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Zalqcznik nr 3 do zapytania oferlowego nr 1 /2.1.A2il7
OSwiadczenie o braku powiqzah osobowych i kapitalowych

Strobice, dnia 13.01.2017r.

l. Opis funkcjonalno5ciSystemu klasy ERP

System klasy, ERP (82E), wykonany zgodnie z wymaganiami w zakresie bezpieczedstwa przetwarzania

danych w systemie informatycznym zgodnie z Ustawiq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych oraz z wykorzystaniem otwartych standard6w, co zapewni mo2liwo6i dalszej rozbudowy i

wymiany danych.

Obejmie moduly:

L Moduf handlowo-magazynowy, kt6ry wspomagal bqdzie skoordynowane prowadzenie

magazynowej gospodarki towarowej i materialowej z obsfugq miejsc skladowania, obsfugq sprzeda2y

i zakup6w. Kluczowe funkcjonalno5ci obejmq:
- wsparcie procesow sprzeda20wych - generowanie dokument6w sprzeda2owych, obsluga cennik6w,
kartoteki klient6w (integracja z CRM: warunkisprzeda2y, limity, blokady);

- wsparcie proces6w zakupowych - obsfuga zam6wiefi, generowanie dokument6w; obsluga zakup6w

z zagranicy (w tym z kraj6w UE);

- wsparcie proces6w magazynowych - obsfuga wielu magazyn6w, kontrola stan6w magazynowych,

inwentaryzacja, generowanie dokument6w magazynowych, obsfuga opakowa6;
- obslugq kolektor6w danych w obrqbie oczekiwanych funkcjonalno6ci (zgodnie z opisem modulu
mobilny magazyn);

- dostqp mobilny do systemu w obrqbie proces6w sprzeda2owych z wykorzystaniem modufu
mobilnego klasy SFA/FFA (opis pkt 4) oraz z wykorzystaniem modulu mobilny magazyn w pozostatych

obszarach (opis poni2ej).

2. Modul mobilny magazyn, kt6ry bqdzie zainstalowany na urzqdzeniach mobilnych
wykorzystywanych przez pracownik6w (kolektory danych). Pozwala na kontrolowanie oraz
zautomatyzowanie proces6w zwiqzanych z przyjmowaniem, wydawaniem i inwentaryzacjq towar6w
w oparciu o szybkq identyfikacjq za pomocE kod6w kreskowych bez udzialu komputer6w
stacjonarnych i z eliminacjq obiegu dokument6w w formie papierowej.

Kl uczowe funkcjona I no$ci obejmq:
- wystawianie, weryfikacja dokument6w magazynowych: PZ,WZ, RW, MM i ich elektroniczny obieg -
eliminacja czqSci dokument6w, kt6re do tej pory funkcjonowaty w formie papierowej;
- wystawianie zam6wieh od odbiorcy z rezerwacjq dostawy;
- inwentaryzacjq - bezpo6rednie dopisywanie pozycji do arkuszy spisowych bezpoSrednio na miejscu

skladowania towar6w;
- informacje o towarze i edycjq kartotek towarowych;
- obsfugq miejsc skladowania i partiitowar6w;
- przewymiarowanie plyt (zmiana wymiar6w, rzeczywistych);

- wydanie czq6ci ptyty po uprzednim wystawieniu dokumentu RW przewymiarowanie;
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- rejestracje czasu pracy magazyniera, co stanowi podstawq akordowego rozliczenia pracy

magazyniera;

- drukowanie etYkiet.

3. Moduf cRM, kt6ry bqdzie wspomagal proces pozyskiwania i obslugi klienta oraz planowania i

organizacjipraqywtymzakresie.KluczowefunkcjonalnoSciobejmq:
- wspomaganie proces6w workflow - przekazywanie zada6, informacji i dokumentacji do

odpowiednich pracownik6w, organizacja pracy u2ytkownika lub zespofu;

- bazq firm wraz listq os6b kontaktowych oraz szczeblami, funkcjami i kompetencjami, rejestracjq

162nychtyp6wkontakt6wzklientami,harmonogramowaniuzada6;
- rejestracjq, planowanie, 5ledzenie, realizacjq zarejestrowanych zdarze6 w obrqbie prowadzonych

spraw, zada6,projekt6w, kontakt6w, kt6re dotyczq kontrahent6w firmy lub jej pracownik6w;

- zarzqdzanie relacjami poprzez kontrolowanie kontakt6w z klientami' zada6 wykonywanych przez

pracownik6w w ramach obslugi klient6w, kontrolowanie projekt6w zwiqzanych z wieloma klientami i

obsfugiwanych przez wielu pracownik6w;

- miesiqczne planowanie sprzeda2y, kontakt6w z klientem oraz pozyskiwanie nowych kontrahent6w

przez przedstawicieli ha ndlowych;

- program lojalno6ciowY, ankietY;

- dostqp mobilny do systemu z wykorzystaniem modulu klasy SFA/FFA (opis poni2ej)'

4. Moduf mobilny klasy sFA/FFA dla handlowc6w, kt6rzy bqdq korzystai z okreSlonych zasob6w

firmy w dowolnym miejscu i czasie bez potrzeby u2ywania komputera (integracja m'in' z modulem

cRM i handlowo-magazynowym). sprzedawca bqdzie miai wglqd do wszystkich najwa2niejszych

informacji i bqdzie m6gt wykonywa6 swoje czynnoSci przy pomocy urzqdzenia typu

sm a rtphone/ta bl et. Kl uczowe f u nkcjona I noSci o bej mq:

- zarzqdzanie kalendarzem wizyt, w tym zarzqdzanie zdalne pracq handlowca, przydzial zadari w

zakresie wizYt w terenie;

- zbieranie zam6wienia od klient6w;

- kontrola zadlu2enia kontra hent6w;

- dostqp do bazy towar6w (informacje o towarze), stanach magazynowych' rezerwacjach' cenach

oraz mar2ach + filtrowanie, wyszukiwanie;

- wystawianie faktur VAT iwydruk dokument6w na mobilnej drukarce;

- dostqp do raport6w sprzeda2owych i kasowych;

- rejestracja PrzYjqtYch wPtat'

5. Modul Business Intelligence wykorzystujqcy hurtowniq danych (Data warehouse) gromadzqcq

ujednolicone dane zbiorcze oddzielone od danych zawartych w bazie transakcyjnej (odrqbna baza

SQL) dajqc wielowymiarowy obraz sytuacji niezbqdny do skutecznego wspomagania podejmowanych

decyzji. Proces ten bqdzie odbywai siq automatycznie, w z g6ry zaplanowanym terminie np' w nocy'

tak aby nie obciq2ai centralnego serwera danych. Modul sktada siq z czq6ci administracyjnej i

a na litycznej. Kl uczowe fun kcjo na I no6ci obejm q:

- opracowywanie danych wedlug ich struktury oraz obszar6w biznesowych firmy;
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- odrqbne moduly tematyczne - sprzeda2, zaopatrzenie, magazyn, rozrachunki, analizy finansowe -
ka2dy posiadal bqdzie standardowe analizy plus mo2liwo6i budowania wlasnych analiz z

predefiniowanych w systemie miar, wymiar6w ifakt6w;
- mo2liwoii wzbogacania o nowe zagadnienia merytoryczne, kt6rych pojawianie siq jest naturalnq
konsekwencjq rozwoju ka2dej firmy;
- mo2liwoSi analizy zyskownoSci produkt6w, okre5lenia kluczowych klient6w w poszczeg6lnych

bran2ach, Sledzenia poziomu rabat6w w podziale na: klient6w i produkty, sprawdzania stopnia
wykona nia pla n6w, przewidywa nia nieprawidlowych zachowa fi lu b transa kcji;
- narzqdzia wspomagania prognozowania, badanie trend6w, okreSlania procentowych udziaf6w oraz
wyszukiwanie zale2no6ci miqdzy danymi;
- Mobilny dostqp do informacji.

6. Modul rozrachunki, kt6ry umo2liwi kontrolq rozrachunk6w przedsiqbiorstwa z modelem systemu
ksiqgowo-kadrowego ulokowanym na zewnqtrz; integracja i wymiana danych z wykorzystywanym
przez biu ro rachun kowe oprogra mowaniem, Kluczowe funkcjonalnoSci obejmq:
- kontrola zobowiqzai i nale2noSci w wielu walutach;
- naliczanie not odsetkowych; drukowanie wezwad do zaplaty;
- elektroniczny import wyciqg6w bankowych;
- obsluga kas, bank6w, terminali i automatyczne drukowanie raport6w;
- rozliczanie dowolnej nale2no6ci za pomocE karty platniczej lub przeniesienia rozrachunk6w;
- zarzqdzanie wszystkim i do ku m e nta m i rozl icze n iowym i;
- rozliczanie pracownika zzaliczki i delegacji;

- wykonywanie kompensat;
- obsluga dyspozycji i Srodk6w pieniq2nych w drodze.

7. Moduf Rapofi i Formularze, kt6ry umo2liwi definiowanie i wykonanie (kreator) indywidualnych
zestawie6, prostych analiz na potrzeby poszczeg6lnych stanowisk, formularzy dokument6w i etykiet,
w oparciu o dane zgromadzone w systemie ERP - modul wykorzystywany na potrzeby dzialalnoSci
operacyjnej; mo2liwo5i wysylki nie stanowi elementu systemu analizy zarz4dczej, gdzie
przeprowadzane sE analizy wielowymiarowe na podstawie zagregowanych danych;

8. Platforma wymiany danych, kt6ra bqdzie integrowai system ERP z zewnqtrznymi aplikacjami.
Platforma wymiany danych umoiliwi r6wnie2 automatyzacjq proces6w biznesowych w
przedsiqbiorstwie np. automatyczny odbi6r i wysylkq dokument6w (oferty, zam6wienia, faktury itd.)

Wymagania techniczne dla systemu klasy ERp:

Oproeramowa nie ERP +wtvczki - wvmaga nia wsp6lne:

' Zaproponowane rozwiqzania techniczne/technologie winny zapewniai mo2liwo5i przyszlej
rozbudowy i integracji z wykorzystaniem Srodowiska Delphi oraz technologii/standard6w
Java, SQL.

. Praca w systemie Windows / Linux

' Serwer bazy danych zgodny ze standardem SeL
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Modul Handlowo-Magazynowy
. Zaproponowane rozwiqzania techniczne/technologie winny zapewniad mo2liwo6i przysziej

rozbu{owy i integracji z wykorzystaniem Srodowiska: Eclipse, framework: Spring dla REST

orazzzastosowaniem technologii/standard6w Java, rest, jsp, SQL, Java beans, Log4j, html

. Praca w systemie Windows / Linux / Windows CE

. Serwer bazy danych: zgodny ze standardem SQL

r Serwery: Tomcat lub inny umo2liwiajqcy przysztq migracjq do Tomcat

r Wymiana danych z zastosowaniem otwartych standard6w: SOAP, http, json

Moduf mobilnY klasY SFA/FFA

. Zaproponowane rozwiqzania techniczne/technologie winny zapewniai mo2liwoii przysztej

rozbudowy i integracji z wykorzystaniem Srodowiska: Eclipse, Android Studio; framework:

Android, spring, spring Boot, oRMLite; framework: Android, spring, spring Boot, oRMLite

orcz z z zastosowaniem technologii/standard6w Java, JavaFX, SQL, FTL, XML, JavaScript,

JQuery,Rihnoscripts,Swagger,Log4j,Thymeleaf,html'multidex'picasso
o Praca w systemie Windows / Linux / Android

o Serwer bazy danych: zgodny ze standardem SQL

o Serwery: Tomcat, JBoss, wildfly, glassfish lub inny umo2liwiajqcy przyszlq migracjq do Tomcat,

J Boss, wi ldflY, glassfish

e Wymiana danych z zastosowaniem otwartych standard6w: http, res, json, socket

Platforma wymianY danYch

. Zaproponowane rozwiqzania techniczne/technologie winny zapewniai mo2liwoii przysztej

rozbudowy i integracji z wykorzystaniem Srodowiska: iEclipse, framework: FreeMaker oraz z

zastosowaniem technologii/standard6w: Java, FTL, CSV, SQL, XML, Log4j, Java Mail

o Praca w sYstemie Windows / Linux

e Serwer bazy danych: zgodny ze standardem SQL

o Serwery: Tomcat lub inny umo2liwiajqcy przysztq migracjq do Tomcat,

o Wymiana danych z zastosowaniem otwartych standard6w SOAP, http, rest, Socket, XML

Zalqcznik nr 3 do zapytania ofeftowego nr 1

Oswiadczenie o braku powiqzafi osobowych
. Wvmiana danych z zastoso artych standard6w:XML
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Zalacznik nr 3 do zapytania ofeftowego nr 1 /2'1'/2017
iiiliiirrr,ni" o orak'u powiqzah osobowvch ikapitalowvch

ll. Opis funkcionalnoSci oprogramowanio B2B

oprogramowanie 82B wykonane zgodnie z wymaganiami w zakresie bezpieczefistwa przetwarzania

danych w systemie informatycznym zgodnie z Ustawiq z dnia 29 sierpnia L997 r' o ochronie danych

osobowych oraz z wykorzystaniem otwartych standard6w (format xML) co zapewni mo2liwo6i

da lszej rozbudowy i wymia ny da nych' Obejmie funkcjonalno6ci:

- moduf realistycznej wizualizacji fotograficznej pfyty klasy Premium - mo2liwoSi wyboru przez

odbiorcq 82B, zanim produkt fizycznie bqdzie dostqpny w magazynie - produkt w trakcie dostawy;

- autoryzowany dostqp on-line odbiorc6w B2B do bie2qcej oferty handlowej' systemu zam6wied

online, podglqdu historii zam6wie6 oraz wystawionych dokument6w w dowolnym miejscu i czasie;

- integracja z listq produkt6w wprowadzonych do ERP, katalog produkt6w (wymiana danych

graficznych i tekstowych - opis produktu, stany magazynowe);

- automatyczny przepfyw zam6wienia do modufu Handlowo-Magazynowego Systemu ERP' co

pozwala na szYbkq ich realizacjq;

- filtrowanie, sortowanie i wyszukiwane towar6w po Nazwie, Asortymencie' Producencie' statusie'

priorytecie, Kodzie EAN, Numerze katalogowym iopisie, Frazie (podpowiedziwynik6w)

-kalkulatorcenowy-wyliczeniecenykoficowej(zmar2qinarzutem);
- generacja ofert PDF i cennik6w dla kofcowego klienta;

- promocje przypisane do Klienta, gratisy oraz daty ich obowiqzywania' iloSi zebranych punkt6w

loja InoSciowYch;

- zglaszanie reklamacji;

- historia zam6wiefi, faktur i rozlicze6 oraz szybkie zam6wienia na podstawie rekordu historii;

- mo2liwo56 tworzenia subkont dla pracownik6w kontrahenta;

- pelna integracja iwymiana danych z wdra2anym w ramach projektu systemem klasy ERP'

Wymagania techniczne oprogramowania B2B:

. zaproponowane rozwiqzania techniczne/technologie winny zapewniai mo2liwoSi przyszlej

rozbudowyiintegracjizwykorzystaniemSrodowiskaEc|ipse.

o Praca w sYstemie: Windows / Linux

o Serwer bazy danych: zgodny ze standardem SQL

o Serwery: Apache lub inny umo2liwiajqcy przyszlq migracjq do Apache

o Wymiana danych z zastosowaniem otwartych standard6w http, rest, json

Jakieko|wieksformuiowaniauiytedoopisufunkcjonaIno6ciPrzedmiotuZam6wienia
mogece wskazywa6 na konkretnego producenta/dost1*te uiyte zostaty tylko iwylqczne w

celu okreslenia minimatnych poiadanych wymagaf technicznych/technologicznych i

alnych jakich,wobec P'rzedmiotu Zam6wienia oczekuje Zamawiaiqcy'

,(5 "elzor,f
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