PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 16.10.2019 – 17/D/ADM/2019

1. Czy w rozwiązaniu można użyć bibliotek dostępnych jako oprogramowanie
OpenSource?
Odp. Zamawiający dopuści takie rozwiązanie jeżeli będzie spełniało warunki SOPZ.
Może to być uwzględniane przy ocenie funkcjonalności.
2.

Czy wdrożenie obejmuje dostarczenie systemu operacyjnego?
Odp. Nie, prosimy o podanie wymagań technicznych w tym systemu operacyjnego
który zamawiający przygotuje

3. Czy planowane rozszerzenia mają być wprowadzane w drodze parametryzacji i
konfiguracji czy w drodze dedykowanych zmian programistycznych?
Odp. Ze względu na potencjalne koszty prosimy o informację czy rozszerzenie
wymaga dodatkowych modułów, parametryzacji czy dodatkowych zmian
programistycznych.
4. Czy OCR ma obsługiwać pismo ręczne?
Odp. Nie musi
5.

W jakim języku będą dokumenty skanowane przez OCR?
Odp. Dokumenty będą głównie w języku polskim. Dobrze aby OCR umiał również
odczytywać w języku angielskim ale nie jest to niezbędne. Będzie to uwzględniane
przy ocenie funkcjonalności.

6. Czy system ma wspierać SSO?
Odp. Nie musi. Może być uwzględniane przy ocenie funkcjonalności.
7. Jakie rozdzielczości ma obsługiwać Graficzny Interface Użytkownika [GUI]
Odp. Nie ma określonej rozdzielczości. Może być uwzględniane przy ocenie
funkcjonalności
8. Jaka wersja językowa będzie wymagana?
Odp. Nie ma określonej. Może być uwzględniane przy ocenie funkcjonalności
9. Czy identyfikacja kontrahenta po nr. NIP będzie polegać na integracji z centralną bazą
kontrahentów utrzymywaną w Symfonii? Czy książka kontrahentów ma się znajdować
w systemie?
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Odp. Zamawiający nie określa konkretnego rozwiązania. System co najmniej podczas
przerzucania danych musi uzgodnić z bazą kontrahentów Symfonii aby prawidłowo
wprowadzić dekret.
10. Czy dopuszcza się zmianę danych kontrahenta w książce z poziomu Systemu?
Odp. Jak wyżej
11. Czy aktualizacja danych w przypadku ich zmiany z poziomu Systemu ma zostać
przeniesiona do bazy w Symfonii?
Odp. Jak wyżej
12. Czy OCR ma obsługiwać wersje papierowe i cyfrowe dokumentów, czy tylko jedną z
dwóch?
Odp. Obie wersje
13. Gdzie będą przechowywane i tworzone schematy dekretacji?
Odp. W Systemie
14. Czy schematy dekretacji mają zostać dostarczone z Systemem? Jeśli tak to ile?
Odp. Powinno być dostarczone co najmniej 5 schematów do każdego etapu oraz
wymagane jest przeszkolenie zamawiającego aby mógł wprowadzać je później
samodzielnie.
15. Czy plan kont będzie udostępniony przez API z FK Symfonia?
Odp. Symfonia umożliwia wyeksportowania planu kont w postaci pliku txt
16. Czym jest możliwość wpisywania zapisów równoległych przez pracownika?
Odp. Zapisy równoległe są to dodatkowe zapisy przy dekretowaniu faktur np. zapisy o
przyjęciu sprzętu z faktury na wyparzenie. System Symfonia pilnuje poprawności
kwot brutto z rejestrem VAT dlatego dodatkowe zapisy odnośnie faktur można
wprowadzać tylko w zapisach równoległych.
17. Czy skanowaniu OCR będą podlegać faktury stworzone wg. konkretnego schematu
PAN (układ pól, kolejność, nazwy, etykiety, opisy, itp) czy w dowolnym szablonie
przesłanym od kontrahenta?
Odp. W dowolnych szablonie przesłanym od kontrahenta
18. Księgowość, Główny Księgowy, Dyrektor powinien widzieć dokument od momentu
wpisania w sekretariacie - chodzi o skan procesowanej faktury czy instancję procesu?
Odp. Powinni widzieć operację oraz na jakim etapie jest proces.
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19. Po zakończeniu akceptacji przez Księgowość, Głównego Księgowego i Dyrektora
program powinien mieć możliwość przerzucenia danych do FK Symfonia ERP - czy
FK Symfonia udostępnia API do tej operacji? Jeśli tak to w jakiej technologii (SOAP /
REST)?
Odp. Zamawiający nie ma wiedzy w tej zakresie. Program ERP Symfonia FK ma
wbudowany import danych tzw. import specjalny w którym wczytywany jest plik txt.
20. Jaka jest szacowana liczba stron przy 400 dokumentach / m-c?
Odp. Nie powinna przekroczyć 800 stron. System OCR nie musi sczytywać
wszystkich pozycji faktury jeżeli jest ich wiele. Dobrze jakby sczytywał pierwszą
pozycję.
21. Na etapie księgowość możliwość zaznaczenia rozliczenia strukturą , w 100% w
kosztach i po kwocie netto wsparcie algorytmów w wyliczaniu - jak ma to wspierać
System?
Odp. System ma pomóc w dekretacji w ustalaniu części VAT która idzie w koszty a
która idzie na konto VAT naliczony
22. Możliwość dołączenia po akceptacji końcowej w późniejszym czasie dodatkowego
załącznika - jaki maksymalny czas będzie możliwy na dodanie załącznika?
Odp. Nie powinno być ograniczenia
23. W jaki sposób System ma wspierać kursy walut?
Odp. W delegacjach kursy walut które zostaną wpisane przez użytkownika powinny
przeliczać na zł dany wydatek
24. Czy dopuszczają Państwo możliwość udzielenia licencji niewyłącznej i niezbywalnej
dla Zamawiającego
Odp. Co do zasady tak. Intencją zamawiającego jest otrzymanie systemu na własny
użytek bez możliwości sprzedaży.
25. Po zakończeniu akceptacji przez Księgowość, Głównego Księgowego i Dyrektora
program powinien mieć możliwość przerzucenia danych do FK Symfonia ERP - czy
FK Symfonia udostępnia API do tej operacji? Jeśli tak to w jakiej technologii (SOAP /
REST)?
Odp. patrz. Pkt. 19
26. Mechanizm powielania schematu akceptacji z możliwością korekty - ile schematów na
I fazę jest wymaganych?
Odp. 5 schematów
27. Nadaniu dostępu użytkownikom do raportów - o jakie raporty chodzi?
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Odp. Zamawiający jeżeli będzie to wymagane deklarował możliwość przypisania
raportów użytkownikom czyli co dany użytkownik może w formie raportu
odczytywać
28. Możliwości praktycznego zastosowania poszczególnych funkcji w Instytucie - proszę
o podanie przykładów innych procesów/ aplikacji funkcjonujących obecnie w
Instytucie. Pozwoli to lepiej zaprezentować dodatkowe funkcjonalności Systemu.
Odp. Np. czy z Systemu można dokonywać przelewów, System można
wykorzystywać do innych rzeczy np. utworzenia listy (scanów) umów, itp.
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