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1.

Wstęp

Niniejszy załącznik wymagania dla systemu e-usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, jakie mają zostać dostarczone dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.
w ramach projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu eusług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9
powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego,
sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”, realizowanego w ramach Osi
priorytetowej nr 2 – Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1
Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT

Regionalnego Programu

Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Głównym celem projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu eusług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9 powiatów
województwa

lubuskiego:

krośnieńskiego,

międzyrzeckiego,

nowosolskiego,

słubickiego,

sulęcińskiego,

wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”, jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom
niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług
gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej oferowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na
terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego,
sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, umożliwiającej dwustronną interakcję
w środowisku cyfrowym.
2.

Zakres przedmiotu zamówienia

2.1. Zakup licencji i wdrożenie:
1.

Oprogramowania specjalistycznego iBOK
a.

System klasy CMS umożliwiający zarządzanie treścią (e-usługi, elektroniczne formularze, treści
dynamiczne – kalendarze, zarządzanie dostępem i bezpieczeństwem treści) i stanowi pakiet
programowy tworzący zintegrowany system informatyczny będący podstawą do stworzenia
internetowej platformy e-usług. Służy do gromadzenia i przetwarzania informacji źródłowej
dotyczącej kartotek klientów.

2.

e-usług:
a.

Udostępnienie wartości odczytu przez Internet - (3 stopień dojrzałości), Jest to usługa publikacji
odczytów dla użytkownika iBOK (klient). Klient po zalogowaniu do IBOK (strefa klienta) ma dostęp
do listy odczytów wygenerowanych przez np. system zdalnego odczytu oraz może odpytać system
zdalnego odczytu w celu pozyskania najbardziej aktualnego odczytu dla jego wodomierzy. System
może również zaprezentować listę zgromadzonych dla Punktu Odbioru Usługi (PPU) odczytów,
zużyć wody i dodatkowych informacji opisowych;

b.

Historia płatności - (3 stopień dojrzałości), Jest to usługa prezentacji rozrachunków dla użytkownika
iBOK (klient). Klient po zalogowaniu do IBOK (strefa klienta) ma możliwość wysłania zapytania do
systemu dziedzinowego dotyczącego bieżącej informacji – salda rozliczeń, z dostępem do
historycznych płatności i stanu swojego konta w zdefiniowanym formacie danych - po uprzedniej
autoryzacji;
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c.

E-usługa zdalnego odczytu - (5 stopień dojrzałości), Jest to usługa inicjowana przez użytkownika
iBOK (klient). Klient po zalogowaniu do IBOK (strefa klienta) ma możliwość odpytania system
zdalnego odczytu w celu pozyskania najbardziej aktualnego odczytu dla jego wodomierzy (urządzeń
rejestrujących przepływ wody). Usługa ta jest długą transakcją (Long Transaction) składającą się z
kilku etapów, które dopiero po poprawnym zakończeniu, są przetwarzane na informację o zużyciu a
ich wynik przesyłany jest w postaci elektronicznej do klienta;

d.

E-faktura - (5 stopień dojrzałości), Jest to usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient
po zalogowaniu do IBOK (strefa klienta) ma możliwość na podstawie pozyskanego poprzez e-usługę
zdalnego odczytu lub podanego w formularzu odczytu wodomierza zlecić wygenerowanie e-faktury.
Procesowanie formularzy, na podstawie pozyskanych danych rozpoczyna się automatycznie, jeśli
klient ma złożoną deklarację/zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną lub musi zostać
poprzedzone wypełnieniem online stosownego formularza. System przetwarza uzyskane w ten
sposób dane przekazując klientowi fakturę w formie elektronicznej;

e.

Elektroniczny wniosek eBOK - (2 stopień dojrzałości) Jest to usługa inicjowana przez użytkownika
iBOK (klient). Klient (strefa nielogowana i strefa klienta) ma możliwość pobrania formularzy wniosków
np. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, o odprowadzenie ścieków, o wypowiedzenie
umowy itp.

f.

E-płatność - (5 stopień dojrzałości); Jest to usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient
po zalogowaniu do IBOK (strefa klienta) ma możliwość dokonania płatności za otrzymane faktury
bezpośrednio z poziomu iBOK za pośrednictwem systemu e-płatności. Klient ma możliwość
wskazania nieopłaconych należności na wyświetlonym zestawieniu i uruchomieniu usługi płatności
elektronicznej.

g.

E-monit - (3 stopień dojrzałości); Jest to usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient) lub
pracownika ZWiK sp.z o.o. (operator). Klient po zalogowaniu do IBOK (strefa klienta), a operator po
zalogowaniu się, jako użytkownik ZWiK sp.z o.o ma możliwość wyboru usługi informowania o
zbliżającej się płatności oraz sposobu jej realizacji: SMS-em lub mailem. Operator ma możliwość
wskazania odbiorców lub grup odbiorców.

h.

E-komunikat - (3 stopień dojrzałości); Jest to usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient) lub
pracownika ZWiK sp.z o.o (operator). Klient po zalogowaniu do IBOK (strefa klienta), a operator po
zalogowaniu się, jako użytkownik ZWiK sp.z o.o ma możliwość wyboru automatycznego przesyłania
informacji sieciowych np. o czasowym braku dostaw wody lub zagrożeniach (np. woda niezdatna do
picia) oraz sposobu jej realizacji: SMS-em lub mailem.

i.

E-usługi - (3 stopień dojrzałości); Jest to usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient
(strefa nielogowana i strefa klienta) ma możliwość przekazania informacji o zainteresowaniu
zleceniem wykonania usługi przez ZWiK sp.z o.o. Usługa ta poprzez przygotowane kalendarze
umożliwi Klientowi zgłoszenie świadczonej przez ZWiK usługi w dogodnym dla Klienta terminie.
Klientom zostanie udostępniony kalendarz on-line, który będzie pokazywał najbliższy możliwy termin
wykonania wskazanej usługi (słownik usług). Klient klikając w konkretną datę, będzie mógł taką
rezerwację wykonać za pośrednictwem Internetu. Po zaakceptowaniu przez pracownika
Przedsiębiorstwa, klient otrzyma SMS lub e-mail z informacją, o której godzinie w wybranym terminie
nastąpi realizacja usługi.

j.

Zgłoszenie awarii - (3 stopień dojrzałości); Jest to usługa inicjowana przez użytkownika iBOK
(klient). Klient (strefa nielogowana i strefa klienta) ma możliwość zgłoszenia awarii – w ramach usługi
obywatel może zgłosić informację o awarii. Jest to realizowane za pomocą formularza, w którym
należy określić podstawowe dane takie jak datę, miejsce, opis awarii. Jeżeli awaria dotyczy licznika
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(wodomierza), a użytkownik (Klient) jest w strefie klienta (zalogowany) może wskazać licznik
(wodomierz) z listy posiadanych przez Klienta. Dane Klienta są wówczas automatycznie uzupełniane.
Zwrotnie użytkownik uzyskuje informacje o statusie naprawy, zakończeniu prac (na podany
w zgłoszeniu adres mailowy).
k.

Wniosek o wymianę /plombowanie licznika/ podurządzenia pomiarowego - (3 stopień
dojrzałości); Jest to usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient po zalogowaniu do
IBOK (strefa klienta) ma możliwość przygotowania i przekazania wniosku o wymianę/plombowanie
licznika (wodomierza). Klient ma możliwość wskazania z listy posiadanych liczników(wodomierzy) te
wodomierze, które zgłasza do wymiany/plombowania. Wprowadza również ewentualne komentarze,
opisy, informacje istotne z punktu widzenia zgłoszenia i jego późniejszej realizacji. Po zatwierdzeniu
wniosku zgłoszenie jest przekazywane do właściwego systemu dziedzinowego. Klient ma informację
zwrotną, dostępną na stronie, ale również jest powiadamiany mailowo, o terminie realizacji wniosku
i jego statusie.

l.

Wniosek o montaż urządzenia pomiarowego /podurządzenia pomiarowego - (3 stopień
dojrzałości); Jest to usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient po zalogowaniu do
IBOK (strefa klienta) ma możliwość przygotowania i przekazania wniosku o montaż urządzenia
pomiarowego (wodomierza)/podurządzenia pomiarowego (wodomierza). Po zatwierdzeniu wniosku
zgłoszenie jest przekazywane do właściwego systemu dziedzinowego. Klient ma informację zwrotną,
dostępną na stronie, ale również jest powiadamiany mailowo, o terminie realizacji wniosku i jego
statusie.

m.

Moje dane - (2 stopień dojrzałości) Jest to usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient
po zalogowaniu do IBOK (strefa klienta) ma możliwość przeglądania swoich danych osobowoadresowych oraz e-mail, nr telefonów kontaktowych, w oparciu, o które są mu wysyłane dokumenty
i powiadomienia. Ma możliwość przesłania formularza ze zmianą danych osobowo-adresowych.

3.

Usług komunikacji między systemami dziedzinowymi ZWiK sp.z o.o. a e-usługami,

4.

Stworzenie mechanizmów pozwalających na komunikację systemom dziedzinowym z systemem zdalnego
odczytu

2.2. Usługi szkoleniowe z zakresu obsługi internetowej platformy e-usług
Szkolenia w zakresie funkcjonalności zintegrowanego systemu będącego bazą danych dla Internetowego Biura
Obsługi Klienta (iBOK)
3.

Szczegółowa charakterystyka elementów systemu e-usług

3.1. Źródła danych usług objętych projektem w modelach procesów biznesowych.
Źródłem danych dla usług powstałych w ramach systemu będą:
1.

Systemy rozliczeń wykorzystywane przez ZWiK sp.z o.o.
a.

GW-MAX wersja 2016.3, Firma Handlowa Boss Computers Andrzej Szymański,

2.

Systemy finansowo – księgowy wykorzystywane przez ZWiK sp.z o.o.,

3.

Dane pochodzące z konsoli zdalnego odczytu urządzenia pomiarowego.

a.

a.

COMARCH – OPTIMA, Comarch S.A.

System planowany w kolejnym etapie realizowanego projektu. Na potrzeby realizacji niniejszego
przedmiotu zamówienia należy przyjąć mechanizm wymiany danych poprzez plik csv lub xls/xlsx o
strukturze zapewniającej jednoznaczność danych (identyfikator punktu rozliczanego- obiekt np. jego
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akronim z sysemu GW-MAX, nr wodomierza ub nr kartoteki, nr kontrahenta), jednolitość i unikalność
danych.
W poniższej tabeli zawarto informacje dotyczące źródeł danych zasilających usługi Webservices oraz e-usługi
pobierające z nich dane lub zasilające je danymi.
Źródło danych

L.p.

Relacja/usługa

e-usługa

Autoryzacja

Historia płatności

Udostępnienie historii płatności
Autoryzacja

E-usługa zdalnego odczytu

Udostępnienie i pobranie aktualnej
wartość
Oprogramowanie

1.

billingowe

GW

odczytu

urządzenia

pomiarowego
Max,

BOSS computer

Autoryzacja

E-faktura

Udostępnienie danych dotyczących
faktur

Oprogramowanie

2.

Finansowo

księgowe

COMARCH – OPTIMA.

Konsola zdalnego odczytu

3.

urządzenia pomiarowego

Autoryzacja

E-monit

Udostępnienie danych dotyczących
płatności, wezwań do zapłaty i not
odsetkowych
Udostępnienie wartości odczytu przez

Autoryzacja

Udostępnienie i pobranie aktualnej Internet
wartość

odczytu

urządzenia

pomiarowego
Udostępnienie

informacji

o E-komunikat

komunikatach
Autoryzacja
Udostępnienie
4.

CMS portalu e-usług

E-usługi
harmonogramów

wykonania usług.
Autoryzacja

Moje dane

Udostępnienie danych o klientach
W celu umożliwienia wymiany danych niezbędnych do realizacji e-usług pomiędzy źródłem dany (systemami
dziedzinowymi) a e-usługami Zamawiający umożliwi, a Wykonawca podejmie współpracę z przedstawicielami firm
utrzymującymi wsparcie/serwis systemów dziedzinowych (dostawcy). Jako „współpracę”, rozumieć należy
gotowość Wykonawcy do realnego podejmowania wszelkich istotnych działań (opiniowanie pozyskanych danych
od dostawców, inicjowanie spotkań z dostawcami w celu wyjaśniania wątpliwości i uczestniczenie w nich,
proponowanie rozwiązań zastępczych) które mają zagwarantować należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, w celu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się do pełnej współpracy z
dostawcami systemów dziedinowyc, w zakresie:
a.
b.
c.
d.

uzgodnień szczegółów procesu integracji iBOK a system dziedzinowy/dane systemu dziedzinowego,
dokonania wspólnych testów integracji
konsultacji w zakresie dotyczącym integracji.
wsparcia technicznego w zakresie integracji z wystawianymi usługami.

Strona 6 z 32

3.2.

Konstrukcja funkcjonalna iBOK

Konstrukcja funkcjonalna iBOK powinna być podzielona na 3 główne strefy:
1.

Strefa Administracyjna iBOK.

2.

Strefa anonimowej obsługi Klienta iBOK (strefa nielogowana).

3.

Strefa logowanej obsługi klienta iBOK (strefa klienta).

Zamawiający akceptuje możliwość występowania dodatkowo innych funkcjonalności - do wyboru przez
Zamawiającego. Platforma iBOK musi być dostępna ze strony www (https://zwiksulecin.pl/) Zamawiającego i w tym
celu Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne informacje a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z
autorem strony www.
3.2.1. Strefa Administracyjna iBOK
Moduł strefy administracyjnej iBOK ma być dostępny tylko dla upoważnionych pracowników Zamawiającego. Jego
podstawową funkcją jest umożliwienie zarządzania treścią i wyglądem iBOK.
Ten moduł ma umożliwiać:
1.

Przygotowanie i publikację ważnych ogólnych komunikatów dla Mieszkańców i Klientów z obszaru
działania Zamawiającego (np. awaria sieci wodociągowej, informacja o spadku ciśnienia, pojawienie się
zanieczyszczeń w sieci wodociągowej itp.);

2.

Udostępnienie formularzy/dokumentów, które są wzorami druków aktualnie stosowanych przez
Zamawiającego;

3.

Ma umożliwiać ustalenie i zarządzanie harmonogramami publikacji formularzy/dokumentów niezależnie
dla każdego e-dokumentu.

4.

Gromadzenie informacji w Dzienniku Zdarzeń takich jak: czas logowania użytkowników, przeglądanie
treści przez użytkowników, pobieranie formularzy/dokumentów, generowanie dokumentów i inne;

5.

Zarządzanie treścią iBOK-a i analizę Dziennika Zdarzeń. Analiza Dziennika Zdarzeń ma za zadanie
podnieść bezpieczeństwo użytkowania iBOK oraz ułatwić szybkie diagnozowanie problemów.

6.

Zarządzanie danymi podstawowymi portalu, wykorzystywanymi przez np. e-usługi - jak np. dane
teleadresowe Zamawiającego.

3.2.2. Strefa anonimowej obsługi klienta iBOK (strefa nielogowana)
Moduły strefy anonimowej iBOK pozwalają na dostęp do treści portalu i e-usług wszystkim użytkownikom Internetu
w sposób anonimowy (bez logowania i podawania hasła). Moduły powinny zawierać następujące informacje lub
umożliwiać następujące e-usługi:
1.

Podgląd danych teleadresowych Zamawiającego;

2.

Przeglądanie bieżących komunikatów dotyczących funkcjonowania Spółki (komunikaty sieciowe, zmiana
godzin funkcjonowania zakładu, kasy itp.).

3.

Zgłoszenie awarii

4.

E-usługi

3.2.3. Strefa logowanej obsługi klienta portalu e-usług (strefa klienta)
Moduły strefy logowania iBOK muszą pozwalać na dostęp do treści portalu e-usług wyłącznie Klientom Spółki po
poprawnym zalogowaniu się z podaniem loginu i hasła.
Moduły mają zawierać następujące informacje lub umożliwiać następujące e-usługi:
1.

Informację o danych teleadresowych Klienta portalu e-usług zawierające niezbędne dane do wypełnienia
spersonalizowanych e-wniosków/e-formularzy (adres korespondencyjny, adres punktu, dane osobowe,
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numery działek, numer PESEL i inne niezbędne). Dane te mogą być pobierane ze źródłowej bazy
informacji portalu e-usług.
2.

Funkcjonalność zmiany hasła Kienta portalu e-usług.

3.

Informacje o zakresie usług, na które, Klient ma podpisaną umowę ze Spółką.

4.

Informacje o liście obiektów, w których Spółka świadczy usługi Klientowi.

5.

Informację o zasadach stosowanych rozliczeń: ryczałt, rozliczenie wg wskazań wodomierza.

6.

Informacje o zakresie rozliczeń: dostawa wody, odbiór ścieków, opłata abonamentowa.

7.

Informacje o aktualnie zastosowanych pozycjach cennika.

8.

Informację o zastosowanej normie ryczałtowej oraz informację, do kiedy ryczałt został zaliczony.

9.

Informację publikującą historię stanów wodomierzy i dacie dokonania tych odczytów poprzez
udostępnienie wartości odczytu przez Internet.

10. Informację o wystawionych fakturach.
11. Informację o szczegółach bieżącego zadłużenia z podaniem numeru dokumentu, daty wystawienia
dokumentu, terminu płatności, kwoty brutto do zapłaty.
12. Umożliwić wydruk na drukarce Klienta portalu e-usług listy nierozliczonych należności i niepowiązanych
zapłat (wpłat bez wskazania tytułu zapłaty) wraz z informacja o saldzie.
13. Umożliwiać pobranie e-faktury w postaci pliku (np. w formacie pliku pdf) oraz ewentualny jej wydruk na
drukarce Klienta portalu e-usług.
14. Umożliwić dokonanie płatności za pośrednictwem e-płatności on-line.
15. Umożliwić podanie bieżącego stanu wodomierza poprzez e-formularz.
16. Umożliwić złożenie spersonalizowanych e-wniosków za pośrednictwem e-formularzy z podziałem na
rodzaje i typy zgłoszeń: awarie, wnioski, reklamacje i inne. System ma umożliwiać w szczególności
złożenie e-wniosków o wymianę/plombowanie licznika/podurządzenia pomiarowego, o montaż urządzenia
pomiarowego/podurządzenia pomiarowego.
17. Po rozpatrzeniu e-wniosku przez Spółkę umożliwić odpowiedź w wersji elektronicznej (SMS lub e-mail).
18. Umożliwić przegląd listy e-wniosków z podaniem statutów stanu: zgłoszony, w realizacji, zakończony.
19. Umożliwiać wysyłanie e-komunikatów SMS-em lub mailem do wskazanych odbiorców lub grup odbiorców
informacje sieciowe np. o czasowym braku dostaw wody lub zagrożeniach (np. woda niezdatna do picia).
20. Poglądowe wykresy obrazujące analizy i wybrane informacje dotyczące zużycia wody, stanu rozliczeń do
uzgodnienia z Zamawiającym.
Dostęp do e-usług:
21. Historia płatności,
22. E-usługa zdalnego odczytu,
23. E-faktura,
24. Elektroniczny wniosek eBOK,
25. E-płatność,
26. E-monit,
27. E-komunikat,
28. E-usługi,
29. Zgłoszenie awarii,
30. Wniosek o wymianę /plombowanie licznika/ podurządzenia pomiarowego,
31. Wniosek o montaż urządzenia pomiarowego /podurządzenia pomiarowego,
32. Moje dane,
33. Udostępnienie wartości odczytu przez Internet.
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3.3. Opis funkcjonalności iBOK
Internetowe Biuro Obsługi Klienta iBOK ma na celu podniesienie standardu obsługi, umożliwienie załatwiania spraw
przez Klientów bez konieczności odwiedzania siedziby Spółki. Założeniem iBOK jest również przekazanie
informacji Klientowi poprzez elektroniczną platformę obsługi. Dzięki wdrożeniu iBOK, możliwe będzie wysyłanie
materiałów zawierających informacje o ważnych wydarzeniach dotyczących również różnego rodzaju zmian i
nowości w Spółce. Platforma umożliwi elektroniczną prezentację dokumentów Klientom, a także pozwoli na szybką
wymianę informacji.
Platforma iBOK ma posiadać podstawowe funkcje:
1.

Rejestracja, logowanie i zarządzanie użytkownikami,

2.

Udostępnianie informacji o Spółce, komunikatach Spółki,

3.

Udostępnienie e-usług (jak w pkt. 3.2.3 podpunkt 21-33)

4.

Umożliwienie składania zgłoszeń w formie elektronicznej,

5.

Zarządzanie treściami portalu
5.1. Indywidualne ustawienia dla użytkownika (Personalizacja),
5.2. Prowadzenie kalendarza dostępności usług.

6.

Rozbudowaną pomoc dla klientów.

3.3.1. Cechy iBOK
Platforma do obsługi klientów jest wizytówką firmy, dlatego niezwykle istotnym elementem projektowanego systemu
jest dobrze opracowana szata graficzna. System ma być łatwy i intuicyjny w obsłudze. We wdrażanym iBOK ma
zostać zaimplementowany nowoczesny interfejs użytkownika. Dodatkowo iBOK musi uwzględniać zwiększony
poziom bezpieczeństwa portalu i przechowywanych w nim danych.
Internetowe Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta musi być systemem elastycznym w zakresie rozbudowy o nowe
zakładki, pola wyboru itp. Zmawiający zakłada rozwój platformy, dlatego iBOK musi być narzędziem otwartym na
rozbudowy o nowe funkcjonalności.
1.

Rejestracja i logowanie do systemu iBOK
Elementem koniecznym iBOK jest strona umożliwiająca zarejestrowanie oraz zalogowanie do systemu.
System iBOK ma umożliwiać automatyczną rejestrację konta z poziomu systemu. Klient na etapie rejestracji
ma podać podstawowe dane jednoznacznie identyfikujące go w systemie, czyli: np. pesel/nip, symbol
podmiotu, (zdarzenia z systemu dziedzinowego jak np. ostatnia faktura i kwota tej faktury), login i hasło, email.
Zastosowany sposób rejestracji użytkowników musi zabezpieczyć formularz rejestracji nowego użytkownika
przed robotami rejestrującymi masowo konta za pomocą mechanizmu CAPTCHA.
Ponadto ma zostać zdefiniowany sposób logowania do systemu - Klient ma mieć możliwość wyboru metody
logowania, jako kod podmiotu lub adres e-mail podany podczas rejestracji.
W razie utraty lub w sytuacji, kiedy klient zapomni hasło, system udostępni funkcję „przypomnij login i hasło”,
która umożliwi jego automatyczne odtworzenie. Nowe tymczasowe hasło zostanie wysłane na podany
podczas rejestracji adres e-mail. System powinien wymusić zmianę hasła po pierwszym zalogowaniu od
momentu użycia mechanizmu „przypomnij login i hasło”.
Poza funkcją przypomnienia hasła, ma być możliwość jego ręcznego ustawienia przez administratora
systemu.
Przy logowaniu do systemu obok pól nr podmiotu /adres email oraz hasło ma być dołączona informacja
pomocna przy logowaniu (np. wprowadź nr podmiotu, który znajdziesz na fakturach lub adres e-mail podany
podczas rejestracji) oraz materiały w formie filmów instruktażowych dostępnych na stronie głównej iBOK i
uruchamiane w oknie przeglądarki.
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Mechanizm logowania musi działać tak, by hasło wprowadzone przez użytkownika podczas rejestracji
spełniało wymagania definiowanej w systemie polityki haseł (minimalna długość, obecność w haśle
określonych znaków – duże i małe litery, cyfry, znaki specjalne). Hasło użytkownika utrwalone w systemie nie
może być zapisane otwartym tekstem.

Prototyp ekranu logowania:

Prototyp Rejestracja użytkownika (klient)

2.

Indywidualne ustawienia dla użytkownika (Personalizacja)
a.

Wyświetl historię TAK/NIE,

b.

Wyświetl historiogramy zużyć (TAK/NIE)

c.

Proponowane przez iBOK na podstawie danych z systemów dziedzinowych
i.

Usługa SMS (możliwa/aktywna/wyłączona),

ii.

Usługa e-mail (możliwa/aktywna/wyłączona),

iii.
Usługa legalizacji (możliwa/wymagana),
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d.

iv.

Usługa wymiany wodomierzy (możliwa/aktywna/wyłączona),

v.

Usługa zdalnego odczytu (dostępna/niedostępna),
Preferencje otrzymywania komunikatów dla poziomu ważności > 1:
i.

Preferowane godziny komunikatów SMS,

ii.

Preferowane dni tygodnia komunikatów SMS,

Uwaga: komunikaty z poziomem ważności 0, 1 (np. o awarii) wysyłane są bez względu na powyższy
parametr.
e.

Układ pomiarowy (wodomierz/ryczałt).

Prowadzenie kalendarza dostępności usług.

3.

Kalendarz możliwia wprowadzenie godzin dostępności świadcznia esług dla Mieszkańców/klientów.
Standardowe godziny pracy w dniach roboczych to 700 do 1500. Kalendarz powinien umożliwić na:
a. Indywidualne ustawienie godzin pracy dla pojedynczgo dnia,
b. Zbiorcze ustawienie godzin pracy dla zaznaczonego lub podanego zakresu dat (z pominięciem dni ustawowo
wolnych od pracy lub dodatkowo zaznaczonych jako wolne),
4.

E-usługi

4.1. Historia płatności
5 stopień dojrzałości.
a. Opis usługi
Usługa prezentacji rozrachunków dla użytkownika iBOK (klient). Klient po zalogowaniu do IBOK (strefa klienta)
ma możliwość wysłania zapytania do systemu dziedzinowego dotyczącego bieżącej informacji – salda rozliczeń,
z dostępem do historycznych płatności i stanu swojego konta w zdefiniowanym formacie danych - po uprzedniej
autoryzacji;
b. Opis działania
Usługa jest dostępna w strefie klienta (zalogowany użytkownik). Wywołanie usługi wyświetla podstawową
informację, jaką jest saldo klienta na dzień (jest to data aktualizacji publikacji danych z systemu dziedzinowego).
Klient dostaje również możliwość wyświetlenia historii rozrachunków (chronologiczne zestawienie faktur i not
odsetkowych) lub zostaje ona bezpośrednio wyświetlona wraz z saldem. Sposób wyświetlenia danych (czy tylko
saldo, czy razem z historią rozrachunków) jest definiowany w konfiguracji usługi, jako parametr indywidualnego
ustawienia dla użytkownika (wyświetl historię TAK/NIE).
Zestawienie/tabela „Historia rozrachunków” zawiera, co najmniej następujące dane:
1.

Rodzaj dokumentu (faktura, nota, wpłata)

2.

Numer dokumentu (pełny numer faktury, noty)

3.

Data wystawienia;

4.

Termin płatności;

5.

Wartość faktury/noty brutto

6.

Kwota wpłaty

7.

Data wpłaty

8.

Sposób wpłaty (kasa, bank)

Ekran usługi Historia płatności powinien umożliwić wywołanie skojarzonych e-usług:
c.

E-płatność

d.

E-monit
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Funkcjonalność dodatkowa:
e.

Prezentacja graficzna na wykresie kolumnowym,

f.

Eksport danych do pliku csv, xls/ods lub pdf.

c. Prototyp ekanu e-usługi Historia płatności

4.2. E-usługa zdalnego odczytu
5 stopień dojrzałości.
a. Opis usługi
Usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient po zalogowaniu do IBOK (strefa klienta) ma możliwość
odpytania system zdalnego odczytu w celu pozyskania najbardziej aktualnego odczytu dla jego wodomierzy
(urządzeń rejestrujących przepływ wody). Usługa ta jest długą transakcją (Long Transaction) składającą się z kilku
etapów, które dopiero po poprawnym zakończeniu, są przetwarzane na informację o zużyciu a ich wynik przesyłany
jest w postaci elektronicznej do klienta.
b. Opis działania
Usługa jest dostępna w strefie klienta (zalogowany użytkownik). Usługa jest dostępna (niewyszarzana) tylko dla
klientów, dla których iBOK posiada parametr indywidualnego ustawienia - usługa zdalnego odczytu ustawiona na
„dostępna”. Klient po wywołaniu tej usługi otrzymuje ekran z podstawowymi danymi o zamontowanych dla niego
wodomierzach. Są nimi, co najmniej:
1.

Numer fabryczny wodomierza,

2.

Lokalizacja (minimum adres),

3.

Roku ważności legalizacji,

4.

Data ostatniego rozliczonego odczytu,

5.

Wskazanie ostatniego rozliczonego odczytu

6.

Uwaga do ostatniego rozliczonego odczytu (np. opis usterki).

7.

Wskaźnik (graficzny symbol) możliwości zdalnego odczytu.

Klient po wybraniu wodomierza może klawiszem „Dokonaj odczytu” uruchomić transakcję odczytu zdalnego. Klient
dostaje wówczas pierwszą informację o rozpoczęciu przetwarzania „Proces zdalnego odczytu dla wodomierza
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XXXXXXXXX w trakcie przetwarzania”. Klient może samodzielnie poprzez użycie klawisza F5 lub dedykowanego
klawisza „Odśwież” aktualizować ekran w celu wyświetlenia pozyskanego odczytu lub może poczekać na
wyświetlenie komunikatu na ekranie o zakończeniu procesu zdalnego odczytu wodomierza.
Ekran usługi E-usługa zdalnego odczytu powinien umożliwić wywołanie skojarzonych e-usług:
a.

Udostępnienie wartości odczytu przez Internet

b.

E-faktura

Funkcjonalność dodatkowa:
a.

Prezentacja graficzna bieżącego zużycia dla wodomierzy na wykresie kolumnowym,

b.

Prezentacja graficzna średniej dobowej wartości zużycia dla wodomierzy na wykresie kolumnowym.
Eksport danych do pliku csv, xls/ods lub pdf.

c.

c. Prototyp ekanu e-usługi zdalnego odczytu

4.3. E-faktura
5 stopień dojrzałości.
a. Opis usługi
Usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient po zalogowaniu do iBOK (strefa klienta) ma możliwość
na podstawie pozyskanego poprzez e-usługę zdalnego odczytu lub podanego w formularzu odczytu wodomierza
zlecić wygenerowanie e-faktury. Procesowanie formularzy, na podstawie pozyskanych danych rozpoczyna się
automatycznie, jeśli klient ma złożoną deklarację/zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną lub musi zostać
poprzedzone wypełnieniem online stosownego formularza. System przetwarza uzyskane w ten sposób dane
przekazując klientowi fakturę w formie elektronicznej;
b. Opis działania
Usługa jest dostępna w strefie klienta (zalogowany użytkownik). Klient po wywołaniu usługi otrzymuje możliwość:
1.

Złożenia deklaracji/zgody na wysyłanie faktur drogą elektroniczną,

2.

Jeśli zgoda jest odnotowana przez iBOK -zlecenia wykonania wystawienia e-faktury na podstawie:
a.

Wprowadzonego dla punktu rozliczeniowego (PPU)/wodomierza w podanej lokalizacji odczytu/wskazania
wodomierza wraz z datą, kiedy ten odczyt został wykonany,

b.

Wykonania zdalnego odczytu – poprzez usługę zdalny odczyt.

3. Wycofania deklaracji/zgody na wysyłanie faktur drogą elektroniczną.
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Klient ma możliwość użycia klawisza „Pokaż zużycie/należność” dzięki któremu może zobaczyć wyliczone zużycie
dla wprowadzonego/pozyskanego odcztu oraz kwotę należności z tytułu zużycia. Wystawienie e-faktury możliwe
jest wyłącznie po przyjęciu przez system dziedzinowy poprawnie wypełnionego wniosku. O przyjęciu wniosku i
uruchomieniu możliwości wystawiania e-faktur klient zostaje poinformowany e-mailem.
Wystawienie e-faktury składa się z następujących etapów:
I.

Wybór punktu rozliczeniowego z listy aktywnych punktów rozliczanych(PPU)/wodomierzy

II.

Wprowadzenie ważnego odczytu (wskazanie wraz z datą). Musi zostać wykonana minimalna kontrola na
podstawie ostatniego rozliczonego odczytu dla wybranego PPU na:
a.

Datę,

b.

Wskazanie, oraz

c.

Opcjonalne na podstawie parametru indywidualnego ustawienia – kontrola wielkości zużycia – kontrola
w minimalnym zakresie porównywalnego z zapamiętanym w systemie dziedzinowym zużyciem
dobowym w poprzednim porównywalnym okresie.

III.

Weryfikacja zlecenia e-faktury w systemie dziedzinowym, przetworzenie i generowanie faktury.

IV.

Publikacja e-faktury poprzez wysłanie maila z informacją do klienta

Ekran usługi E-faktura powinien umożliwić wywołanie skojarzonych e-usług:
a.

E-usługa zdalny odczyt,

b.

Udostępnienie wartości odczytu przez Internet

c.

Historia płatności

c. Prototyp ekanu e-usługi e-faktura
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4.4. Elektroniczny wniosek eBOK
2 stopień dojrzałości.
a. Opis usługi
Usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient (strefa nielogowana i strefa klienta) ma możliwość
pobrania formularzy wniosków np. o zawarcie umowy, o wypowiedzenie umowy, o ekspertyzę wodomierza, o
rozłożenie zadłużenia na raty, o zwrot nadpłaty na konto, itp.
b. Opis działania
Usługa jest dostępna w strefie nielogowanej – anonimowej i strefie klienta (zalogowany użytkownik). Użytkownik
ma możliwość wybrania i pobrania szeregu formularzy jak np.:
1.

Wniosek o zawarcie umowy,

2.

Wniosek o ekspertyzę wodomierza,

3.

Wniosek o wypowiedzenie umowy,

4.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty,

5.

Wniosek o zwrot nadpłaty na konto,

6.

itp.

Mechanizm obsługi funkcjonalności usługi musi pozwalać na dodawanie przez uprawnionego użytkownika
(w strefie administratora) dowolnej ilości formularzy/wniosków lub innych dokumentów będących w bieżącym
obiegu klientów w związku z usługami świadczonymi klientom Spółki.
Obsługiwane typy plików dla dostępnych w usłudze formularze, – co najmniej pdf, doc, docx, xps, odt, jpeg, gif.
4.5. E-płatność
5 stopień dojrzałości.
a. Opis usługi
Usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient po zalogowania do IBOK (strefa klienta) ma możliwość
dokonania płatności za otrzymane faktury bezpośrednio z poziomu iBOK za pośrednictwem systemu e-płatności.
Klient ma możliwość wskazania nieopłaconych należności na wyświetlonym zestawieniu i uruchomieniu usługi
płatności elektronicznej.
b. Opis działania
Usługa jest dostępna w strefie klienta (zalogowany użytkownik). Wywołanie usługi wyświetla podstawową
informację, jaką jest saldo klienta na dzień (jest to data aktualizacji publikacji danych z systemu dziedzinowego).
Wyświetlona zostaje również zestawienie/tabela nieopłaconych faktur lub not odsetkowych (chronologiczne
zestawienie nieopłaconych lub częściowo opłaconych faktur i not odsetkowych.
Zestawienie/tabela „Nieopłacone faktury” zawiera, co najmniej następujące dane:
1.

Rodzaj dokumentu (faktura, nota)

2.

Numer dokumentu (pełny numer faktury, noty)

3.

Data wystawienia;

4.

Termin płatności;

5.

Wartość faktury/noty brutto

6.

Kwota długu na fakturze/nocie

7.

Status zadłużenia (elementem graficznym należy oznaczyć dokumenty, dla których minął termin zapłaty).

Klient może poprzez zaznaczenie dokumentu wybrać te dla których będzie chciał dokonać zapłaty. Za każdym
razem, jak klient zaznacza dokument na ekranie w wyróżnionym polu wyświetlana jest sumaryczna kwota do
zapłaty.
Dla wybranych przez Klienta dokumentów, dla których minął termin zapłaty, kwotę należnych odsetek wylicza
system dziedzinowy nie e-usługa.
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O zrealizowaniu zapłaty poprzez e-płatność Klient zostanie poinformowany e-mailem lub SMS.
Ekran usługi E-płatność powinien umożliwić wywołanie skojarzonych e-usług:
a.

Historia płatności

b.

E-monit

Funkcjonalność dodatkowa:
a.

Eksport danych do pliku csv, xls/ods lub pdf.

c. Prototyp modułu e-płatność

4.6. E-monit
3 stopień dojrzałości.
a. Opis usługi
Usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient) lub pracownika ZWiK sp. z o.o.(operator). Klient po zalogowania
do IBOK (strefa klienta), a operator po zalogowani się, jako użytkownik ZWiK sp. z o.o. (strefa administratora) ma
możliwość wyboru usługi informowania o zbliżającej się płatności oraz sposobu jej realizacji: SMS-em lub mailem.
Operator ma możliwość wskazania odbiorców lub grup odbiorców
b. Opis działania
Usługa jest dostępna w strefie klienta (zalogowany użytkownik). Klient ma do dyspozycji mechanizm pozwalający
na zdefiniowanie sposobu informowania o zbliżającej się płatności oraz metody realizacji: SMS-em lub mailem
Usługa pozwala na zdefiniowanie:
1.

Włączenia/wyłączenia usługi SMS,

2.

Włączenia/wyłączenia usługi e-mail,

3.

Liczby dni przed terminem płatności dokumentu, kiedy zostanie wysłane powiadomienie/przypomnienie o
zbliżającym się terminie zapłaty,

4.

Zakresu godzinowego w ciągu dnia, kiedy dla usługi SMS będzie wysyłany komunikat,

5.

Głównego i dodatkowego adresu mailowego, na który system będzie wysyłał powiadomienie, (możliwy inny
niż e-mail dla e-faktur)

6.

Głównego i dodatkowego nr telefonu komórkowego i stacjonarnego, (jeśli ma możliwość odbioru sms)
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Maksymalną liczbę powtórzeń wysłanych komunikatów (dla całego okresu przypominania)

7.

Funkcjonalność dodatkowa:
Zapis/wydruk ustawień w formacie pdf.

a.

4.7. E-komunikat
3 stopień dojrzałości
a. Opis usługi
Usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient) lub pracownika ZWiK sp. z o.o. (operator). Klient po zalogowania
do IBOK (strefa klienta), a operator po zalogowani się, jako użytkownik ZWiK ma możliwość wyboru
automatycznego przesyłania informacji sieciowych np. o czasowym braku dostaw wody lub zagrożeniach (np. woda
niezdatna do picia) oraz sposobu jej realizacji: SMS-em lub mailem
b. Opis działania
Usługa jest dostępna w strefie klienta (zalogowany użytkownik). Klient ma do dyspozycji mechanizm pozwalający
na zdefiniowanie metody i sposobu przesyłania przez Spółkę informacji sieciowych np. o czasowym braku dostaw
wody lub zagrożeniach (np. woda niezdatna do picia, itp.).
Usługa pozwala na zdefiniowanie (na osobnym ekranie/okienku) następujących metod przesyłania informacji:
1.

Włączenia/wyłączenia usługi SMS,

2.

Włączenia/wyłączenia usługi e-mail,

Usługa pozwala na zdefiniowanie następujących sposobów dostarczania informacji:
1.

Zakresu godzinowego w ciągu dnia, kiedy usługi SMS mogą być realizowane,

2.

Listy dni tygodnia, w których usługa SMS może być realizowana,

3.

Adresu mailowego, na który system będzie wysyłał informacje, (możliwy inny niż e-mail dla monitów),

4.

Nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego, (jeśli ma możliwość odbioru sms), - możliwy inny niż dla monitów.

Funkcjonalność dodatkowa:
a.

Zapis/wydruk ustawień w formacie pdf.

4.8. E-usługi
3 stopień dojrzałości
a. Opis usługi
Usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient (strefa nielogowana i strefa klienta) ma możliwość
przekazania informacji o zainteresowaniu zleceniem wykonania usługi przez ZWiK sp. z o.o.. Usługa ta poprzez
przygotowane kalendarze umożliwi Klientowi zgłoszenie świadczonej przez ZWiK usługi w dogodnym dla Klienta
terminie. Klientom zostanie udostępniony kalendarz on-line, który będzie pokazywał najbliższy możliwy termin
wykonania wskazanej usługi (słownik usług). Klient klikając w konkretną datę, będzie mógł taką rezerwację wykonać
za pośrednictwem Internetu. Po zaakceptowaniu przez pracownika Przedsiębiorstwa, klient otrzyma SMS lub email z informacją, o której godzinie w wybranym terminie nastąpi realizacja usługi.
b. Opis działania
Usługa jest dostępna w strefie nielogowanej – anonimowej i strefie klienta (zalogowany użytkownik). Użytkownik
ma możliwość przygotowania i przekazania zlecenia dla wybranej – świadczonej przez Spółkę usługi – wybierając
ją z słownika usług. Po wybraniu przez Użytkownika usługi (link do warunków świadczenia usług przez Spółkę
dostępny na stronie) oraz zaznaczeniem znacznika, że zlecający zapoznał się z warunkami świadczenia usług
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przez Spółkę wyświetlany zostaje (lub staje się aktywny) formularz kalendarza, w którym zaznaczone są najbliższe
(okres czterech tygodni licząc od daty bieżącej) – wolne terminy, w których może być świadczona wybrana usługa.
Użytkownik może wybrać wolny termin (kliknięcie w dozwolonym obszarze kalendarza lub wpisać/wybrać datę z
mini kalendarza) oraz wpisać godzinę (dokładność do 30 min, czyli 10.00, 10.30, 11, 11.30 itd.). Kalendarz
w ustawieniach konfiguracyjnych – strefa administracyjna ma możliwość zdefiniowania godzin pracy do
wykorzystania w zlecaniu usług np. od godz. 12.00 do godz. 14.00. Godziny pracy ustalane są w części
administracyjnej iBOK, co oznacza, że dla każdego dnia roboczgo możliwe jest zdefiniowanie innego dostępnego
dla klientów czasu. Wpisany ręcznie termin, – jeśli nie pokrywa się z dozwolonym obszarem kalendarza traktowany
jest, jako – zapytanie o jakikolwiek najbliższy w podanej dacie/godzinie termin.
Kolejnym etapem jest:
Jeśli użytkownik jest w strefie nielogowanej – wypełnienie formularza zlecenia wykonania usługi –

1.

wszystkie oznaczone znakiem * pola,
Jeśli użytkownik jest w strefie logowanej – uzupełnienie jedynie tych pól formularza, które są wymagane

2.

(oznaczone znakiem *) a nie zostały wypełnione przez e-usługę lub ich ewentualna zmiana/korekta.
Po poprawnym zweryfikowaniu danych w formularzu przez e-usługę, po naciśnięciu klawisza „Rezerwacja”
następuje wysłanie rezerwacji zlecenia do systemu dziedzinowego. Po zaakceptowaniu i przyjęciu zlecenia przez
pracownika Spółki, klient otrzyma SMS lub e-mail z informacją, o której godzinie w wybranym terminie nastąpi
realizacja usługi lub informację o innym terminie z prośbą o potwierdzenie tej zmiany lub anulowanie rezerwacji
zlecenia.
Mechanizm obsługi funkcjonalności usługi musi pozwalać na dodawanie przez uprawnionego użytkownika
(w strefie administratora) dowolnej ilości usług świadczonych klientom Spółki.
Ekran E-usługa powinien umożliwić wywołanie skojarzonych e-usług:
a.

Elektroniczny wniosek eBOK,

Funkcjonalność dodatkowa:
a.

Zapis przygotowanego zlecenia wykonania usługi do pliku pdf lub xps.

b.

Wydruk przygotowanego zlecenia.

4.9. Zgłoszenie awarii
3 stopień dojrzałości
a. Opis usługi
Usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient (strefa nielogowana i strefa klienta) ma możliwość
zgłoszenia awarii – w ramach usługi obywatel może zgłosić informację o awarii. Jest to realizowane za pomocą
formularza, w którym należy określić podstawowe dane takie jak datę miejsce, opis awarii. Jeżeli awaria dotyczy
licznika (wodomierza), a użytkownik (Klient) jest w strefie klienta (zalogowany) może wskazać licznik (wodomierz)
z listy posiadanych przez Klienta. Dane Klienta są wówczas automatycznie uzupełniane. Zwrotnie użytkownik
uzyskuje informacje o statusie naprawy, zakończeniu prac (na podany w zgłoszeniu adres mailowy).
b. Opis działania
Usługa jest dostępna w strefie nielogowanej – anonimowej i strefie klienta (zalogowany użytkownik). Użytkownik
ma możliwość zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii prowadzone jest poprzez formularz, w którym użytkownik
przede wszystkim musi podać:
1.

Rodzaj awarii – podpowiedź słownikowa lub dowolny opis awarii,

2.

Datę zauważenia awarii,

3.

Lokalizacja awarii, (co najmniej adres – miejscowość),
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4.

Dane osobowo adresowe, (jeśli użytkownik jest w strefie klienta, wówczas dane te są uzupełnione przez
e-usługę).

Dodatkowo do formularza użytkownik może załączyć pliki graficzne - co najmniej pdf, doc, docx, xps, odt, jpeg, gif,
które mogą pozwolić pracownikom Spółki na lepszą ocenę sytuacji i podjęcie właściwych decyzji w związku z
zgłoszeniem.
Ze względu na wagę podawanych informacji formularz musi obsługiwać mechanizm CAPTCHA przed wysłaniem
zgłoszenia awarii.
E-usługa dla użytkownika będącego w strefie klienta musi umożliwić wprowadzenie zgłoszenia o awarii
zainstalowanych u klienta wodomierzy. Po np. zaznaczeniu, że awaria dotyczy wodomierza, klient ma wówczas
możliwość wyboru wodomierza z wyświetlonej listy zawierającej dane pozwalające w jednoznaczny sposób na jego
identyfikację przez Klienta oraz pracowników Spółki. Dodatkowo dla użytkownika będącego w strefie klienta, który
uruchomił e-usługę, zostaje wyświetlona informacja o statusie jego aktywnych zgłoszeń awarii (tylko
niezałatwionych).
Po poprawnym zweryfikowaniu danych w formularzu przez e-usługę, po naciśnięciu klawisza „Zgłoś” następuje
wysłanie zgłoszenia do systemu dziedzinowego. Po weryfikacji i przyjęciu zgłoszenia przez pracownika Spółki,
klient otrzyma SMS lub e-mail z informacją o statusie zgłoszenia.
Mechanizm obsługi funkcjonalności usługi musi pozwalać na dodawanie przez uprawnionego użytkownika
(w strefie administratora) dowolnej ilości opisów awarii.
Ekran Zgłoszenie awarii powinien umożliwić wywołanie skojarzonych e-usług:
a.

Wniosek o wymianę/plombowanie licznika/podurządzenia pomiarowego,

b.

Wniosek o montaż urządzenia pomiarowego/podurządzenia pomiarowego.

Funkcjonalność dodatkowa:
a.

Zapis zgłoszenia awarii do pliku pdf lub xps.

b.

Wydruk zgłoszenia awarii.

4.10. Wniosek o wymianę/plombowanie licznika/podurządzenia pomiarowego
3 stopień dojrzałości
a. Opis usługi
Usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient po zalogowaniu do IBOK (strefa klienta) ma możliwość
przygotowania i przekazania wniosku o wymianę/plombowanie licznika (wodomierza). Klient ma możliwość
wskazania z listy posiadanych liczników(wodomierzy) te wodomierze, które zgłasza do wymiany/plombowania.
Wprowadza również ewentualne komentarze, opisy, informacje istotne z punktu widzenia zgłoszenia i jego
późniejszej realizacji. Po zatwierdzeniu wniosku zgłoszenie jest przekazywane do właściwego systemu
dziedzinowego. Klient ma informację zwrotną, dostępną na stronie, ale również jest powiadamiany mailowo, o
terminie realizacji wniosku i jego statusie.
b. Opis działania
Usługa jest dostępna w strefie klienta (zalogowany użytkownik). Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wniosku o
wymianę/plombowanie licznika (wodomierza).
Klient po wywołaniu tej usługi otrzymuje ekran listą/tabelą zawierającą podstawowe dane o zamontowanych dla
niego wodomierzach. Są nimi, co najmniej:
1.

Numer fabryczny wodomierza,

2.

Lokalizacja (minimum adres),

3.

Roku ważności legalizacji,
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4.

Data ostatniego rozliczonego odczytu,

5.

Wskazanie ostatniego rozliczonego odczytu,

6.

Uwaga do ostatniego rozliczonego odczytu (np. opis usterki).

7.

Wskaźnik (graficzny symbol) możliwości zdalnego odczytu.

Klient po wybraniu wodomierza (zaznacza wiersz) i naciśnięciu klawisza „Przygotuj Wniosek” i otrzymuje do
wypełnienia – uszczegółowienia formularz wniosku, w którym może umieścić ewentualne komentarze, opisy,
informacje istotne z punktu widzenia zgłoszonego wniosku i jego późniejszej realizacji. Dodatkowo do formularza
użytkownik może załączyć pliki graficzne - co najmniej w formacie pdf, doc, docx, xps, odt, jpeg, gif, które mogą
pozwolić pracownikom Spółki na lepszą ocenę sytuacji i podjęcie właściwych decyzji w związku z zgłoszeniem.
Formularz wniosku musi zawierać:
1.

Możliwość wprowadzenia proponowanego przez Klienta terminu realizacji wymiany/plombowania.

2.

Dane kontaktowe, jeśli są inne niż podstawowe dane klienta.

E-usługa wyświetla informacje o statusie jego aktywnych wniosków o wymianę/plombowanie (tylko
niezałatwionych).
Po poprawnym zweryfikowaniu danych w formularzu wniosku przez e-usługę, po naciśnięciu klawisza „Wyślij”
następuje wysłanie wniosku do systemu dziedzinowego. Po weryfikacji i przyjęciu wniosku do realizacji przez
pracownika Spółki, klient otrzyma SMS lub e-mail z informacją o statusie zgłoszenia.
Ekran e-usługi „Wniosek o wymianę/plombowanie licznika/podurządzenia pomiarowego” powinien umożliwić
wywołanie skojarzonych e-usług:
a.

E-usługa,

b.

Wniosek o montaż urządzenia pomiarowego/podurządzenia pomiarowego,

c.

Zgłoszenie awarii,

Funkcjonalność dodatkowa:
a.

Zapis wniosku do pliku pdf lub xps.

b.

Wydruk wniosku.

4.11. Wniosek o montaż urządzenia pomiarowego/podurządzenia pomiarowego
3 stopień dojrzałości
a. Opis usługi
Usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient po zalogowaniu do IBOK (strefa klienta) ma możliwość
przygotowania i przekazania wniosku o montaż urządzenia pomiarowego (wodomierza)/podurządzenia
pomiarowego (wodomierza). Po zatwierdzeniu wniosku zgłoszenie jest przekazywane do właściwego systemu
dziedzinowego. Klient ma informację zwrotną, dostępną na stronie ale również jest powiadamiany mailowo, o
terminie realizacji wniosku i jego statusie.
b. Opis działania
Usługa jest dostępna w strefie klienta (zalogowany użytkownik). Użytkownik ma możliwość zgłoszenia Wniosku o
montaż urządzenia pomiarowego/podurządzenia pomiarowego.
Klient po wywołaniu tej usługi otrzymuje ekran z listą punktów rozliczeniowych (PPU), podstawowymi danymi o
PPU. Są nimi, co najmniej:
1.

Numer ewidencyjny,

2.

Adres punktu

3.

Numer umowy,
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Klient po wybraniu punktu rozliczeniowego i naciśnięciu klawisza „Przygotuj Wniosek” otrzymuje do wypełnienia –
uszczegółowienia formularz wniosku, w którym może umieścić ewentualne komentarze, opisy, informacje istotne z
punktu widzenia zgłoszonego wniosku i jego późniejszej realizacji. Dodatkowo do formularza użytkownik może
załączyć pliki graficzne - co najmniej w formacie pdf, doc, docx, xps, odt, jpeg, gif, które mogą pozwolić
pracownikom Spółki na lepszą ocenę sytuacji i podjęcie właściwych decyzji w związku z zgłoszeniem.
Formularz wniosku musi zawierać:
1.

Możliwość wprowadzenia proponowanego przez Klienta terminu realizacji montaży wodomierza.

2.

Dane kontaktowe, jeśli są inne niż podstawowe dane klienta.

E-usługa wyświetla informacje o statusie jego aktywnych wniosków o montaż wodomierza (tylko niezałatwionych).
Po poprawnym zweryfikowaniu danych w formularzu wniosku przez e-usługę, po naciśnięciu klawisza „Wyślij”
następuje wysłanie wniosku do systemu dziedzinowego. Po weryfikacji i przyjęciu wniosku do realizacji przez
pracownika Spółki, klient otrzyma SMS lub e-mail z informacją o statusie zgłoszenia.
Ekran e-usługi „Wniosek o montaż urządzenia pomiarowego/podurządzenia pomiarowego” powinien umożliwić
wywołanie skojarzonych e-usług:
d.

E-usługa,

e.

Wniosek o wymianę/plombowanie licznika/podurządzenia pomiarowego,

f.

Zgłoszenie awarii,

Funkcjonalność dodatkowa:
c.

Zapis wniosku do pliku pdf lub xps.

d.

Wydruk wniosku.

4.12. Moje dane
2 stopień dojrzałości
a. Opis usługi
Usługa inicjowana przez użytkownika iBOK (klient). Klient po zalogowaniu do IBOK (strefa klienta) ma możliwość
przeglądania swoich danych osobowo-adresowych oraz e-mail, nr telefonów kontaktowych, w oparciu o które są
mu wysyłane dokumenty i powiadomienia. Ma możliwość przesłania formularza ze zmianą danych osobowoadresowych.
b. Opis działania
Usługa jest dostępna w strefie klienta (zalogowany użytkownik). Klient ma możliwość podglądu swoich danych
osobowo-adresowych oraz e-mail, nr telefonów kontaktowych. Klient ma możliwość wysłania formularza zmian
danych osobowo-adresowych oraz dołączenia innych załączników do formularza np. potwierdzających zasadność
zmiany danych (np. skan dowodu osobistego, wypisu z księgi itp.)
Funkcjonalność dodatkowa:
a.

Zapis/wydruk wniosku/formularza zmian danych osobowo-adresowych w formacie pdf.

4.13. Udostępnienie wartości odczytu przez Internet
3 stopień dojrzałości
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a. Opis usługi
Usługa publikacji odczytów dla użytkownika iBOK (klient). Klient po zalogowaniu do IBOK (strefa klienta) ma dostęp
do listy odczytów wygenerowanych przez np. system zdalnego odczytu oraz może odpytać system zdalnego
odczytu w celu pozyskania najbardziej aktualnego odczytu dla jego wodomierzy. System może również
zaprezentować listę zgromadzonych dla Punktu Odbioru Usługi (PPU) odczytów, zużyć wody i dodatkowych
informacji opisowych.
b. Opis działania
Usługa jest dostępna w strefie klienta (zalogowany użytkownik). Klient po wywołaniu tej usługi otrzymuje ekran z
listą wszystkich jego punktów rozliczeniowych. Po zaznaczeniu wybranej lokalizacji i naciśnięciu klawisza „Odczyty”
wyświetlony zostaje ekran z podstawowymi danymi o aktualnie zamontowanym w punkcie rozliczeniowym
wodomierzu. Są nimi, co najmniej:
1.

Numer fabryczny wodomierza,

2.

Lokalizacja (minimum adres),

3.

Roku ważności legalizacji.

Wyświetlona zostaje również lista/tabela w układzie chronologicznym zawierająca zarejestrowane dla niego
odczyty. Lista/tabela zawiera odczyty, opisane, co najmniej przez:
1.

Numer fabryczny wodomierza,

2.

Data odczytu,

3.

Wskazanie,

4.

Zużycie (pomiędzy odczytami),

5.

Zużycie dobowe (pomiędzy odczytami),

6.

Uwaga do odczytu (np. opis usterki).

7.

Sposób pozyskania odczytu (zdalnie, pracownik, klient),

Ekran usługi E-usługa zdalnego odczytu powinien umożliwić wywołanie skojarzonych e-usług:
a.

E-usługa zdalnego odczytu,

b.

Wniosek o wymianę/plombowanie licznika/podurządzenia pomiarowego,

Funkcjonalność dodatkowa:
a.

Prezentacja graficzna bieżącego zużycia dla wodomierzy na wykresie kolumnowym,

b.

Prezentacja graficzna średniej dobowej wartości zużycia dla wodomierzy na wykresie kolumnowym.
Eksport danych do pliku csv, xls/ods lub pdf.

c.

5.

Wymagania niefunkcjonalne (ogólne)

5.1. Wymagania ogólne dla architektury oprogramowania
Kluczowym elementem portalu zawierającego e-usługi jest infrastruktura informatyczna pozwalająca na wymianę
danych pomiędzy poszczególnymi elementami będącymi częścią procesów biznesowych realizowanych w ramach
portalu:
1.

Mieszkańcy/Interesanci;

2.

Procesy;

3.

Dane.

Odpowiadająca temu modelowi architektura oprogramowania ma być zbudowana z 3 warstw:
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1.

Prezentacji (interfejsu użytkownika) – realizująca zadania komunikacji z użytkownikami portalu, w tym
usługi prezentacji;

2.

Logiki biznesowej – realizująca wymagania funkcjonalne systemu, w skład tej warstwy wchodzą serwery
aplikacyjne, serwery publikacji danych, i inne oprogramowanie wymagane funkcjonalnością systemu;

3.

Dostępu do danych – realizująca zadania związane z przechowywaniem danych oraz operacjami na
danych (odczyt, zapis, modyfikacja) – w skład tej warstwy wchodzą serwery baz danych.

Architektura oprogramowania będzie zapewniała separację i niezależny rozwój poszczególnych warstw. Integracja
poszczególnych warstw będzie realizowana za pomocą dedykowanych usług wymiany danych.
Architektura systemu powinna posiadać następujące cechy:
a.

Skalowalność i zdolność do ponownego wykorzystywania zasobów – wymagania dot. tej cechy opisano
szczegółowo w rozdz. 5.4;

b.

Otwartość i możliwość rozbudowy - wymagania dot. tej cechy opisano szczegółowo w rozdz. 5.6,
w szczególności Architektura powinna umożliwić separację i niezależne rozwijanie poszczególnych
warstw;
Ustandaryzowane interfejsy zewnętrzne – (plików wymiany – standard WSDL (min. wersja 1.1)) a

c.

komunikacja pomiędzy plikami będzie zgodna z protokołem SOAP (w wersji 1.2));
W ramach poszczególnych warstw należy zadbać o unifikację rozwiązań technologicznych: baz danych, serwerów
aplikacyjnych, serwerów www, systemów operacyjnych i innych wymaganych realizacją systemu.
Oferowane rozwiązanie musi spełniać następujące wymagania dot. architektury systemu:
1.

Rozwiązanie musi umożliwiać osadzanie w systemie i udostępnianie użytkownikom niezależnych
funkcjonalności portalu (usług);

2.

Poszczególne funkcjonalności zostaną opisane i zdefiniowane zgodnie z standardami opisu usług
(standard WSDL, min. wersja 1.1), w szczególności opisy te będą zawierać: interfejs komunikacji,
gotowość do użycia, powiązania z innymi usługami itp.;

3.

Rozwiązanie musi zapewniać skalowalność pozwalającą na rozbudowę infrastruktury wynikającą ze
zwiększenia wolumetrii przetwarzania lub zwiększenia lokalizacji realizacji usług;

4.

Rozwiązanie musi udostępniać mechanizm kontroli dostępu;

5.

Rozwiązanie musi udostępnić mechanizmy zarządzania infrastrukturą, na której osadzona jest
funkcjonalność systemu;

6.

Rozwiązanie musi udostępnić mechanizmy monitorowania infrastruktury oraz usług dostarczanych przez
system pod kątem bezpieczeństwa, dostępności, pojemności i wydajności;

5.2. Komponenty oprogramowania
Architektura proponowanego rozwiązania musi uwzględniać następujące komponenty:
1)

Oprogramowanie portalu dostarczające moduły:
a)

Portal informacyjny,

b)

Moduł realizujący funkcje publikacji i zarządzania treścią portalu,

c)

Moduł wyszukiwania,
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2)

Scentralizowany system zarządzania tożsamością użytkowników,

3)

Scentralizowany system monitorowania;

4)

Scentralizowany system zarządzania e-usługami.

5.3. Architektura oprogramowania portalu
Platforma portalu powinna zostać zbudowana zgodnie z pryncypiami architektury SOA, w szczególności:
1)

System musi być zbudowane w oparciu o architekturę zbudowaną z luźno ze sobą powiązanych usług,
które można wielokrotnie wykorzystywać i są niezależnie od siebie zaimplementowane,

2)

System musi umożliwić korzystanie z usług za pomocą zdefiniowanych interfejsów niezależnie od
platformy systemowej,

3)

System musi umożliwić użytkownikowi korzystanie z usług niezależnie od lokalizacji,

4)

System musi dostarczyć mechanizm kontroli dostępu do usług,

5)

System musi umożliwić projektowanie usług i zależności pomiędzy nimi,

6)

System musi umożliwić projektowanie i generowanie interfejsów usług oraz ich implementację,

7)

System musi umożliwić projektowanie i implementację komunikatów służących do wymiany informacji
pomiędzy usługami,

8)

System musi umożliwiać osadzanie i rekonfigurację nowych usług bez zakłócenia działania innych
aplikacji i realizacji operacji biznesowych,

9)

System musi zapewnić rejestr usług, który umożliwia publikację i odnajdywanie potrzebnych usług.

Komunikacja pomiędzy poszczególnymi komponentami oprogramowania portalu powinna odbywać się z
wykorzystaniem zestawu usług spełniającej następujące wymagania:
a.

Realizować translację komunikacji,

b.

Umożliwić integrację rejestrów danych zaimplementowanych w różnych technologiach,

c.

Realizować przekierowania komunikacji w zależności od kontekstu i treści komunikatu,

d.

Umożliwić integrację aplikacji i usług zaimplementowanych w różnych technologiach,

e.

Zapewnić zachowanie integralności, niezaprzeczalności i poufności komunikacji,

f.

Zapewniać mechanizmy filtracji i weryfikacji poprawności komunikatów.

5.4. Skalowalność i wykorzystanie zasobów
Oprogramowanie systemu e-usług musi być skalowalne, przez co rozumieć należy poniższy zespół właściwości:
1.

Nieograniczona licencja na użytkowanie oprogramowania wytworzonego na potrzeby projektu;

2.

Możliwość zakupu rozszerzeń ilościowych (licencji na użytkowanie) oprogramowania standardowego
w trybie przyrostowym;

3.

Możliwość dowolnej alokacji licencji oprogramowania standardowego w ramach środowiska
sprzętowego.

Oprogramowanie systemu iBOK musi posiadać strukturę modułową, umożliwiającą dysponowanie zasobami
środowiska sprzętowego stosownie do zapotrzebowania poszczególnych składników systemu.
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5.5. Ustandaryzowane interfejsy zewnętrzne
Wymagane jest, aby interfejsy do systemów zewnętrznych były zgodne ze standardowym sposobem wywołania
usług (Web Services, Remote Method Invocation, Java Message Service, API) i dostępu do danych (XML, JDBC,
ODBC).
5.6. Otwartość i możliwości rozbudowy
Oprogramowanie systemu IBOK musi posiadać strukturę modułową, realizującą poszczególne grupy
funkcjonalności za pomocą autonomicznych komponentów. Poszczególne komponenty muszą integrować się za
pomocą zestandaryzowanych interfejsów. Powyższe właściwości muszą w konsekwencji zapewniać możliwość
rozbudowy funkcjonalnej systemu iBOK poprzez instalowanie nowych komponentów w środowisku aplikacyjnym,
nie wymagając przy tym poważnych modyfikacji istniejącego oprogramowania.
5.7. Wymagania dla mechanizmów rozliczalności
System powinien spełniać następujące wymagania z zakresu rozliczalności:
1.

Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizmy logowania operacji: prób logowania i wylogowania
użytkownika, modyfikacji danych, wykonanych akcji w systemie wraz z rejestracją czasu operacji,
identyfikatora użytkownika oraz wyniku operacji;

2.

Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizmy przechowywania logów systemowych w sposób chroniący
je przed modyfikacją i nieuprawnionym usunięciem.

5.8. Dostępność usług iBOK
Architektura Systemu musi gwarantować dostępność wszystkich komponentów systemu na poziomie nie
mniejszym niż 98% w skali roku.
5.9. Wymagania dla warstwy prezentacji iBOK w zakresie normy WCAG 2.0
Opracowane usługi internetowe mają być zgodne z wymogami normy WCAG 2.0; przykładowe zalecenia normy
podano poniżej:
1.

Wszystkie pliki dźwiękowe (audycje, wywiady, wykłady) powinny być uzupełnione o transkrypcję tekstową.
Odtwarzacze tych plików zamieszczone na stronie powinny dać się obsłużyć za pomocą klawiatury i być
dostępne dla osób niewidomych.

2.

Pliki PDF, Word i inne popularne pliki do ściągnięcia powinny być przygotowane, jako dostępne. Np. pliki
PDF powinny mieć strukturę, która pomaga osobom niewidomym w przeglądaniu takich dokumentów.

3.

Teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób, tak,
aby dostęp do nich miały mniej wykształcone osoby a także osoby z upośledzeniem intelektualnym.

4.

Teksty powinny być opublikowane w czytelny sposób – podzielone na paragrafy, listy i inne sekcje;
niejustowane do prawej strony; skróty literowe powinny być rozwinięte w pierwszym wystąpieniu na każdej
stronie. Tekst powinien być uzupełniony o nagłówki (h1-h6), aby osoby niewidome mogły sprawnie przejść
do interesującej ich sekcji.

5.

Nawigacja (menu) powinna być spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu. Nawigacja w obrębie
całego serwisu powinna być dostępna z poziomu klawiatury.

6.

Wszystkie elementy aktywne, takie jak odnośniki, banery czy pola formularza powinny mieć wyraźny
wizualny fokus (zwykle w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji po stronie klawiszem TAB). Zaleca
się wzmocnienie domyślnego fokusa, tak, aby był dobrze widoczny także dla osób niedowidzących.

7.

Zaleca się zastosowanie usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do
treści pojedynczej strony. Jest to szczególnie ważne w serwisach, które mają kilkadziesiąt linków
w nawigacji/menu głównym.
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8.

Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub
funkcjonalnych musi mieć stosunek jasności tekstu do tła, co najmniej 4,5 do 1, a najlepiej, jeśli nie jest
mniejszy niż 7 do 1.

9.

Stronę powinno dać się znacząco, (co najmniej 200%) powiększyć narzędziami przeglądarki. Najlepiej,
jeśli wówczas strona cały czas mieści się poziomo w oknie przeglądarki i nie pokazuje się poziomy pasek
przewijania ekranu. Powiększona strona nie może „gubić” treści.

10. Wszystkie podstrony powinny być oparte o nagłówki. Nagłówki (h1-h6) są podstawowym sposobem
porządkowania treści na stronie. Nagłówek h1 powinien być tytułem tekstu głównego na stronie.
11. Do porządkowania treści w tekstach, czy elementów nawigacji należy wykorzystywać listy
nieuporządkowane i uporządkowane.
12. Cytaty powinny być odpowiednio wyróżnione, – co najmniej cudzysłowami.
13. Kod serwisu powinien być zgodny ze standardami i nie korzystać z tabel, jako elementu konstrukcyjnego
strony.
14. Tabele służące do przekazania danych powinny być zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadać
nagłówki.
15. Serwis powinien być dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS.

6.

Usługi szkoleniowe z zakresu obsługi internetowej platformy e-usług

W ramach prac wdrożeniowych Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla użytkowników oraz administratorów
zintegrowanego systemu będącego bazą danych dla Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK), a także zapewni
wsparcie w początkowej fazie uruchomienia systemu w postaci konsultacji i asysty.
Szkolenia powinny obejmować minimum 2 dni robocze dla użytkowników zintegrowanego systemu będącego bazą
danych dla Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK) wraz z obsługą e-usług oraz 1 dzień roboczy dla
administratora IT w zakresie administrowania iBOK oraz w zakresie uruchomionej infrastruktury IT na potrzeby
projektu. Szkolenia będą przeprowadzane w siedzibie spółki.
Szkolenia dla administratorów systemu powinny obejmować zagadnienia z zakresu zarządzania i administracji
systemem tj.: podstawy funkcjonowania, konfiguracji i zarządzania portalem w odniesieniu do wykorzystanych do
tego celu komponentów (np. licencji oprogramowania), zasady archiwizacji i odtwarzania danych, zasady
zarządzania uprawnieniami użytkowników iBOK, zasady aktualizacji baz danych.
Wsparcie w początkowej fazie uruchomienia produkcyjnego systemu trwa minimum 1 dni roboczych, na które
składa się asysta wdrożeniowa świadczona w siedzibie spółki oraz prace świadczone zdalnie poprzez telefon i email. Dokładny podział, zakres, harmonogram i wymiar prac zostanie określony w harmonogramie wdrożenia
sporządzonym przez Wykonawcę i podlegającym zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Wykonawca zagwarantuje, zgodnie z Rozporządzeniem 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, że jego pracownicy zaangażowani
w projekcie w proces przetwarzania informacji będą posiadać stosowne uprawnienia i będą uczestniczyć w tym
procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa informacji", oraz zapewni przeszkolenie osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji
ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
a)

zagrożenia bezpieczeństwa informacji,

b)

skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,
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stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie

c)

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich.
Wykonawca na tą okoliczność złoży stosowne pisemne oświadczenie.
7.

Serwis gwarancyjny

Przy wycenie wymienionych prac Wykonawca powinien uwzględnić następujące warunki realizacji usług:

7.1. Wsparcie techniczne
W ramach usługi gwarancyjnej w zakresie wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązany jest do
nieodpłatnego:
1.

Usuwania wad przedmiotu zamówienia, celem rozwiązania zgłaszanych przez Zamawiającego
problemów,

2.

Prowadzenia bieżącego audytu systemu oraz informowania Zamawiającego o potencjalnych
konsekwencjach zidentyfikowanych nieprawidłowości,

3.

Bieżącego wsparcia użytkowników iBOK poprzez konsultacje i wsparcie techniczne zdalnie lub pocztą
elektroniczną,

7.2. Warunki świadczenia usług gwarancyjnych
Warunki świadczenia usług gwarancyjnych:
1.

Minimalny okres świadczenia usług gwarancyjnych – 48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego.

2.

Wykonawca zapewni 1 dzień ( 6 godzin roboczych) konsultacji w siedzibie Spółki każdego roku trwania
gwarancji.

3.

Wady przedmiotu umowy będą klasyfikowane przez Zamawiającego, jako a. Błąd krytyczny, b. Błąd, c.
Usterka, d. Problem:
- Błąd krytyczny - wada całkowicie uniemożliwiająca eksploatację iBOK i e-usług, powodująca utratę
danych lub ich uszkodzenie, której usunięcie lub pominięcie z poziomu użytkowników systemu nie jest
możliwe. Za Błąd krytyczny Strony uznają niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
wymaganym do zgodnego z przepisami funkcjonowania Aplikacji.
- Błąd

- wada utrudniająca eksploatację iBOK i świadczenie e-usług, powodująca utratę danych lub ich

uszkodzenie, której usunięcie z poziomu użytkowników systemu nie jest możliwe, ale możliwe jest jej
pominięcie poprzez zastosowanie znanej użytkownikom procedury.
- Usterka

- wada utrudniająca eksploatację iBOK i świadczenie e-uslug, która nie powoduje utraty

danych lub ich uszkodzenia, ale znacznie ogranicza jego funkcjonalność i obniża ergonomię pracy
użytkowników.
- Problem

- zagadnienie/zapytanie dotyczące eksploatacji iBOK i świadczenia e-usług, którego

wyjaśnienie jest niezbędne dla optymalnego wykorzystania funkcjonalności i zwiększenia ergonomii pracy
użytkowników.
4.

Wsparcie gwarancyjne Wykonawca zapewni Zamawiającemu w dni robocze, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00-15:00.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Błędu krytycznego w terminie 1 dnia roboczego od momentu
zgłoszenia Błędu krytycznego lub przywrócenia funkcjonalności zastępczej. Zgłoszenia Błędu krytycznego
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przyjęte pomiędzy godziną 15:00 a 24:00 będą traktowane, jako zgłoszenia przyjęte następnego dnia
roboczego.
6.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Błędu w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia
Błędu.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Usterki w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia
Usterki.

8.

Wykonawca wyjaśni lub odniesie się do Problemu w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia
Problemu.

9.

Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wady lub problemu w możliwie najkrótszym czasie od jego
wystąpienia,

pocztą

elektroniczną

na

adres:

……………………………………………………..,

lub

telefonicznie na numer telefonu: …………………………………, lub pisemnie na adres wykonawcy
………………………………………………………….. .
10. W przypadkach szczególnych Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie powyższych terminów
8.

Dokumentacja projektu

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentacji:
1.

Dokumentacja Wdrożeniowa,

2.

Dokumentację Szkoleniową,

3.

Dokumentację Użytkową

4.

Instrukcje stanowiskowe,

5.

Raporty z testów dostępności i czasów odpowiedzi e-usług dla etapu oczekiwania na wyświetlenie danych
początkowych w ramach e-usługi, np. wyświetlenie listy/tabeli faktur, punktów rozliczeniowych czy
wodomierzy.

9.

Zgodność z normami prawa oraz zasadami interoperacyjności

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa. Wszelkie
materiały, wyroby i urządzenia odpowiadać będą aktualnym Polskim Normom oraz przepisom ich stosowania.
Ponadto, jeśli są wymagane posiadać będą stosowne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia.
Dostarczone oprogramowanie będzie spełniać zasady interoperacyjności określone w dokumentach:
1.

Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS).

2.

Europejskie Ramy Interoperacyjności (EIF).

3.

Krajowe Ramy Interoperacyjności (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).

4.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca
dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

5.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

6.

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1198 z
późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

7.

Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130 poz. 1450 z późn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
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8.

Ustawa z dnia 5 lipca 2002r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub
polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z 2002r. Nr 126 poz. 1068 z późn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi.

9.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi.

10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr
90 poz. 631 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie
szczegółowych

warunków

organizacyjnych

technicznych,

które

powinien

spełniać

system

teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. z 2011r. Nr 93, poz.545).
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zasad
potwierdzenia, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważnienia profilu zaufanego elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011r. Nr 93, poz.547).
13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie
dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy,
wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 206 poz. 1216).
10. Słownik pojęć
Dla potrzeb realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia ustala się znaczenie następujących pojęć stosowanych
w OPZ wraz z załącznikami:
Asysta wdrożeniowa

usługa świadczona przez Wykonawcę, polegająca na bieżącym wsparciu Użytkowników

Końcowych w zakresie eksploatacji i obsługi Systemu
Dokumentacja - wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia. Pojęcie
obejmuje Dokumentację Projektową, Techniczną, Szkoleniową, Użytkową oraz Wdrożeniową oraz inne
dokumenty uzgodnione przez Strony.
Dokumentacja Techniczna - zestaw dokumentów dotyczących Systemu, w tym, co najmniej: -opis dostarczanych,
implementowanych istotnych metod będący uszczegółowieniem wymagań (funkcji) wskazanych
w Opisie Przedmiotu Zamówienia,- opis konfiguracji, - opis interfejsów,

- opis czynności

administracyjnych, oraz inne dokumenty uzgodnione przez Strony.
Dokumentacja Szkoleniowa- dokument zawierający zestaw ćwiczeń szkoleniowych.
Dokumentacja Użytkowa - dokument napisany w języku zrozumiałym dla przeciętnego docelowego użytkownika,
opisujący sposób wykorzystania wszystkich funkcji Systemu w trakcie jego eksploatacji, wskazujący
"jak" i "co" zrobić w określonej sytuacji, opisujący komunikaty o błędach zawierający wszelkie instrukcje
dotyczące obsługi Systemu w szczególności instrukcje Administratora Systemu.
Dokumentacja Wdrożeniowa - dokumentacja powstająca w trakcie realizacji Wdrożenia, obejmująca opis procesu
dostosowania Systemu do wymagań Zamawiającego (opis konfiguracji i parametryzacji, opis
interfejsów).
Dokument Elektroniczny - dokument elektroniczny w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, poz. 565 z późn. zm.).
Dwustronna interakcja - uruchomiona w ramach wdrożenia Systemu usługa on-line na poziomie 3, poprzez
uruchomione usługi on-line na poziomie 3 interakcji należy rozumieć usługi świadczone za pomocą
Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane, i które wymagają
niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest
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niemożliwe, w formie ogólnodostępnych serwisów informacyjnych (w rozumieniu Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1777/2005 ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), przez poziom 3 – Dwustronna interakcja należy
rozumieć możliwość procesowania formularzy obejmujące autoryzację – zgodnie z art. 11
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy
77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
Dzień Roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
e-usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną na zasadach opisanych w przepisach prawa, w szczególności
w ustawach: ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Skala
opisująca poziom świadczonych usług przyjęta przez Komisję Europejską:
Poziom 1 – Informacja: ogólnodostępny serwis informacyjny o usłudze publicznej,
Poziom 2 – Interakcja jednokierunkowa (patrz Interakcja): możliwość pobrania formularzy i aplikacji,
Poziom 3 – Interakcja dwukierunkowa (patrz Dwustronna interakcja): przetwarzanie formularzy,
Poziom 4 – Transakcja (patrz Transakcja): obsługa transakcji, podejmowanie decyzji on-line,
dostarczanie usług oraz obsługa płatności,
Poziom 5 – Personalizacja: organizacja usług wokół potrzeb użytkowników.
Formularz elektroniczny (FE) - formularz elektroniczny w rozumieniu rozporządzenia 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. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216). W rozumieniu niniejszego OPZ Formularz
elektroniczny to zestaw danych, określających treść, wygląd oraz zachowanie formularza
prezentowanego Użytkownikom, który to zestaw danych jest uruchamiany i interpretowany przez
przeglądarkę internetową oraz dostarczone Oprogramowanie.
Gwarancja - świadczenia realizowane przez Wykonawcę na warunkach opisanych w OPZ.
Incydent - każde zdarzenie występujące po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania
Systemu, niebędące częścią normalnego działania Systemu, w szczególności działanie Systemu
niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i Dokumentacji.
Infrastruktura Sprzętowa - serwery oraz inne urządzenia będące przedmiotem realizacji zamówienia.
Instrukcja Stanowiskowa – dokumentacja, która w sposób zwięzły opisuje pojedynczo podstawowe procesy
obsługi aplikacji i w jaki sposób krok po kroku użytkownik wchodzi w interakcję z funkcjami aplikacji.
Interakcja – uruchomiona w ramach wdrożenia Systemu usługa on-line na poziomie 2- poprzez uruchomione usługi
on-line na poziomie 2 należy rozumieć usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej,
których świadczenie jest zautomatyzowane, i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich
wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe, w formie ogólnodostępnych
serwisów informacyjnych (w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 ustanawiającego
środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej). Przez poziom 2 – Interakcja należy rozumieć możliwość pobrania formularzy i aplikacji–
zgodnie z art. 11 Rozporządzenia Rady (WE)nr 1777/2005 ustanawiającego środki wykonawcze do
dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
Moduł - część Oprogramowania tworząca logiczną całość (Zestaw funkcji Aplikacji zgrupowanych ze względu na
ich zastosowanie oraz cechy wspólne), dostarczająca zbiór funkcjonalności określonych w OPZ.
Oprogramowanie - Oprogramowanie aplikacyjne lub oprogramowanie osób trzecich.

Strona 30 z 32

Oprogramowanie aplikacyjne (Aplikacja) – rozwiązania aplikacyjne (oprogramowanie/zbiór modułów
oprogramowania) dostarczane przez Wykonawcę w celu realizacji wszystkich opisanych przez
Zamawiającego funkcjonalności oraz e-usług.
Oprogramowanie systemowe - odpowiednie oprogramowanie i licencje dostępowe realizujące funkcje niezbędne
do uruchomienia i działania urządzeń, na których zostało zainstalowane.
OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
Prace wdrożeniowe – patrz: Wdrożenie.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SOAP - (ang. Simple Object Access Protocol) - protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów,
wykorzystujący XML do kodowania wywołań i najczęściej protokołów HTTP lub RPC do ich
przenoszenia, możliwe jest jednak wykorzystanie innych protokołów do transportu danych.
System - spójna całość wszystkich elementów rozwiązania Wykonawcy w ramach Wdrożenia w ramach realizacji
Przedmiotu Zamówienia, na którą składają się w szczególności Oprogramowanie aplikacyjne,
Oprogramowanie serwerowe, wraz z zasobem Informacyjnym zgromadzonym w Systemie w celu
realizacji funkcjonalności.
Transakcja - uruchomiona w ramach wdrożenia Systemu usługa on-line na poziomie 4, poprzez uruchomione
usługi on-line na poziomie 4 należy rozumieć uruchomione/udostępnione usługi świadczone za pomocą
Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane, i które wymagają
niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest
niemożliwe, w formie ogólnodostępnych serwisów informacyjnych (w rozumieniu Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1777/2005 ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), przez poziom 4 – Transakcja należy rozumieć
obsługiwanie transakcji, podejmowanie decyzji on-line, dostarczanie usług oraz obsługę płatności –
zgodnie z art. 11 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 ustanawiającego środki wykonawcze do
dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
Umowa - Umowa wraz z jej załącznikami i wszelkimi aneksami zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na realizację Przedmiotu Zamówienia.
Usługi gwarancyjne - usługi programistyczne, wdrożeniowe konsultacyjne w zakresie Oprogramowania
narzędziowego i Oprogramowania aplikacyjnego dopuszczalne w ramach licencji na użytkowanie tego
oprogramowania oraz bazy danych.
Uwaga - opis niezgodności Systemu z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ i Załącznikach do SIWZ
stanowiących jego integralną część.
Użytkownik Końcowy - Użytkownik lub inny system informatyczny bezpośrednio eksploatujący System.
Wada - wada konstrukcyjna, materiałowa lub wykonawcza powodująca nienormalny stan lub nienormalne działanie
Systemu.
Wdrożenie - całokształt prac wykonanych przez Wykonawcę w celu umożliwienia samodzielnej eksploatacji
Systemu przez pracowników Zamawiającego, a w szczególności czynności takich jak: dostawa,
instalacja, konfiguracja Systemu, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów weryfikacyjnych,
przygotowanie szablonów oraz scenariuszy testowych, współudział w testach akceptacyjnych,
opracowanie i dostarczenie Dokumentacji technicznej i użytkownika, szkolenie administratorów oraz
świadczenie usług Asysty technicznej.
XML - XML (ang. Extensible Markup Language) to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania
różnych danych w ustrukturalizowany sposób.
XSD - Język definicji schematu XML (XML Schema Definition) służy do definiowania struktury dokumentów XML.
Jego podstawowym zadaniem jest umożliwianie aplikacjom takiego opisywania dokumentów XML, aby
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inne aplikacje używające tych dokumentów mogły zakładać, że dokument jest zgodny z przewidzianą
strukturą. Język XSD, popierany przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C), zawiera
dziesiątki definicji i poleceń deklaracyjnych, które umożliwiają opis struktury dokumentów.
XSLT i XSL - XSL (ang. Extensible Stylesheet Language) - opisuje sposób prezentacji i przekształceń dokumentów
zapisanych w XML. XSLT (ang. Extensible Stylesheet Language: Transformations) jest podzbiorem XSL.
Język XSL jest używany do definiowania formatowania dokumentów XML, a język XSLT zawiera
szablony i polecenia służące do manipulowania strukturą danych.
Zapytanie - rodzaj zgłoszenia polegający na zdefiniowaniu pytania do Wykonawcy dotyczącego Systemu, jego
obsługi i funkcjonowania przez Użytkownika Końcowego.
Zasoby Informacyjne - zbiór danych i ich metadanych lub inna informacja przechowywana i przetwarzana
w Systemie będących własnością Zamawiającego.
Zgłoszenie - Incydent lub Problem zgłoszony przez Administratora Systemu.
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