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Załącznik nr 3
Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

1.

Moduł ABI Business Intelligence

Moduł serwerowy, który umożliwia tworzenie własnych raportów, zestawień oraz analiz
ze wszystkich dostępnych zintegrowanych danych, które wykorzystywane są w innych
modułach systemu B2B do obsługi procesów biznesowych z Partnerami. Prezentacja
raportów będzie realizowana za pomocą raportów tabelarycznych lub wykresów.
Dodatkowym atutem będzie prosta obsługa, szybki dostęp do aktualnych danych,
wielowymiarowość i wielodziedzinowość analiz oraz możliwość wglądu w dane dotyczące
funkcjonowania procesów biznesowych między Wnioskodawcą a Partnerami. Moduł ABI
Business Intelligence zapewni odpowiedni kontroling i analitykę danych w oparciu o dane
znajdujące się w systemie B2B. Za sprawą modułu ABI Business Intelligence możliwe
będzie tworzenie różnego rodzaju analiz i raportów sprzedażowych, na podstawie danych
pozyskanych z modułów składających się na system B2B, dzięki czemu Wnioskodawca
będzie mógł w pełni dostosować swoją ofertę do potrzeb Partnera, na podstawie
wniosków płynących z wygenerowanych analiz. Moduł ABI Business Intelligence umożliwi
tworzenie raportów dotyczących współpracy B2B w odniesieniu do realizowanych
procesów biznesowych.
Zakres funkcjonalności modułu BI wykraczać będzie poza wymianę danych czy obsługę
relacji handlowych, gdyż dotyczyć będzie przetwarzania danych bazowych (wejściowych)
w systemie B2B np. zamówień od Partnerów, asortymentu, rezerwacji itp. na dane o
złożonych strukturach względem danych wejściowych – dane wyjściowe będą to złożone
raporty wielowymiarowe i wielodziedzinowe ze wszystkich danych zagregowanych w
systemie B2B.

2.

Moduł Platforma B2B

Moduł Platforma B2B jest aplikacją dostępną z poziomu przeglądarki internetowej dla
Partnerów Wnioskodawcy, którzy otrzymają do niej dostęp (login, hasło). Dzięki
platformie partnerzy będą mieli dostęp do wszystkich aktualnych i archiwalnych
dokumentów, które były wystawione dla danego partnera. Platforma B2B działa w
architekturze trójwarstwowej w oparciu o klienta przeglądarkowego.
Platforma będzie służyła jako najwyższy element warstwy prezentacji odpowiedzialny
bezpośrednio za udostępnianie danych Partnerom, stanowiąc interfejs komunikacyjny
pomiędzy użytkownikiem a warstwą logiki biznesowej i warstwą danych. Platforma B2B
będzie stanowić podstawę extranetowej części aplikacji B2B.
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Platforma B2B umożliwi elektroniczny dostęp do informacji związanych z wspólnie
realizowanymi procesami, w szczególności:
•

Umieszczanie oferty wędlin o krótkim terminie przydatności do spożycia

•

Zamówienia/ stopień realizacji zamówienia,

•

wzajemne rozliczenia/należności

•

faktury

•

komunikaty systemowe

•

wątki konwersacji

•

cenniki/oferty dedykowane dla Partnera

•

raporty, analizy, zestawienia

Platforma B2B pozwoli Partnerom na samodzielną obsługę i monitoring stopnia realizacji
procesów biznesowych obejmujących m.in. takie czynności jak:
•

składanie e-zamówień,

•

zdalny podgląd stopnia zaawansowania realizacji zamówień,

•

pobieranie e- faktur

•

podgląd płatności i rozliczeń,

•

podgląd e-dokumentów archiwalnych,

•
wymianę informacji/wątki konwersacji realizowane i archiwizowane
elektronicznie za pośrednictwem platformy
•
pobieranie raportów, analiz, zestawień ze wspólnie realizowanych procesów
biznesowych

Każdy z uprawnionych przez administratora Partnerów będzie miał wgląd w przypisane
mu obszary w systemie Wnioskodawcy. Do obszarów tych m.in. należą: umieszczanie
oferty wędlin o krótkim terminie przydatności do spożycia, stopień i termin realizacji
zamówień, statusy realizacji, rozliczenia, e-faktury, statusy dokumentów, raporty, analizy,
zestawienia.
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Architektura tego modułu zapewnia pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, gdyż
służy do komunikacji Partnerów z serwerem aplikacji Wnioskodawcy. Moduł będzie
pracował z wykorzystaniem protokołu SSL, który zapewni szyfrowanie komunikacji
serwera Wnioskodawcy z Partnerami.
Platforma B2B w standardzie ma kilka wersji językowych, co umożliwia bezproblemową
komunikację z partnerami zagranicznymi.
3.

MS Windows Server 5 CAL 2012 OEM User POLISH

4.

Serwer terminali – 1 szt.

Minimalne parametry:
Procesor INTEL Xeon E3-1220V3
Platforma Intel
Pamięć RAM 8GB RAM, Pamięć DDR3 ECC Unbuffered 2
Dysk Twardy minimum 2 x 300GB SAS 6G, 10Krpm, Enterprise 2
Napęd DVD RW +/-, 5,25" , SATA 1
Maks. wielkość pamięci = 32 GB
W zestawie Windows 2012 Foundation PL; klawiatura, mysz
Gwarancja - Serwis 36 miesięcy On-Site 24/48 (serwis realizowany na miejscu u
klienta)
Spełnia normy Energy Star
5.

Analiza przedwdrożeniowa

6.

Szkolenie specjalistyczne dla użytkowników systemu B2B – 40rbg

7.

Wdrożenie i implementacja oprogramowania – 200 rbg

8.

Testowanie i walidacja platformy B2B – 200 rbg

