w przeglądarce internetowej.
System musi umożliwiać użytkownikom na zmianę nazw kolumn na raporcie uruchomionym
w przeglądarce internetowej, na dowolnie wybrane przez użytkownika nagłówki i etykiety .
System powinien umożliwiać użytkownikom na zmiany wizualizacji danych na raporcie:
pozioma i pionowa orientacja danych, ukrywanie etykiet wierszy i reguł agregacji danych na
raporcie uruchamianym w przeglądarce internetowej.
System musi umożliwiać tworzenie raportów operacyjnych o z dokładnie określonym
układzie (tzw. pixel-perfect formatting). System musi mieć możliwość wykorzystania
formularzy PDF Forms publikowanych przez instytucje państwowe jako szablonów raportu.
System musi umożliwić automatyczną konwersję kokpitu menadżerskiego z raportami do
raportu operacyjnego.
Dostęp do kokpitów, tworzenie raportów ad-hoc i tworzenie raportów operacyjnych (tzw.
pixel-perfect) powinno być realizowane poprzez jeden spójny interfejs oparty o
przeglądarkę.
System musi umożliwiać na tworzenie poprzez przeglądarkę internetową firmowego stylu
(template) który raz stworzony może być dziedziczony przez wszystkie raporty.
Strony portalu informacyjnego muszą mieć możliwość personalizacji na poziomie
użytkownika oraz na poziomie grupy użytkowników.
Kokpity informacyjne musza mieć możliwość osadzenia w nich treści z zewnętrznego serwisu
internetowego.
Powinna istnieć możliwość udostępnienia raportu i kokpitu w postaci adresu URL z
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INF.BI.56.
INF.BI.57.

INF.BI.58.
INF.BI.59.
INF.BI.60.
INF.BI.61.

INF.BI.62.
INF.BI.63.

INF.BI.64.
INF.BI.65.
INF.BI.66.
INF.BI.67.

INF.BI.68.
INF.BI.69.

INF.BI.70.
INF.BI.71.
INF.BI.72.

INF.BI.73.

INF.BI.74.
INF.BI.75.

INF.BI.76.
INF.BI.77.

zachowaniem praw dostępu odnośnie zawartej tam treści.
Portal (kokpit) informacyjny musi mieć możliwość osadzenia w nim dowolnej zawartości
DHTML (HTML oraz Java Script).
System powinien umożliwiać bezpośrednie połączenie jednego raportu z kilkoma innymi w
ramach jednego kokpitu menadżerskiego, tak aby kliknięcie na atrybucie raportu
powodowało automatyczne filtrowanie danych na pozostałych raportach (tzw. masterdetail).
System powinien zapewniać możliwość historyzacji analiz i raportów w postaci migawek z
możliwością tworzenia dokumentów PDF zawierających pełną historię zmian.
Możliwość tworzenia nowych grup wyliczalnych z uwzględnieniem struktury hierarchicznej
wymiaru.
System musi pozwalać na łączenie kilku obszarów zainteresowań w ramach pojedynczego
raportu z poziomu użytkownika końcowego.
System musi mieć możliwość tworzenia bezpośredniego z kokpitu zapytań analitycznych
opartych o SQL w oparciu o model logiczny metadanych serwera BI i bezpośrednich struktur
fizycznych podpiętych do serwera BI.
Obsługa funkcji szeregów czasowych jak np. SQL PERIODROLLING, AGGREGATE AT, AGO,
TODATE.
System musi pozwalać na wykonanie fizycznego zapytania lub wywołanie funkcji bazy
danych bezpośrednio na raporcie BI, przy czym raport może zawierać jednocześnie kolumny
pochodzące z modelu metadanych serwera analitycznego BI jak i bezpośrednie odwołanie
do zapytań/funkcji źródła danych.
Formatowanie warunkowe dla tabeli przestawnej.
Formatowanie hierarchii wymiaru tak żeby każdy jej poziom mógł być reprezentowany w
inny sposób (np. inny kolor).
System musi zapewniać możliwość wywołania webservice bezpośrednio z raportu z
możliwością przekazania parametrów raportu.
Kokpit powinien posiadać możliwość łatwej komunikacji strategii przedsiębiorstwa poprzez
zbalansowaną kartę wyników. Zbalansowana karta wyników powinna być oparta o jeden
spójny z serwerem BI model metadanych (nie jest akceptowalne tworzenie dodatkowego,
osobnego modelu metadanych).
System powinien wspierać obsługę hierarchii niezbalansowanych.
Możliwość zaimportowania raportów do programu MS Excel i MS Power Point z możliwością
automatycznego odświeżania zawartości raportów. Zawartość raportów powinna być
automatycznie filtrowana zgodnie z uprawnieniami użytkownika.
Możliwość obracania wymiarami tabeli lub tabeli przestawnej bezpośrednio na raporcie bez
konieczności przechodzenia do zaawansowanego trybu edycji raportu.
Możliwość podglądu rezultatu/układu wygenerowanego raportu na etapie jego tworzenia
bez potrzeby wcześniejszego zapisywania raportu.
Możliwość ręcznej modyfikacji logicznego zapytania SQL wygenerowanego w trakcie
tworzenia raportu ad-hoc w tym możliwość wykonania dodatkowych zapytań przed i po
wykonaniu tegoż zapytania.
System musi zapewnić prosty interfejs generatora (wizard’a) do raportów ad-hoc i raportów
operacyjnych który w kolejnych krokach poprowadzi użytkownika końcowego przez
wszystkie niezbędne etapy od zdefiniowania kryteriów/źródła raportów do wizualizacji
danych.
System musi umożliwić generowanie raportów operacyjnych w oparciu o bezpośrednie
zapytania fizyczne do źródła danych oraz w oparciu o model metadanych serwera BI.
System musi umożliwić importowanie danych zawartymi w raportach systemu BI oraz
zawartych w metadanych serwera BI z poziomu MS Office : MS Word, MS Excel, MS Power
Point.
System musi umożliwiać wyświetlanie obiektów typu BLOB bezpośrednio na raporcie (w
kolumnie raportu).
System nie może ograniczać możliwości wizualizacji danych na raportach ze względu na
źródło pochodzenia danych.
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INF.BI.78.

Użytkownik musi mieć możliwość cofnięcia wszelkich kastomizacji (np. drążenie,
przeniesienie kolumny etc.) wykonanych na kokpicie menadżerskim.

Wymagania dotyczące używalności systemu:
ID wymagania
INF.BI.79.
INF.BI.80.
INF.BI.81.
INF.BI.82.
INF.BI.83.
INF.BI.84.
INF.BI.85.
INF.BI.86.
INF.BI.87.
INF.BI.88.

INF.BI.89.

INF.BI.90.
INF.BI.91.
INF.BI.92.

INF.BI.93.
INF.BI.94.
INF.BI.95.

INF.BI.96.

INF.BI.97.
INF.BI.98.
INF.BI.99.
INF.BI.100.
INF.BI.101.
INF.BI.102.
INF.BI.103.
INF.BI.104.

Opis wymagania
System musi zawierać kontekstową Pomoc dla użytkowników/administratorów.
System musi pozwalać użytkownikom/administratorom na łatwą rozbudowę systemu
Pomocy.
System musi zapewnić możliwość automatycznej wersyfikacji modelu metadanych pod
kątem potencjalnych błędów w projektowaniu metadanych.
System musi umożliwiać interaktywną pracę z danymi i umożliwiać na nawigację w obrębie
domyślnych hierarchii wymiarów.
Musi istnieć możliwość tworzenia raportów inaczej niż w sposób ściśle programistyczny.
System musi umożliwić dodawanie komentarzy do kokpitów menadżerskich i raportów.
System musi umożliwiać użytkownikom planowanie wykonywania raportów o określonym
czasie, cykliczności lub jednorazowo.
System musi pozwalać użytkownikom na samodzielny dostęp do danych.
System musi pozwalać użytkownikom końcowym na samodzielne ustawianie
harmonogramów wykonania ich zadań/raportów oraz zapytań.
System musi dostarczać mechanizmy do modyfikacji kolumn i wierszy raportów
umieszczonych na kokpicie BI za poprzez „Drag&Drop”, bez konieczności edycji definicji
raportów.
System musi ukrywać złożoność struktur danych fizycznych oraz wszystkich aspektów
związanych z ich dostarczeniem. Użytkownik musi posługiwać się pojęciami i elementami
posiadającymi nazwy biznesowe oraz nie musi znać lokalizacji danych na których pracuje.
System nie może wymagać od użytkownika końcowego znajomości połączeń oraz ich reguł w
celu stworzenia raportu.
System musi pozwalać na ukrywanie kolumn na raporcie.
System musi pozwalać na prezentację wielu tabel jako folderu i ukrywać warstwę struktury
danych np. Znormalizowana postać wielu tabel może logicznie być widoczna jako jedna
zdenormalizowana tabela jeśli ma to sens biznesowy dla użytkowników końcowych.
System musi zawierać stronę domową na której użytkownik będzie miał dostęp do
najczęściej używanych raportów, ostatnio używanych raportów, listy folderów z raportami.
System powinien umożliwiać łatwe wyszukiwanie raportów po słowach kluczowych z
możliwością wykorzystania mechanizmu „full text search”.
Automatyczne dostarczanie raportów dostępnych na kokpicie poprzez email lub w postaci
alertów prezentowanych na kokpicie. Alerty będą generowane na podstawie zdefiniowanych
warunków (z możliwością sekwencyjnego sprawdzenia warunków jeden po drugim) lub na
podstawie z góry ustalonego harmonogramu.
Możliwość szybkiego generowania analiz poprzez umieszczenia wybranego raportu w
pamięci cache serwera analitycznego, na podstawie ustalonego wcześniej harmonogramu
oraz zdefiniowanego wcześniej warunku lub grupy warunków.
System zapewnia możliwość pracy grupowej nad modelem metadanych serwera
analitycznego z możliwością wersjonowania repozytorium metadanych.
Możliwość tworzenia patchy do uaktualnienia kolejnych wersji repozytorium
Możliwość podglądu i drukowania schematu fizycznego i biznesowego modelu metadanych.
System musi umożliwiać automatycznie proponować wartości wykorzystywane do
filtrowania danych na podstawie wpisywanych słów kluczowych.
Możliwość zastosowania filtrów bez konieczności wykorzystania dodatkowych przycisków
typu „Zastosuj” („Apply”) lub „Wyczyść”(„Reset”).
Możliwość dodania wybranych raportów do widoku „ulubione”. Raport oznaczony jako
„Ulubiony” musi być wyraźnie wyróżniony graficznie na tle pozostałych raportów.
Możliwość podglądu kokpitu/raportu w kontekście wybranego użytkownika.
Informowanie użytkownika przez RSS o nowych raportach utworzonych w danym katalogu
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na serwerze BI podpiętym do RSS.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i administracji:
ID wymagania
INF.BI.105.

INF.BI.106.
INF.BI.107.
INF.BI.108.

INF.BI.109.

INF.BI.110.

INF.BI.111.

INF.BI.112.
INF.BI.113.
INF.BI.114.

INF.BI.115.
INF.BI.116.
INF.BI.117.

Opis wymagania
System musi umożliwiać proces zewnętrznej identyfikacji użytkowników. Wśród
wspieranych sposobów identyfikacji wymagane jest co najmniej identyfikacja na podstawie
danych w źródle danych, wykorzystanie serwera LDAP oraz wykorzystanie rozwiązania Active
Directory.
System musi wspierać wielopoziomowy model bezpieczeństwa jak użytkownik, grupa.
System musi dynamicznie przypisywać użytkownikom poziom bezpieczeństwa bazując na
atrybutach przypisanych użytkownikowi w procesie identyfikacji.
System musi automatycznie ograniczać zapytania wykonywane przez użytkowników, grupę
użytkowników lub ze względu na źródło danych. Ograniczenia muszą dotyczyć: liczby
zwracanych rekordów, długości czasu wykonywania raportu, czas pracy użytkownika
(godziny, dni tygodnia).
System musi w sposób natywny wspierać śledzenie aktywności użytkowników poprzez
identyfikator, grupę, rolę, dostarczając informacje m.in. o czasie wykonania raportu, nazwie
raportu, wykorzystaniu pamięci cache w ramach raportu, statusie raportu (zakończony/nie
zakończony).
System musi pozwalać na administrację zapytaniami SQL z poziomu przeglądarki
internetowej. Administrator musi mieć możliwość podglądu aktualnie wykonywanych
zapytań analitycznych i ich anulowanie.
System musi pozwalać użytkownikom końcowym w sposób restryktywny na dostęp tylko do
odpowiednich danych. System musi pozwalać na definiowanie autoryzacji dostępu do
danych na poziomie metadanych biznesowych serwera BI.
System musi zapewniać przezroczystość zmian warstwy metadanych dla warstwy źródeł
danych.
System musi dostarczać graficzne narzędzie administracyjne które tworzy metadane w
środowisku graficznym bez potrzeby ręcznego pisania SQL.
System musi zapewniać scentralizowaną konsolę do zarządzania systemem umożliwiająca
min. Uruchomienie/Zatrzymanie poszczególnych komponentów systemu, konfigurację,
mierzenie wydajności, diagnostykę systemu BI.
Możliwość tworzenia skryptów do zarządzania systemem BI z wykorzystaniem JMX.
Możliwość lokalizacji struktury metadanych jak i warstwy prezentacji.
Możliwość wykorzystania natywnych mechanizmów bazy danych Oracle takich jak :
szyfrowanie, VPD, Data Masking oraz failover.

Wymagania w zakresie skalowalności i wydajności:
ID wymagania
INF.BI.118.
INF.BI.119.

INF.BI.120.

INF.BI.121.
INF.BI.122.
INF.BI.123.
INF.BI.124.

Opis wymagania
System musi dostarczać inteligentnego, wieloużytkownikowego mechanizmu cache.
System musi pozwalać na inteligentne wykorzystanie pamięci podręcznej cache serwera BI
tzn. jeżeli w pamięci cache znajduje się niższy poziom agregacji danych niż wymagany na
raporcie, wówczas raport zagreguje dane z pamięci cache i nie będzie generował zapytania
fizycznego bezpośrednio do źródła danych.
System musi wspierać funkcjonalność klastrowania do operacji równoważenia obciążenia
(load balancing) oraz operacji przełączania podczas awarii dla wielu instancji serwerów
aplikacyjnych.
System musi wspierać realizację wielu równoległych zapytań SQL.
System musi wykorzystywać zalety architektury SMP (Symmetric Multi-processing).
System musi wspierać wielowątkowość.
System musi wspierać możliwość wcześniejszego buforowania wyników i wyliczeń
niezbędnych do szybkiego dostarczenia raportu użytkownikowi końcowemu. Mechanizm
musi posiadać możliwość ustalenia harmonogramu zasilania pamięci cache serwera
analitycznego żądanymi wynikami.
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INF.BI.125.

System musi automatycznie optymalizować zapytania analityczne tzn. obliczenia zawarte w
logicznym zapytaniu po stronie systemu BI mogą być w ramach optymalizacji całkowicie
wykonane po stronie serwera BI, częściowo wykonane po stronie serwera BI i na bazie
danych, całkowicie wykonane po stronie bazy danych.

Wymagania w zakresie pracy mobilnej:
ID wymagania
INF.BI.126.
INF.BI.127.
INF.BI.128.
INF.BI.129.

Opis wymagania
System musi umożliwić dostęp do kokpitów BI przez urządzenia mobilne.
Wszystkie raporty i kokpity menadżerskie muszą być automatycznie dostępne na
urządzeniach mobilnych.
System musi wspierać dostarczanie raportów na urządzenia mobilne bazując na wcześniej
ustalonych harmonogramie lub zdarzeniach warunkowych.
System musi zapewnić natywną integrację z urządzeniami z systemem iOS.

Wymagania dotyczące dystrybucji informacji:
ID wymagania
INF.BI.130.
INF.BI.131.
INF.BI.132.
INF.BI.133.
INF.BI.134.
INF.BI.135.

Opis wymagania
W ramach automatycznej lub warunkowej dystrybucji informacji musi istnieć możliwość
samodzielnej subskrypcji użytkownika końcowego do rozsyłanej informacji.
Powinna istnieć możliwość dystrybucji raportów w różnych formatach – np. HTML, Excel,
PDF, CSV.
Musi istnieć możliwość alertowania oraz dystrybucji warunkowej.
Powinna istnieć możliwość przeprowadzenia dystrybucji na podstawie dostarczonej
zewnętrznej listy dystrybucyjnej.
Podczas dystrybucji powinna istnieć możliwość zapisu kopii załączników do pliku – np. jako
PDF.
System musi pozwolić na generowanie wielu wersji raportów z automatycznym podziałem
informacji na podstawie jednego szablonu.

Wymagania dotyczące serwera MOLAP:
ID wymagania
INF.BI.136.
INF.BI.137.

INF.BI.138.
INF.BI.139.

INF.BI.140.

INF.BI.141.

INF.BI.142.
INF.BI.143.
INF.BI.144.

Opis wymagania
Serwer OLAP powinien pracować w trybie wielowątkowym
Dostępność i zarządzanie pamięcią podręczną w ramach standardowych narzędzi zawartych
w licencji:
• Pamięć podręczna danych
• Pamięć podręczna kalkulacji
Dostępność partycjonowania kostek wielowymiarowych w celu optymalizacji wydajności
Możliwość budowy własnych aplikacji klienckich (w ramach standardowej licencji) za
pomocą API
• .NET
• Java
• Visual Basic
Dostępność narzędzi ETL zasilających kostki wielowymiarowe w ramach standardowej
licencji do integracji danych źródłowych:
• Bazy relacyjne
• Pliki xls, xlsx
• Pliki płaskie
• Txt
• CSV
Możliwość zarządzania środowiskiem serwera OLAP za pomocą:
• Konsoli administracyjnej – gruby klient
• Z wiersza poleceń
Możliwość skryptowania głównych procesów zachodzących w środowisku serwera OLAP
Możliwość integracji z modelem bezpieczeństwa opartym o Active Directory, LDAP.
Możliwość budowy wyzwalaczy wykonujących określone operacje (np. wysłanie maila) na
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INF.BI.145.
INF.BI.146.

INF.BI.147.

INF.BI.148.

INF.BI.149.
INF.BI.150.
INF.BI.151.
INF.BI.152.
INF.BI.153.
INF.BI.154.

INF.BI.155.
INF.BI.156.
INF.BI.157.
INF.BI.158.

INF.BI.159.

INF.BI.160.

INF.BI.161.

INF.BI.162.

wypadek zaistnienia konkretnych zdarzeń w danych (wartość konkretnej zmiennej
przekracza zadany próg)
Wsparcie dla UNICODE (polskie nazewnictwo aplikacji wymiarów i ich elementów)
Możliwość tworzenia następujących typów aplikacji (kostek wielowymiarowych):
• Analitycznych (tylko odczyt danych)
• Modelujących (z możliwością zapisu danych do kostki przez użytkownika
końcowego)
• Analityczno-Modelujących
Wymagane tryby dostępu dla użytkowników końcowych:
• Poprzez narzędzia Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
• Narzędzia BI oparte o przeglądarkę z możliwością budowy prostych zestawień
tabelarycznych jak również zaawansowanych pulpitów
Dostępność zaawansowanych algorytmów kalkulacyjnych (prognozujących, finansowych,
statystycznych, alokacyjnych, matematycznych, daty i czasu) w postaci funkcji łatwo
parametryzowalnych przez użytkownika końcowego
Możliwość budowy aplikacji wielojęzycznych
Możliwość budowy aplikacji wielowalutowych
Możliwość budowy algorytmów kalkulacyjnych środowisku graficznym – bez potrzeby
kodowania
Możliwość budowania tabel i zestawień niesymetrycznych
Możliwość budowania wymiarów atrybutowych charakteryzujących inne wymiary
Możliwość charakteryzowania pojedynczych elementów wymiarów dowolnym zestawem
atrybutów z pełnym wsparciem raportowania, budowy algorytmów kalkulacyjnych na tych
atrybutach
Możliwość eksportu danych z kostki wielowymiarowej bezpośrednio do tabel w relacyjnych
bazach danych
Możliwość eksportu metadanych do formatu XML
Możliwość budowy własnych funkcji kalkulacyjnych wykorzystujących istniejące
Możliwość wykonywania operacji drill-throuh polegających na interaktywnym i
kontekstowym dostępie do danych szczegółowych powiązanych z drążona komórką i
znajdujących się poza serwerem OLAP.
Możliwość budowania modeli bezpieczeństwa do danych z dokładnością do pojedynczej
komórki z danymi w trybach
• Odczyt
• Zapis
• Odczyt/Zapis
• Odczyt tylko metadanych
Zapis danych do kostek wielowymiarowych przez użytkownika końcowego
•
Możliwość zapisu danych do kostek wielowymiarowych na dowolnym poziomie
hierarchii każdego wymiaru (w szczególności na agregatach) bez konieczności
budowy „sztucznych liści”
•
Możliwość zapisu danych nieliczbowych do kostek wielowymiarowych
•
Możliwość zarządzania zmianami hierarchii wymiarów na wskroś innego
wymiaru (w szczególności w czasie) jako rozwiązanie tzw. problemu Slowly
Changing Dimension
Sposoby wykonywania kalkulacji przez użytkownika końcowego/administratora
•
Agregacja i przeliczenie danych w trybie on-line z możliwością parametryzacji
zakresu danych do agregacji i przeliczeń
•
Agregacja i przeliczenie danych na żądanie użytkownika z możliwością
parametryzacji zakresu danych do agregacji i przeliczeń
•
Agregacja i przeliczenie danych wykonywane zdalnie za pomocą skryptu z
możliwością parametryzacji zakresu danych do agregacji i przeliczeń
•
Połączenie powyższych trybów w ramach jednej kostki wielowymiarowej
Inteligencja finansowa rozumiana jako Inteligentne traktowanie elementów wymiaru pozycji
analizowanych, kont, miar, wskaźników, które muszą być charakteryzowane następującymi
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INF.BI.163.

wbudowanymi (standardowa funkcjonalność narzędzia, niedopuszczalne jest tworzenie jej
od początku podczas implementacji) atrybuty:
•
Typ miary:
o Przychody,
o Koszty,
o Aktywa,
o Zobowiązania,
o Wskaźnik
•
Typ bilansowania pozycji (agregacji w czasie)
o Agreguj
o Bilans (otwarcia, zamknięcia)
o Średnia
•
Rodzaj raportowania odchyleń od planów
o Pozytywne (dla wszystkich pozycji niekosztowych)
o Negatywne (dla wszystkich pozycji kosztowych)
•
Typ danych
o Numeryczny
o Tekst
Inteligentne traktowania wymiaru czasu – wbudowane reguły akumulacji wartości pozycji
planistycznych w czasie (w zależności od szczegółowości planowania) (standardowa
funkcjonalność narzędzia, niedopuszczalne jest tworzenie jej od początku podczas
implementacji):
•
Narastająco w roku
•
Narastająco w kwartale
•
Narastająco w miesiącu,
•
itp.

6.8 Infrastruktura integracji i budowania usług złożonych
Świadczenie usług w modelu PaaS, FaaS oraz SaaS stawia przed Data Techno Park znaczne
wymagania w zakresie integracji zamawianych aplikacji.
Integracja aplikacji następować będzie w oparciu o jawne definicje procesów osadzonych w silniku
procesów stanowiącym element szyny integracyjnej.
Każda aplikacja, której model zakłada istnienie interfejsów w postaci API musi być dostępna z
poziomu szyny usług. Oznacza to, że usługi muszą być publikowane w rejestrze szyny usług, w jednym
z dozwolonych modeli.
Przewiduje się logiczne wydzielenie 2 typów szyn integracyjnej: jednej dla komunikacji pomiędzy
aplikacjami wewnątrz infrastruktury Data Techno Park oraz jednej dla komunikacji z siecią WAN
(zewnętrznej). Zewnętrzna szyna może być dedykowanym rozwiązaniem aplikacyjnym
zapewniającym skuteczną filtrację ruchu z zewnątrz i gwarantującym bezpieczeństwo zasobów
dostępnych z poziomu wewnętrznej szyny usług.
Wewnętrzna szyna usług będzie podstawową szyną usług, na której osadzone muszą być wszystkie
usługi aplikacyjne, zarówno biznesowe, jak i infrastrukturalne.
W skład infrastruktury do integracji i budowania usług złożonych wchodzą następujące klasy
oprogramowania:
1. Szyna usługowa (ang. Enterprise Service Bus, ESB)
2. Silnik procesów biznesowych (ang. Business Process Modelling, BPM) składający się z:
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a.
b.
c.
d.
e.

środowiska uruchomieniowego dla procesów biznesowych
środowiska modelowania procesów biznesowych
środowiska monitorowania usług i procesów biznesowych
środowiska symulacji działania procesów biznesowych
środowiska raportowania

application Integracj a usług

Silnik procesów biznesowych

Środowisko
modelowania
procesów
biznesowych

Środowisko
monitorowania
usług i procesów
biznesowych

Środowisko
raportowania

Środowisko
symulacji działania
procesów
biznesowych

Środowisko
uruchomieniowe
dla procesów

Szyna usług

dostępneZPoziomu
dostępneZPoziomu
Aplikacj e biznesow e
Aplikacj e infrastrukturalne
+ eHIS w technologii cienkiego klienta
+ eHIS w technologii grubego klienta

+ Baza wiedzy

+ eHIS w technologii trzeciej

+ Integracja usług

+ Repozytorium medyczne

+ Płatności i billing

+ Repozytorium ogólne

+ Administracja

+ Platforma EZD

+ Monitorowanie i Analizy

+ eTranskrypcja

+ Obsługa klienta

+ eContactCenter
+ Internetowa Platforma Wsparcia Psychoonkologii
+ Zintegrowany system klasy ERP

+ Bezpieczeństwo
(from C. Architektura systemów
informatycznych)

+ Gabinet-FK
+ Środki trwałe
+ PFW Framework
+ Zarządzanie infrastrukturą
+ Portal informacyjno-zarządczy
+ Digitalizacja dokumentów
+ Słowniki
+ T elerehabilitacja
(from C. Architektura systemów informatycznych)

Rysunek 20 Integracja usług i rola wewnętrznej szyny usług
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Wszystkie typy oprogramowania muszą być ze sobą silnie zintegrowane oraz dostarczone w postaci
gotowego oprogramowania jako jeden spójny produkt wykonany przez jednego dostawcę.
6.8.1 Szyna usługowa
Poniżej przedstawione zostały wymagania dla Szyny usługowej.
ID
wymagania
ESB.1.
ESB.2.

ESB.3.
ESB.4.

ESB.5.
ESB.6.
ESB.7.
ESB.8.
ESB.9.
ESB.10.
ESB.11.
ESB.12.
ESB.13.
ESB.14.
ESB.15.
ESB.16.
ESB.17.

ESB.18.

ESB.19.
ESB.20.

Opis wymagania
Oprogramowanie Szyny Usług będzie oparte o serwer aplikacji zgodny ze standardem JEE (Java
Enterprise Edition).
Oprogramowanie musi być dostarczone z licencjami umożliwiającymi jego uruchomienie na
infrastrukturze określonej w zestawieniu ilościowym, przy czym zakłada się, że liczba licencji nie
będzie wystarczająca do obsadzenia całości serwera, dlatego dopuszcza się zastosowanie
wirtualizacji umożliwiającej pracę oprogramowania w liczbie zakładanej z zestawieniu
ilościowym.
Oprogramowanie będzie umożliwiało integrację w oparciu o standardy EJB 3.0 oraz Spring
Framework.
Oprogramowanie będzie zgodne ze standardami:
a. WSDL 2.0
b. SOAP 1.2
c. SOAP with Attachments
d. UDDI 3.0
Oprogramowanie umożliwi projektowanie bezstanowych procesów biznesowych z pominięciem
warstwy Zarządzania Procesami Biznesowymi.
Oprogramowanie umożliwi realizację bezstanowych ale długotrwałych procesów zależnych od
wielu usług – agregacja usług.
Oprogramowanie umożliwi implementację usług przekazywania zadań do innych usług wraz z
translacją komunikatów.
Oprogramowanie umożliwi zdefiniowanie reguł wywołania usługi.
Oprogramowanie umożliwi ograniczenie wywołań usług, ochronę wydajności adapterów oraz
zajętości kolejek.
Oprogramowanie umożliwi implementację komunikacji bezpośredniej aplikacjami biznesowymi
i infrastrukturalnymi na podstawie posiadanych adapterów.
Oprogramowani umożliwi transformację danych, transformację komunikatów np.
XPath/XSLT/XQuery.
Oprogramowanie umożliwi wzbogacanie transformacji danych o warunki logiczne lub
ograniczenia.
Oprogramowanie będzie wspierało transformację danych poza strukturą XML np. plików
tekstowych.
Oprogramowanie będzie obsługiwało wiele warstw transportowych np.: JMS, HTTP, MQ, FTP,
TCP.
Oprogramowanie umożliwi monitorowanie poprawnej pracy usług.
Wraz z oprogramowaniem zostaną dostarczone niezbędne skrypty oraz narzędzia wspierające
przełączanie aktywności pomiędzy węzłami Szyny Usług.
Oprogramowanie zapewni wsparcie w zakresie realizacji testów wydajnościowych i
funkcjonalnych: zaślepki, symulatory, skrypty automatyzujące testy, konsola wywoływania
ręcznego usług.
Oprogramowanie będzie wspierało transformację komunikatów, na podstawie przykładowej
wymiany plików XML przekazywanych transportem FTP i na podstawie zawartych w nim danych
wywoływanie odpowiednich usług.
Oprogramowanie będzie zawierało opis proponowanego systemu kolejkowego, możliwości w
zakresie ustanawiania QoS dla: usług, kolejek, komunikatów w kolejkach.
Oprogramowanie zapewni realizację odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie:
a. uwierzytelniania
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ESB.21.
ESB.22.

ESB.23.
ESB.24.
ESB.25.
ESB.26.
ESB.27.
ESB.28.

ESB.29.

ESB.30.

ESB.31.

ESB.32.

ESB.33.
ESB.34.
ESB.35.

ESB.36.
ESB.37.

ESB.38.

b. kontroli dostępu
c. zarządzania użytkownikami, grupami i rolami
d. tworzenia, przechowywania i walidacji certyfikatów, haseł, kluczy
e. audytowania zdarzeń bezpieczeństwa
f. wsparcia dla pojedynczego logowania SSO
Oprogramowanie zapewni zgodność ze standardami WS-* a w szczególności z WS-Security, WSPolicy.
Oprogramowanie zapewni dostępność mechanizmów uwierzytelniania i szyfrowania usług np.
takich jak: użytkownik/hasło, passphrase, weryfikacja hostów, brak uwierzytelniania,
tunelowanie wywołań SSL, certyfikaty X.509
Oprogramowanie zapewni możliwość ograniczenia czasu wywołań dla usług oraz użycia
adapterów.
Oprogramowanie będzie zawierało zestawienie adapterów do systemów i standardów
zewnętrznych np.: NFS, pliki lokalne, HTTP, SMTP, FTP, JMS, MQ, JDBC, EDI, Oracle, DB2.
Oprogramowanie zapewni obsługę komunikatów typu np.: SOAP, XML, FTP, SMTP.
Oprogramowanie zapewni możliwość kontroli zmian wprowadzanych do ESB oraz ich cofnięcia.
Oprogramowanie zapewni możliwość eksportu ustawień konfiguracyjnych i importu na innej
instancji Szyny Usług.
Oprogramowanie zapewni wsparcie dla replikacji sesji w pamięci pomiędzy wieloma instancjami
węzłów Szyny Usług przy zapewnieniu wysokiej wydajności oraz możliwość replikacji sesji w
trybie primary-secondary (czyli zarządzanie maksymalnie dwiema kopiami sesji użytkownika w
klastrze).
Oprogramowanie powinno mieć możliwość konfiguracji priorytetów obsługi żądań, priorytetów
aplikacji i ich komponentów. Możliwość przypisywania reguł do użytkowników, aplikacji i ich
komponentów (np. servlet’ów, EJB). Reguły powinny obejmować takie cechy jak: wagi
(priorytety – np. % czasu procesorów gwarantowany dla aplikacji i/lub ich komponentów), czasy
odpowiedzi, min/max liczba wątków, itp.
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowaną możliwość konfiguracji ochrony serwerów
aplikacyjnych (i aplikacji) przed przeciążeniem. Dla przykładu: jeśli liczba żądań do
serwera/aplikacji jest zbyt duża, serwer powinien przekierować nowe żądania do innych
instancji w klastrze.
Oprogramowanie powinno zapewnić możliwość zaprogramowania automatycznego restartu
węzła i/lub komponentu w sytuacji zawieszenia (braku odpowiedzi), pojawienia się błędów o
braku pamięci lub zbyt długiego wykonywania się wątków (stuck threads).
Oprogramowanie powinno zapewnić możliwość rozdziału ruchu (protokołów) na różne
interfejsy
sieciowe
(lub
adresy
IP).
Np.
możliwość
rozdzielenia
ruchu
administracyjny/monitoringu od ruchu aplikacyjnego od ruchu związanego z funkcjonowaniem
klastra (replikacja sesji) – powinna istnieć możliwość przesyłania danych związane z tymi
funkcjami poprzez inne karty sieciowe/podsieci.
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowaną możliwość klastrowania połączeń JDBC.
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowaną możliwość klastrowania JMS (w tym
automatyczne przełączanie klientów JMS w momencie failover serwerów JMS)
Oprogramowanie powinno zapewnić możliwość automatycznego i ręcznego restartu (migracji)
instancji serwerów aplikacyjnych na innych fizycznych maszynach w razie awarii, wraz z
przeniesieniem istotnych dla przetwarzania danych (np. zawartość kolejek (np. JMS, MQSeries),
logi transakcji rozproszonych JTA). Automatyczna rekonfiguracja serwerów aplikacyjnych po
restarcie (zmiana adresu IP, itp.)
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowane wsparcie dla specyfikacji JSR-88 – Deployment
Plan (plany wdrożeń).
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowaną obsługę pól połączeń do baz danych z
uwierzytelnieniem połączeń. Tworzenie pul połączeń JDBC, w których jest możliwość
zmapowania użytkowników serwera aplikacyjnego na użytkowników zdefiniowanych w bazie
danych. Powinna być możliwość wykonania mapowania typu „user id per connection”.
Oprogramowanie powinno mieć wbudowaną obsługę zaawansowanych mechanizmów
kolejkowych: grupowanie komunikatów przesyłanych do JMS z gwarancją zachowania kolejności
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ESB.39.

ESB.40.
ESB.41.
ESB.42.

ESB.43.

ESB.44.
ESB.45.
ESB.46.
ESB.47.

ESB.48.
ESB.49.
ESB.50.
ESB.51.
ESB.52.
ESB.53.
ESB.54.
ESB.55.
ESB.56.
ESB.57.
ESB.58.

ESB.59.

ESB.60.

ich przetworzenia (konsumpcji) wynikającą z kolejności ich utworzenia (produkcji).
Oprogramowanie powinno mieć wbudowaną obsługę zaawansowanych mechanizmów
kolejkowych: możliwość łączenia komunikatów w jednostki (grupy), a następnie przetwarzanie
jednostek. Klient nie może przetwarzać danej jednostki, dopóki nie pojawią się wszystkie
komunikaty wchodzące w skład danej jednostki. Przetwarzanie różnych jednostek (niezależnych
od siebie grup komunikatów) powinno być jednak możliwe.
Oprogramowanie powinno zapewnić wsparcie w zakresie wywołań i komunikacji z aplikacjami
napisanych w języku innym niż JAVA np. C, .Net, C#.
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowany mechanizm automatycznej naprawy transakcji
(transaction recovery) podczas restartu serwera aplikacyjnego.
Oprogramowanie powinno zawierać opisaną w dokumentacji (wraz z przykładami) możliwość
tworzenia własnych implementacji usług bezpieczeństwa: uwierzytelnienia, autoryzacji,
mapowania ról, mapowania uwierzytelnień, baz danych kluczy/certyfikatów, walidacji
poprawności kluczy/certyfikatów (CLV/CLR), audytowania.
Oprogramowanie powinno zapewniać obsługę specyfikacji:
a. Java Authentication and Authorization Service (JAAS),
b. Java Secure Sockets Extensions (JSSE),
c. Java Cryptography Extensions (JCE),
d. Java Authorization Contract for Containers (JACC)
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowaną obsługę standardów SAML 1.1, SAML 2.0 lub
wyższych.
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowane API do funkcjonalności przeszukiwania i
walidacji certyfikatów X.509 (CLV – Certificate Lookup and Validation).
Oprogramowanie powinno zapewnić obsługę mechanizmów autoryzacji i mapowania ról przy
użyciu standardu XACML 2.0.
Oprogramowanie powinno zapewnić możliwość konfiguracji dynamicznego członkowstwa ról,
np. uwzględniającego datę i czas, zawartość wybranych elementów w komunikatach SOAP (Web
services), wartość atrybutów żądań HTTP, wartość atrybutów sesji HTTP, czy parametrów metod
EJB.
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowaną obsługę standardu web services WSReliableMessaging 1.1 i WS-ReliableMessaging Policy 1.1.
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowaną obsługę standardu web services WS-Trust 1.3.
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowaną obsługę standardu web services WSSecureConversation 1.3.
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowaną obsługę standardu web services WS-Security
1.1.
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowaną obsługę standardu web services WSSecurityPolicy 1.2.
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowaną obsługę asynchronicznych Web services.
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowaną obsługę Web services, które mogą wykonywać
operacje na kliencie (callback Web service).
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowaną obsługę standardu Web Service MTOM\XOP –
SOAP Message Transmission Optimization MechanAplikacja/XML- binary Optimized Packaging.
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowane wsparcie do udostępniania Web services typu
REST.
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowane wsparcie dla buforowanego wywoływania
Web services.
Oprogramowanie powinno współpracować bez konieczności dokonywania integracji w trakcie
wdrożenia z oferowaną infrastrukturą cache w zakresie przechowywania odpowiedzi
(rezultatów) wynikających wywołania usług typu WebServices.
Oprogramowanie dzięki integracji z oferowaną infrastrukturą cache powinno wspierać
scenariusz, gdzie odpowiedz (rezultat) wynikająca z wywołania usługi typu WebService jest
możliwa do uzyskania mimo awarii aplikacji, z której ta usługa korzysta
Oprogramowanie powinno zawierać wbudowane wsparcie dla zewnętrznych dostawców usług
kolejkowych wraz z przenoszeniem kontekstów security i transakcyjnego.
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ESB.61.

Oprogramowanie powinno zawierać wbudowany moduł do diagnostyki pracy serwera
aplikacyjnego i uruchomionych w nim aplikacji. Możliwość dynamicznego dodawania poprzez
konfigurację własnego kodu diagnostycznego do określonych miejsc w aplikacji i jej
komponentach.

6.8.2 Silnik procesów biznesowych
Poniżej przedstawiono wymagania dla silnika procesów biznesowych
ID
wymagania
BPM.1.

BPM.2.
BPM.3.
BPM.4.
BPM.5.

BPM.6.

BPM.7.
BPM.8.

BPM.9.

BPM.10.
BPM.11.
BPM.12.
BPM.13.
BPM.14.
BPM.15.
BPM.16.
BPM.17.

Opis wymagania
Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi powinno odpowiadać za kontrolę
sekwencyjności etapów procesów biznesowych oraz generowanie interfejsu dla użytkowników
biorących udział w procesach. Powinno ono dostarczać całemu systemowi zbioru pojęć, zbioru
struktur, relacji oraz dozwolonych operacji na nim oraz na jego elementach. Zadaniem
oprogramowanie będzie przechowywanie definicji wszystkich obiektów systemu, ich
parametrów, wzajemnych relacji pomiędzy nimi oraz zestaw metod wykonywanych na w/w
obiektach.
Oprogramowanie będzie posiadało silnik procesów biznesowych oparty o serwerze aplikacji
zgodnym ze standardem JEE (Java Enterprise Edition).
Oprogramowanie będzie posiadało interfejs użytkownika dostępny poprzez przeglądarkę
internetową.
Oprogramowanie powinno umożliwić uruchamianie procesów zawierających kroki manualne jak
i zautomatyzowane.
Powinno zawierać narzędzie do modelowania procesów, ich analizy, optymalizacji oraz
uruchamiania procesów. Powinno także zawierać elementy odpowiedzialne za monitorowanie
procesów.
Oprogramowanie warstwy Zarządzania Procesami Biznesowymi powinno odpowiadać za
orkiestrację procesów z uwzględnieniem użytkowników, struktury organizacyjnej, aplikacji i
systemów zewnętrznych. Łączy się to z nadawaniem uprawnień użytkownikom sytemu.
Uprawnienia powinny być przechowywane w zewnętrznym repozytorium zgodnym z LDAP.
Oprogramowanie musi pozwalać na modelowanie struktur organizacyjnych.
Oprogramowanie będzie posiadało interfejs graficzny, umożliwiający projektowanie procesów w
postaci diagramów, uwzględniających aktorów biorących udział w procesie (role), opisujące typ
realizowanej czynności, wykorzystywane aplikacje i dokumenty oraz zadania przez nich
wykonywane.
Oprogramowanie umożliwi wprowadzanie opisu procesów a w szczególności:
a. Początku i końca procesu.
b. Celu procesu, w tym poprzez opis tekstowy.
c. Nazwy procesu.
d. Aktywnych łączników do innych modeli procesów.
e. Określenie osoby zarządzającej procesem.
Oprogramowanie umożliwi modelowanie w narzędziu hierarchii procesów i funkcji.
Oprogramowanie umożliwi budowanie w narzędziu map procesów przez zespół kilku osób
równolegle.
Oprogramowanie umożliwi tworzenia w narzędziu map procesów typu "swimlane" (działania w
pionowych lub poziomych torach dla jednostek/komórek organizacyjnych).
Oprogramowanie umożliwi tworzenie w narzędziu hierarchicznych struktur danych.
Oprogramowanie umożliwi eksportowanie w narzędziu procesów np. na portal procesowy
(portal WWW).
Oprogramowanie umożliwi przeprowadzenie w narzędziu symulacji zmian procesu pod kątem
ilościowym np. skrócenie czasu obsługi procesu.
Oprogramowanie umożliwi przeprowadzenie w narzędziu symulacji zmian procesu pod kątem
jakościowym np. usunięcie realizowanych czynności w procesie.
Oprogramowanie umożliwi wykorzystanie w narzędziu symulacji biorąc pod uwagę kalendarz
pracy dla czynności systemowych.
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BPM.18.
BPM.19.

BPM.20.

BPM.21.

BPM.22.
BPM.23.

BPM.24.
BPM.25.

BPM.26.
BPM.27.
BPM.28.
BPM.29.
BPM.30.
BPM.31.

BPM.32.
BPM.33.
BPM.34.
BPM.35.
BPM.36.

BPM.37.
BPM.38.
BPM.39.
BPM.40.

Oprogramowanie umożliwi wykonanie w narzędziu symulacji w odniesieniu do utworzonych
modeli procesów.
Oprogramowanie umożliwi przeprowadzenie w narzędziu symulacji polegających na:
a. Weryfikacji czasochłonności procesu i jego poszczególnych etapów.
b. Wykonaniu analiz kosztowych procesu.
c. Wykonaniu analiz dotyczących zasobów (ludzkich/systemowych) w procesie.
Oprogramowanie umożliwi monitorowanie danych w narzędziu w czasie rzeczywistym, w tym
dotyczących:
a. Danych, które powinny być prezentowane w formie graficznej (wykresy) oraz/lub w
formie tabelarycznej (listy).
b. Umożliwi tworzenie zestawień hierarchicznych (tzw. drill down) – pozwalających na
przejście od informacji ogólnej na poziom bardziej szczegółowy.
Oprogramowanie umożliwi prezentację w narzędziu danych poprzez ich wizualizację na wielu
poziomach szczegółowości, w postaci interaktywnych list zestawień, wykresów, zestawień
wskaźnikowych (kokpitów menadżerskich).
Oprogramowanie umożliw prezentację w narzędziu wybranych KPI z wartością faktyczną i
wartością oczekiwaną .
Oprogramowanie umożliwi generowanie w narzędziu alertów w postaci komunikatów,
wiadomości mailowych oraz automatycznego uruchamiania procesów reagując na raportowane
zdarzenia.
Oprogramowanie umożliwi publikowanie w narzędziu/rozwiązaniu modeli procesowych w
postaci stron WWW - „Portal procesowy”.
Oprogramowanie umożliwi prezentację w narzędziu/rozwiązaniu w formie graficznej (mapa np.
w formacie: jpg) całego procesu. W przypadku procesów głównych i podprocesów, umożliwi
prezentację wg podziału procesów i ich logicznego powiązania.
Oprogramowanie umożliwi importowanie do narzędzia/rozwiązania gotowych procesów z
narzędzi do modelowania.
Oprogramowanie umożliwi przekształcenia map procesów w postać możliwą do dalszej
dystrybucji np. do postaci tabelarycznej procedury i eksportu jej do formatu MS Word lub PDF.
Oprogramowanie umożliwi zastosowanie notacji BPMN.
Oprogramowanie umożliwi przekształcenia, zapis, eksport oraz import modeli biznesowych
(BPMN) w formatach np.: XPDL, BPEL.
Oprogramowanie umożliwi tworzenie procesu w oparciu o gotowe komponenty logiki jak i
usługi – współpraca z UDDI.
Oprogramowanie umożliwi orkiestrację procesów z uwzględnieniem zadań wykonywanych
przez użytkowników (lub grup użytkowników) oraz z wykorzystaniem funkcjonalności
istniejących aplikacji i systemów.
Oprogramowanie umożliwi synchroniczne lub asynchroniczne wywoływanie procesów na
podstawie zdarzeń zewnętrznych.
Oprogramowanie umożliwi uruchamianie procesu w wyniku zdarzenia w postaci pojawienia się
w odpowiednim katalogu pliku lub przesyłki email.
Oprogramowanie umożliwi obsługę procesów wymagających interakcji z użytkownikiem.
Oprogramowanie będzie posiadało mechanizm notyfikacji użytkowników pozwalający
powiadamiać odpowiednie osoby o zdarzeniach zachodzących w procesie.
Oprogramowanie będzie posiadało generator interfejsu użytkownika – pozwoli na
automatyczną generację formularzy na podstawie struktur danych przechowujących informacje
w procesie.
Oprogramowanie będzie posiadało mechanizmy walidacji danych wprowadzanych przez
użytkownika.
Oprogramowanie będzie posiadało mechanizmy kontroli terminów wykonania poszczególnych
zadań/etapów w procesie (deadlines).
Oprogramowanie będzie posiadało mechanizmy automatycznego przekierowania zadań w
procesie pod nieobecność użytkownika (urlop, choroba).
Oprogramowanie umożliwi zmiany sposobu działania procesu "w locie" (bez ingerencji
programistycznej) przez uprawnionych użytkowników (np. odebranie zadania, cofnięcie procesu
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BPM.41.
BPM.42.
BPM.43.
BPM.44.

BPM.45.
BPM.46.
BPM.47.

BPM.48.

BPM.49.
BPM.50.
BPM.51.

BPM.52.
BPM.53.

ESB.62.

do określonego punktu).
Oprogramowanie będzie posiadało interfejs użytkownika umożliwiający personalizację stron
przez użytkowników.
Oprogramowanie umożliwi wielokrotne użycie elementów interfejsu w innych aplikacjach wsparcie dla JSR-168 (portlety)
Oprogramowanie umożliwi obieg dokumentów oraz generowanie formularzy na bazie danych
procesu.
Oprogramowanie będzie zawierało silnik procesowy pozwalający na wykonywanie w środowisku
produkcyjnym zaprojektowanych modeli procesów. Silnik procesowy powinien wspierać
standardy opisu procesów: BPEL, XPDL.
Oprogramowanie powinno uwzględniać wykorzystanie reguł biznesowych jako mechanizmu do
definiowania polityk biznesowych.
Oprogramowanie powinno zawierać interfejs dostępowy silnika reguł biznesowych zgodny z
JSR-94.
Oprogramowanie umożliwi równoległe procesowania różnych wersji tego samego procesu (w
przypadku, gdy wdrożono nową wersję, ale istnieją instancje rozpoczęte jeszcze na starej
wersji).
Oprogramowanie umożliwi wystawianie interfejsów do utworzonych procesów biznesowych
(np. w postaci web service’u pozwalającego uruchomić proces) i wystawienie go na Szynie
Usługowej.
Oprogramowanie umożliwi budowanie projektów integracyjnych w oparciu o standard SCA
(Service Component Architecture).
Oprogramowanie umożliwi zdefiniowanie w ramach jednego kompozytu SCA zestawu procesów
integracyjnych wraz hierarchią wywołań pomiędzy nimi (procesy nadrzędne i pod-procesy).
Oprogramowanie umożliwi w ramach kompozytów SCA walidację, filtrowanie i transformację
komunikatów przychodzących, a następnie przekierowanie ich do odpowiedniego procesu
integracyjnego.
Oprogramowanie umożliwi orkiestrację usług w postaci procesów integracyjnych zgodnych ze
standardem WS-BPEL 2.0
Oprogramowanie w momencie przekazania musi mieć możliwość uruchomienia następujących
usług atomowych:
a. Wystawienie faktury za świadczenie komercyjne
b. Rejestracja klienta/pacjenta
c. Kartoteka klienta/pacjenta
d. Przypisanie elementów majątku trwałego do struktury organizacyjnej
e. Budowanie struktury organizacyjnej
Oprogramowanie musi być dostarczone z licencjami umożliwiającymi jego uruchomienie na
infrastrukturze określonej w zestawieniu ilościowym, przy czym zakłada się, że liczba licencji nie
będzie wystarczająca do obsadzenia całości serwera, dlatego dopuszcza się zastosowanie
wirtualizacji umożliwiającej pracę oprogramowania w liczbie zakładanej z zestawieniu
ilościowym.
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7 Wymagania ogólne
Dla wymagań ogólnych przyjęte zostały następujące wytyczne do budowania identyfikatorów:
•
•
•
•
•

DOK – wymagania dla dokumentacji
WDR – wdrożenie dostarczonego rozwiązania
ESK – wytyczne dla eksploatacji
WSP – II i III linii wsparcia
INS – wymagania dla instruktaży stanowiskowych

7.1 Dokumentacja
Poniżej przedstawiono wymagania dla dokumentacji tworzonej w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia.
ID
wymagania
DOK.1

DOK.2

DOK.3

DOK.4

DOK.5

Opis wymagania
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wersji papierowej 1 egzemplarz oraz w wersji
elektronicznej po 2 egzemplarze dokumentacji wymaganej poniższymi wymaganiami na
trwałym nośniku (np. CD lub DVD lub pendrive, itp.).
Na każdym nośniku dodatkowo poza przekazywaną dokumentacją musi być dostępny plik
zawierający poniższy wykaz:
• Nazwa pliku (tożsama nazwie dokumentu)
• Wersja pliku (tożsama wersji dokumentu)
• Data opracowania pliku
• Autorzy dokumentu
Wykonawca przeprowadzi Analizę przedwdrożeniową, która zawierać będzie co najmniej:
• Dla każdej dostarczanej aplikacji biznesowej:
o Przypadki użycia
o Architektura komponentów aplikacji
• Projekt Techniczny
Wykonawca w ramach Analizy przedwdrożeniowej opracuje Harmonogram wdrożenia, który
zawierać będzie co najmniej:
• Plan dostaw infrastruktury sprzętowej oraz sieciowej (w postaci diagramu Gantta ze
wskazaniem planowanych dat oraz czasu trwania dostaw)
• Plan kolejności instalacji i wdrożenia poszczególnych komponentów (aplikacji
biznesowych, aplikacji infrastrukturalnych, oprogramowania standardowego, itd.)
Wykonawca opracuje Dokumentację projektową na którą składają się co najmniej:
• Zaktualizowany Projekt techniczny
• Dokumentację techniczną powykonawczą
• Dokumentacja użytkownika
• Dokumentację administratora
• Dokumentację testową
Wykonawca musi opracować szczegółowy Projekt techniczny dostarczanego rozwiązania
umożliwiający instalację i konfigurację wszystkich wymaganych komponentów oraz aplikacji.
Jako Projekt techniczny rozumie się dokumentację opisującą szczegółową konfigurację
komponentów, ich wzajemnych relacji i powiązań umożliwiających zainstalowanie,
uruchomienie i poprawną pracę poszczególnych aplikacji i systemów.
Projekt techniczny musi obejmować co najmniej następujące informacje:
• Model architektury logicznej (listę i opis komponentów, wraz z wykazem
oprogramowania, za pomocą którego dany komponent jest realizowany, interfejsy
logiczne pomiędzy komponentami Systemu)
• Model architektury technicznej (wykaz oprogramowania standardowego, wykaz
oprogramowania dedykowanego budowanego w ramach niniejszego postępowania,
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DOK.6
DOK.7

DOK.8

DOK.9

DOK.10

DOK.11

konfigurację oprogramowania, opis interfejsów z systemami zewnętrznymi wraz ze
specyfikacją komunikacji, rozmieszczenie oprogramowania w architekturze fizycznej)
• Architektura fizyczna (opis dostarczonego sprzętu w tym nazwa/typ urządzenia, rola w
systemie, parametry, numer seryjny; architektura fizyczna rozwiązania, architektura
sieciowa, projekt instalacji dostarczanego rozwiązania, konfigurację urządzeń)
• Model projektowy (model bazy danych, interfejsy międzysystemowe,
• Dokumentacja procesu wytwórczego dla oprogramowania dedykowanego
budowanego na potrzeby niniejszego zamówienia (opis standardów pisania kodów
źródłowych, opis wykorzystanych technologii w tym języki programowania, biblioteki).
Wykonawca musi opracować Dokumentację użytkownika w tym podręcznik użytkownika,
instrukcje stanowiskowe dla każdej aplikacji biznesowej.
Wykonawca musi opracować Dokumentację administratora, która zawierać będzie co najmniej:
• Procedury administracyjne
• Procedury instalacji i konfiguracji
• Procedury bieżących działań administracyjnych
• Procedury okresowych/planowanych działań administracyjnych
• Procedury aktualizacji standardowych elementów dostarczonego rozwiązania
• Procedury awaryjne (w tym wykonanie kopii bezpieczeństwa – pełnej oraz
przyrostowej, postępowanie w przypadku awarii systemu)
• Procedur Distater Recovery ze scenariuszami awarii oraz procedur działań
odtworzeniowych i uruchomieniowych mających na celu zminimalizowanie strat
danych oraz zminimalizowanie czasu niedostępności usług
Wykonawca musi opracować dokumentację testów, na którą składają się co najmniej:
• scenariusze testowe umożliwiające weryfikację poprawności instalacji i konfiguracji
zainstalowanych komponentów. Za kompletność scenariuszy testowych odpowiada
Wykonawca.
• Plan testów
• Raport z testów (zgodny z zaakceptowaną Procedurą testów)
Plan testów musi zawierać co najmniej:
• proponowany czas trwania testu
• podstawowe informacje na temat przedmiotu testów,
• zakres testów (wykaz wymagań dla każdej z testowanych aplikacji biznesowych),
• scenariusz testów danej Funkcjonalności, wraz z informacją o konfiguracji (jeżeli jest
wymagana dodatkowa), kryteria akceptacyjne.
Wykonawca musi opracować szczegółową dokumentację techniczną powykonawczą
zawierającą dokładny opis konfiguracji zainstalowanych komponentów poszczególnych aplikacji
oraz systemów.
Wykonawca dostarczy równocześnie Zamawiającemu pełną dokumentację standardowo
dostarczaną przez producentów do dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania.

7.2 Wdrożenie
Poniżej przedstawiono wymagania dla wdrożenia realizowanego w ramach przedmiotu zamówienia.
ID
wymagania
WDR.1
WDR.2

WDR.3
WDR.4

Opis wymagania
Wszelkie koszty związane z dostawą sprzętu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, a
także instalacją sprzętu oraz oprogramowania ponosi Wykonawca.
Wykonawca dostarczy sprzęt wraz z niezbędnym okablowaniem, dokumentacją technicznoeksploatacyjną, certyfikatami bezpieczeństwa oraz dokumentami potwierdzającymi udzielenie
Zamawiającemu gwarancji na te urządzenia.
Instalacja sprzętu oraz oprogramowania, a także jego konfiguracja musi spełniać wymagania
zawarte w Umowie.
Wykonawca musi zainstalować i skonfigurować wszystkie komponenty zgodnie z
zaakceptowanym szczegółowym projektem technicznym.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

234 | S t r o n a

WDR.5

WDR.6
WDR.7

WDR.8

WDR.9

WDR.10

WDR.11

WDR.12

Wykonawca będzie dostarczał wymagane elementy rozwiązania (w tym sprzęt serwerowy,
sprzęt sieciowy, itd.) sukcesywnie w ilości niezbędnej do prowadzenia prac instalacyjnych
zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca ma zapewnić wniesienie dostarczonego sprzętu do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego.
Wykonawca będzie dostarczał sprzęt sieciowy oraz serwerowy sukcesywnie w terminie
bezpośrednio poprzedzającym jego instalację i w sposób dopasowany do możliwości
logistycznych Zamawiającego. Zakres i wielkości dostaw należy każdorazowo uzgodnić z
Zamawiającym.
Za przechowywanie narzędzi i materiałów (w tym pasywnego i aktywnego sprzętu sieciowego)
w miejscu instalacji odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować
przechowywanie materiałów zgodnie z wymaganiami producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do instalacji wymaganego oprogramowania systemowego i
narzędziowego na dostarczonym i skonfigurowanym uprzednio sprzęcie. Po zakończeniu
instalacji, zainstalowane oprogramowanie musi zostać skonfigurowane tak aby działało
poprawnie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca musi przeprowadzić testy zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi scenariuszami
testowymi. Przeprowadzenie testów musi być zakończone opracowaniem raportu z testów.
Zakres testów obejmuje:
• Testy funkcjonalne
• Testy integracyjne
• Testy bezpieczeństwa
Wykonawca musi opracować szczegółowe procedury eksploatacyjne wdrożonych
komponentów i systemów/aplikacji.
Jako procedurę eksploatacyjną rozumie się opis zbioru czynności eksploatacyjnych mających na
celu zrealizowane określonego zadania eksploatacyjnego np. wykonanie aktualizacji systemu
operacyjnego. Procedury muszą obejmować wszystkie czynności konieczne do realizowania w
celu monitorowania i utrzymania dostarczonych komponentów poszczególnych systemów oraz
aplikacji w poprawnym działaniu i zgodności z najnowszymi wersjami.
Po zakończeniu wdrożenia sprzętu Wykonawca musi przedstawić „Raport z dostaw sprzętu”,
który zawierać powinien co najmniej:
a. opis wszystkich elementów sprzętowych oraz dla każdego z nich wyspecyfikowane co
najmniej:
• nazwę,
• nazwę własną danego elementu sprzętowego (wraz z jego modelem),
• nr seryjny elementu sprzętowego (ewentualne inne istotne identyfikatory
określone przez Wykonawcę lub producenta),
• lokalizację zainstalowanego sprzętu np. w serwerowni (rysunek poglądowy lub
opis),
• datę produkcji elementu sprzętowego,
• koszt elementu sprzętowego wyrażony w polskich złotych netto oraz brutto.
b. deklarację, że dostarczony sprzęt jest nowy, wolny od wad, pochodzi z legalnego źródła
i jest dopuszczony w Polsce do obrotu oraz spełnia wszystkie wymogi określone przez
Zamawiającego w SIWZ.

Wykonawca musi wykonać następujące usługi wdrożeniowe:
ID
wymagania
WDR.13
WDR.14
WDR.15
WDR.16

Opis wymagania
Instalacja i konfiguracja aplikacji (biznesowych, infrastrukturalnych) oraz oprogramowania
standardowego na środowisku uzgodnionym z Zamawiającym
Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego, na
środowisku przez niego wskazanym oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
Instalacja i konfiguracja systemów baz danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego, na
środowisku przez niego wskazanym oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
Instalacja oraz konfiguracja dostarczonych systemów identyfikacji
użytkowników
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WDR.17
WDR.18

wyspecyfikowanych przez Zamawiającego, na środowisku przez niego wskazanym oraz zgodnie
z wytycznymi Zamawiającego
Instalacja i konfiguracja serwerów aplikacyjnych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego, na
środowisku przez niego wskazanym oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
Instalacja i konfiguracja oprogramowania narzędziowego do zarządzania dostarczoną
infrastrukturą sprzętową wyspecyfikowanego przez Zamawiającego, na środowisku przez niego
wskazanym oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego

7.3 Wytyczne dla eksploatacji
Poniżej przedstawiono wymagania dla eksploatacji dostarczonego rozwiązania w trakcie
obowiązywania okresu gwarancji.
ID
wymagania
ESK.1
ESK.2

ESK.3
ESK.4

Opis wymagania
Wykonawca musi informować Zamawiającego pisemnie o wszystkich wymaganych aktualizacjach
wszystkich systemów i komponentów dostarczonych w niniejszym zamówieniu.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp Zamawiającemu do aktualizacji oprogramowania
standardowego oraz dostarczyć opis procedur pozyskiwania informacji o dostępności aktualizacji
oraz sposobu instalacji aktualizacji.
Wykonawca musi zapewnić zdalny dostęp do środowiska. Zdalny dostęp musi być realizowany z
wykorzystaniem bezpiecznego kanału transmisji opartego o VPN.
Wykonawca zapewni konsultacje na potrzeby Zamawiającego w ramach eksploatacji zgodnie z
wytycznymi Umowy.

7.4 Wsparcie
Wsparcie musi być zorganizowane zgodnie z modelem ITIL w wersji 3 i musi być podzielone na 3 linie
wsparcia. Pierwsza linia wsparcia (kontakt z klientem) będzie realizowany przez Zamawiającego.
Wykonawca musi świadczyć usługi wsparcia dla II oraz III linii wsparcia.
Poniżej przedstawiono wymagania dla II i III linii wsparcia, która musi być świadczona przez
Wykonawcę w okresie trwania gwarancji dla poszczególnych systemów oraz aplikacji.
ID
wymagania
WSP.1

WSP.2

WSP.3

Opis wymagania
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wsparcie techniczne dla dostarczanych komponentów.
Wsparcie musi być dostępne w języku polskim poprzez konsultacje na miejscu (w lokalizacji
wskazanej przez Zamawiającego na terenie Wrocławia), e-mail oraz połączenia telefoniczne wg
taryfy lokalnej.
W ramach wsparcia technicznego Wykonawca będzie zobowiązany do:
• świadczenia merytorycznego wsparcia podczas instalacji nowych wersji
oprogramowania,
• uczestniczenia w procesie lokalizowania błędów w działaniu poszczególnych aplikacji i
systemów,
• usuwania wszystkich błędów.
Wykonawca zapewni II oraz III linię wsparcia. Zamawiający w swoich strukturach, lub zleci to
zewnętrznemu podmiotowi, będzie prowadzić I linię wsparcia.
Zgłoszenia, które dotyczyć będą błędów bądź problemów z systemami/aplikacjami bądź
sprzętem dostarczonym w niniejszym zamówieniu będą kierowane do Wykonawcy poprzez
kanał zgłoszeń (narzędzie pozwalające na zgłaszanie oraz obsługę zgłoszeń).
Za przypisanie kategorii błędu odpowiada Zamawiający (w ramach I linii wsparcia).
Wsparcie techniczne musi zawierać co najmniej:
• wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez
producenta oraz dystrybutora sprzętu,
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•

WSP.4

WSP.5

wymianę uszkodzonego sprzętu (producent wysyła sprzęt nie później niż następnego
dnia roboczego),
• dostęp do nowych wersji oprogramowania, w tym aktualizację baz, definicji lub
konfiguracji (np. bazy sygnatur ataków dla oprogramowania antywirusowego),
• dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych.
Wykonawca dostarczy narzędzie pozwalające na zgłaszanie oraz obsługę zgłoszeń (zapytań,
błędów, itd.) od użytkowników. Narzędzie do obsługi błędów musi zapewniać równoczesną
pracę co najmniej 50 użytkowników końcowych.
Wdrożone narzędzie musi mieć możliwość zwiększenia liczby użytkowników równocześnie
korzystających z narzędzia (np. poprzez dokupienie dodatkowych licencji).
Narzędzie musi pozwalać co najmniej na:
•

Wprowadzenie zgłoszenia (błędu, pytania, itd.).

•

Przypisanie zgłoszenia (automatyczne bądź ręczne) do wybranej roli.

•

Pełną obsługę zgłoszenia (przekazywanie pomiędzy użytkownikami, zamknięcie oraz
ponowne otworzenie zgłoszenia, dodawanie komentarzy do zgłoszenia, obserwowanie
zgłoszenia, itd.).

•

Definiowanie workflow (procesu obsługi zgłoszenia wg ustalonych parametrów np. typ
zgłoszenia – błąd, wniosek o zmianę, wniosek o modyfikację uprawnień; priorytet
zgłoszenia, itd.).

•

Zarządzanie użytkownikami oraz uprawnieniami.

Narzędzie musi być dostępne poprzez interfejs www.
Wykonawca odpowiada za opracowanie materiałów dla użytkowników tj. instrukcji
użytkowania narzędzia do obsługi błędów zawierającej zrzuty z ekranów wraz z opisem
czynności jakie użytkownik musi podjąć dla danej funkcji.
Wykonawca zapewni konsultacje dla zespołu Zamawiającego w ramach Asysty stanowiskowej.
Konsultacje będą zlecane przez Zamawiającego oficjalnym kanałem komunikacji (pismem bądź
faksem). Zlecenie będzie obejmować:
• zakres konsultacji
• szacowany czas konsultacji

7.5 Instruktaże stanowiskowe
Poniżej przedstawiono wymagania dla Instruktaży stanowiskowych.
ID
wymagania
INST.1

INST.2

INST.3

Opis wymagania
Wykonawca musi zapewnić szkolenia/instruktaże stanowiskowe z dostarczonych:
• Aplikacji biznesowych
• Oprogramowania standardowego
Szkolenia/instruktaże stanowiskowe muszą zostać przeprowadzone dla wszystkich
dostarczanych w niniejszym zamówieniu dla:
• Użytkowników aplikacji biznesowych – co najmniej 3 osoby dla każdej aplikacji
biznesowej
• Administratorów aplikacji biznesowych – co najmniej 2 administratorów dla każdej
aplikacji biznesowej
• Administratorów aplikacji infrastrukturalnych – co najmniej 2 administratorów dla
każdej aplikacji infrastrukturalnej
Wykonawca zobowiązany jest przygotować materiały szkoleniowe dla każdej aplikacji
biznesowej, które podlegać będą akceptacji Zamawiającego. Materiały szkoleniowe muszą być
dostępne w wersji MS Office lub MS Power Point lub PDF oraz jako materiały e-learning i muszą
zostać udostępnione w ramach Bazy Wiedzy. Materiały szkoleniowe muszą zostać
przedstawione do akceptacji Zamawiającemu na 5 dni przed rozpoczęciem szkoleń.
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INST.4

INST.5

INST.6

INST.7
INST.8
INST.9
INST.10
INST.11
INST.12
INST.13
INST.14

Wykonawca musi na co najmniej 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkoleń przedstawić
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy program szkoleń.
Program szkolenia musi pozwalać na kompleksowe zapoznanie uczestników z
funkcjonalnościami aplikacji.
Wszystkie szkolenia zakończone zostaną ankietą oceniającą przebieg szkolenia. Skala oceniająca
szkolenia to 1—5, wymagane jest aby średnia ocen była równa lub przekraczała 3,5. W
przypadku gdy ocena szkolenia będzie poniżej 3,5 Wykonawca zobowiązany jest do ponownego
przeprowadzenia całego szkolenia.
Wykonawca po wykonaniu instruktażu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu (w ciągu
2 dni roboczych) listę obecności uczestników podpisaną przez każdego z nich oraz wypełnione
przez uczestników ankiety oceny instruktażu.
Zamawiający ma prawo do oddelegowania wizytatora, który dokona oceny sposobu
przeprowadzenia instruktażu. Podczas instruktażu wizytator nie będzie traktowany jak
uczestnik.
Czas trwania szkoleń z zakresu aplikacji biznesowych dla użytkowników:
• Co najmniej 8 godzin zegarowych liczonych bez przerw
Czas trwania szkoleń z zakresu aplikacji biznesowych dla administratorów:
• Co najmniej 6 godzin zegarowych liczonych bez przerw
Czas trwania szkoleń z zakresu aplikacji infrastrukturalnych dla administratorów:
Platforma wsparcia testów – co najmniej 6 godzin zegarowych liczonych bez przerw
Szkolenia odbędą się w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie Wrocławia –
Zamawiający zapewnia salę szkoleniową.
Wykonawca odpowiada za catering w trakcie szkolenia (kawa, herbata, woda oraz ciastka).
Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego sprzętu (np. laptopów i rzutnika) oraz
materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń.
Wykonawca odpowiada za przygotowanie środowiska szkoleniowego, które pozwoli na
przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych.
W instruktażach mogą uczestniczyć pracownicy Zamawiającego lub osoby z podmiotów przez
niego wskazanych.
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