Pytania do postępowania przetargowego na stworzenie systemu informatycznego szkoleniowo-dydaktycznego
z dodatkowymi modułami w ramach projektu „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w firmie
SEiT Mariusz Kuc w Komprachcicach”.

1.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby system szkoleniowy posiadał odrębny panel do zarządzania
materiałami szkoleniowymi i egzaminami? Byłoby to wysoce zalecane przede wszystkim ze
względów bezpieczeństwa tych materiałów, ale także z założenia Zamawiającego, że: "Duży
nacisk stawiany będzie również na sam wygląd szaty graficznej systemu i jego funkcjonalność
dla użytkownika, która musi być prosta i intuicyjna.".

Odp.
Tak, dopuszcza się stworzenie 2 odrębnych paneli zarządzających z tym, że oba panele muszą posiadać
możliwość przejścia pomiędzy nimi (przycisk, zakładka). Przejście może wiązać się z koniecznością autoryzacji
użytkownika w nowym panelu. Dodatkowo w panelu strony www użytkownik ma mieć podgląd do informacji,
jakie są dostępne szkolenia w ramach jego konta. Dotyczy to szkoleń bezpłatnych jak i tych płatnych

2.

Czy moduł emulatora miernika OTRD może zostać wykonany, jako osobna aplikacja
Desktopowa? Obliczenia generowane przez ten moduł prawdopodobnie byłyby czasochłonne,
co mogłoby mieć duży wpływ na utrzymanie całości modułu w chmurze w sposób umożliwiający
optymalne i szybkie użytkowanie. Należałoby także zwrócić przy tym uwagę, że moduł ten nie
byłby dostępny na urządzeniach mobilnych.

Odp.
Tak, takie rozwiązanie jest dopuszczane i było brane pod uwagę przez zamawiającego na etapie wstępnej
analizy.

3.

Kto pokrywa koszty przygotowania dokumentów i aktywacji usług płatności internetowych?

Odp.
Jeśli takie koszty wystąpią, to zamawiający bierze je na siebie. Tego typu koszty nie były uwzględnione w
zapytaniu ofertowym.

4.

Jakie są estymowane ilości użytkowników w przeciągu zakładanych 2 lat? Ma to wpływ na koszt
utrzymania rozwiązania w chmurze. Wartości opłat miesięcznych mogą się wahać od kilkuset,
do kilkunastu tys. zł. miesięcznie, więc wymagałoby to ustalenia jakichś zasad rozliczenia w
przypadku np. nagłego wzrostu kosztów utrzymania maszyn wirtualnych.

Odp.
Należy przewidzieć obciążalność na poziomie 100 użytkowników korzystających z systemu w tym samym czasie.
Jeśli ta ilość zostanie przekroczona i będzie wymagało to zwiększenia zasobów chmury, to te koszty pokryje
zamawiający.
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