SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ

1. Zadanie 1. Licencja aplikacji do zarządzania danymi osobowymi EDM Exe Data Manager, gwarancje
aktualizacji oprogramowania przez 12 miesięcy, lub równoważne posiadające następujące
funkcjonalności:
1.1. Dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową.
1.2. Zgodność z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, w tym w szczególności
rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r.
1.3. Nadawanie indywidualnych uprawnień i kont użytkowników. Administrator Systemu tworzy
indywidualne konta Użytkowników, przydziela, zmienia i odbiera uprawnienia do poszczególnych
zbiorów danych osobowych obsługiwanych przez aplikację.
1.4. Panel zarządczy Administratora Bezpieczeństwa Informacji, do bieżącego nadzorowania prac ze
zbiorami danych osobowych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji posiada pełen przegląd
czynności dokonywanych na poszczególnych zbiorach przez każdą z uprawnionych Osób.
1.5. Możliwość tworzenia dowolnej ilości zbiorów oraz ich indywidualnego zakresu i objętości —
ograniczenie pozostaje po stronie serwera, dysku gdzie dane zostały zapisane. Przy tworzeniu
konkretnego zbioru danych brak ograniczeń dotyczących ilości i zawartości poszczególnych pól.
1.6. Import gotowych zbiorów do Aplikacji.
1.7. Bezpieczny eksport zbiorów danych poprzez wymuszenie hasłowania eksportowanych plików (nie
ma możliwości wyeksportowania pliku bez zabezpieczenia go bezpiecznym hasłem).
1.8. Bieżący rejestr dokonywanych zmian — w tym edycja, usunięcie, dodanie w ramach każdego
pojedynczego rekordu w ramach każdej z obsługiwanych baz danych; ze wskazaniem stanu sprzed i
po oraz autora i daty zdarzenia. Każda czynność Użytkownika jest zapisywana w bazie SQL, dzięki
czemu Administrator Bezpieczeństwa Informacji ma kompletną historię czynności dla konkretnego
okresu, konkretnej bazy lub konkretnego Użytkownika. Jest to kluczowa funkcjonalność,
wyręczająca w znacznym stopniu w zakresie konieczności prowadzenia pełnego rejestru prac na
zbiorach danych osobowych, jaki powinien być wykonywany w trybie ciągłym.
1.9. Automatyczne wylogowywanie w przypadku braku akcji zalogowanego użytkownika. Stanowisko
pracy ze zbiorami danych musi być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed niepowołanym
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dostępem do danych. EDM odmierza czas bezczynności zalogowanego Użytkownika i w momencie
przekroczenia zadanego czasu dokonuje wylogowania.
1.10.

Wymuszony system zmiany haseł, o odpowiedniej strukturze wymaganej prawem. Celem

zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, EDM wymusza okresowo zmianę hasła
dostępowego, przy jednoczesnym także wymuszeniu jego odpowiedniej „siły".
2. Licencja oprogramowania hotelowego Chart z gwarancją aktualizacji na 12 miesięcy lub równoważne
umożliwiające:
2.1. przyjmowanie nowych rezerwacji, modyfikacja istniejących
2.2. możliwość rezerwacji kategorii pokoju bez przydzielania konkretnego numeru
2.3. możliwość rezerwacji miejsca w pokoju
2.4. przyjmowanie i obsługa rezerwacji grupowych oraz indywidualnych
2.5. obsługa cenników zależnych od sezonów oraz typów pokoi
2.6. możliwość ustawienia ceny gwarantowanej z poza cennika dla rezerwacji
2.7. obsługa dwóch przedziałów wiekowych dzieci
2.8. planowanie wyżywienia dla Gości na etapie rezerwacji, z uwzględnieniem wyżywienia dla dzieci
2.9. uwagi dotyczące Gościa lub grupy
2.10.

ustawienie oczekiwanej kwoty zaliczki

2.11.

kontrola wpłaty wymaganej zaliczki

2.12.

ustawienie rabatów przy rezerwacjach lub dla meldunków

2.13.

możliwość prowadzenia rozliczeń z biurami turystycznymi, agentami lub innymi

pośrednikami
2.14.

wysyłka mailem potwierdzenia rezerwacji

2.15.

generowanie potwierdzeń rezerwacji w formie papierowej

2.16.

Graficzna forma prezentowania rezerwacji

2.17.

diagram obłożenia pokoi i porównanie z rokiem poprzednim

2.18.

zestawienia aktualnego stanu pokoi prezentujące ilość przyjazdów, pobytów, wyjazdów oraz

wyłączonych pokoi
2.19.

wykres ilości przyjętych i anulowanych rezerwacji w ciągu dnia

2.20.

kalkulator dostępności pokoi

2.21.

raportowanie rezerwacji

2.22.

Sprawne dokonywanie meldunków

2.23.

meldowanie Gości indywidualnych lub całych grup
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2.24.

meldowanie do pokoju lub na wybrane miejsce w pokoju

2.25.

realizacja wcześniejszych rezerwacji

2.26.

uproszczone meldowanie grupowe

2.27.

domeldowanie kolejnej osoby do pokoju

2.28.

przeniesienie Gościa do innego pokoju

2.29.

zmiana terminu wyjazdu

2.30.

rezerwowanie usług dodatkowych

2.31.

szybki podgląd bieżących meldunków

2.32.

specyfikowane rodzaje pobytów usprawniające raportowanie

2.33.

rezerwacja i realizacja usług dodatkowych

2.34.

worzenia zestawień i profilowanie Gości

2.35.

automatyczne obciążanie i przeliczanie rachunku Gościa zgodnie z bieżącymi danymi

meldunkowymi
2.36.

przenoszenie zaliczek pomiędzy rezerwacjami oraz meldunkami

2.37.

możliwość rozliczenia wszystkich lub wybranych Gości

2.38.

obsługa systemu zamków hotelowych i central telefonicznych

2.39.

predefiniowane karty pobytu w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim

2.40.

możliwość edycji treści karty pobytu oraz dodania kolejnych wydruków

2.41.

rejestracja zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych

2.42.

podgląd bieżącego stanu posprzątania pokoju

2.43.

prognoza check-in wyłączenia pokoi w przypadku niespodziewanych awarii lub planowanych

remontów
2.44.

podgląd i zarządzanie stanem połączeń telefonicznych z pokoi, np.: automatyczna taryfikacja

połączeń, blokowanie połączeń wychodzących, ustawianie budzenia
2.45.

przesyłanie wiadomości pomiędzy stanowiskami pracy

2.46.

Wystawianie faktur i paragonów sprzedaży

2.47.

Przesyłanie danych o sprzedaży z uwzględnieniem konta księgowego produktu do

posiadanego przez zamawiającego programu księgowego Sage Symfonia Finanse i Księgowość
wersja 16.
2.48.

W przypadku złożenia oferty z produktami równoważnymi należy do oferty załączyć

dokumenty poświadczające ich równoważność.
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3. Zadanie 3. 7 sztuk pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office 2016 dla Użytkowników
Domowych i Małych Firm 32/64 Bit PL z gwarancja aktualizacji bezpieczeństwa przez 12 miesięcy, lub
równoważne, zawierający co najmniej następujące składniki: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
oprogramowanie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, wraz z nieograniczoną w czasie oraz
przestrzeni licencją producenta.
3.1. Za równoważne Zamawiający uzna oprogramowania biurowe spełniające minimalne wymagania
Zamawiającego i w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego, wytworzone
przy użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2007, 2010, 2013, bez utraty jakichkolwiek ich
parametrów i cech użytkowych (odpowiednio dla pakietu oprogramowania: pliki tekstowe,
dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje, itp.), w pełni
kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u Zamawiającego
oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i
serwerów) pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity,
niewymagającym dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu
dostosowania zaoferowanego oprogramowania do ww. systemów oraz spełniające wymagania
minimalne, określone w pkt 7.2.
3.2. Zaoferowane oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania minimalne:
3.2.1.interfejs użytkownika zaoferowanych pakietów oprogramowania musi być w pełnej polskiej
wersji językowej;
3.2.2. aktualizacje zabezpieczeń, hot-fixy, services pack’i mają być dostępne z wykorzystaniem
wbudowanych, automatycznych narzędzi do ich pobierania z dedykowanej strony internetowej
producenta oprogramowania oraz dostępne do pobrania ręcznego z serwerów producenta
oprogramowania;
3.2.3.zaoferowane oprogramowanie musi być dedykowane dla administracji rządowej, przeznaczone
do użytku komercyjnego;
3.2.4.w ramach udzielonej licencji Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do przenoszenia
licencji i pakietów oprogramowania z jednego komputera na drugi bez jakiejkolwiek utraty
praw do zaoferowanych oprogramowania wchodzącego w skład danego pakietu.
3.2.5.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć niepowtarzalny (unikatowy) klucz do aktywacji
dostarczonych licencji lub niepowtarzalne (unikatowe) klucze do aktywacji dla każdego
zaoferowanego pakietu oprogramowania.
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3.2.6.Sprzedawca dostarczy do każdego rodzaju pakietu oprogramowania co najmniej 1 nośnik
instalacyjny z oprogramowaniem.
3.3. zaoferowany edytor tekstu musi umożliwiać:
3.3.1.określenie układu strony (pionowa/pozioma),
3.3.2.wydruk dokumentów,
3.3.3.wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego,
3.3.4.pracę na dokumentach wytworzonych przy użyciu oprogramowania Microsoft Word 2003,
3.3.5.pracę na dokumentach Zamawiającego, utworzonych przy pomocy oprogramowania Microsoft
Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i
atrybutów dokumentu,
3.3.6.zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,
3.3.7.wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu narzędzi umożliwiających
wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik
wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych,
3.4. zaoferowany arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
3.4.1.tworzenie raportów tabelarycznych,
3.4.2.tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych,
3.4.3.tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu,
3.4.4.tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),
3.4.5.obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych;
3.4.6.narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie
problemów optymalizacyjnych,
3.4.7.tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
3.4.8.wyszukiwanie i zamianę danych,
3.4.9.wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
3.4.10. nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,
3.4.11. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
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3.4.12. formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, m)zapis wielu arkuszy
kalkulacyjnych w jednym pliku,
3.4.13. pracę na dokumentach wytworzonych przy użyciu oprogramowania Microsoft Excel 2003,
3.4.14. zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania
Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji
specjalnych i makropoleceń,
3.4.15. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji;
3.5. zaoferowane oprogramowanie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji multimedialnych
musi umożliwiać:
3.5.1.drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,
3.5.2.zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,
3.5.3.nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,
3.5.4.opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
3.5.5.umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i
wideo,
3.5.6.umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
3.5.7.odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu
kalkulacyjnym,
3.5.8.możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
3.5.9.prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze
lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,
3.5.10. zapewniających zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania
Microsoft PowerPoint 2007 i 2010;
3.6. W przypadku złożenia oferty z produktami równoważnymi należy do oferty załączyć dokumenty
poświadczające ich równoważność z funkcjonalnością oprogramowania u Zamawiającego.
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