
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/12/2017 z dnia 12-12-2017 
Specyfikacja techniczna zamawianego systemu B2B 

 
 
 
Projekt ma na celu zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie dedykowanego dla potrzeb 
Zamawiającego systemu B2B i umieszczenie go w skalowalnej chmurze obliczeniowej.  

Usługi cloud computing dają szersze możliwości dostępu do systemu dla pracowników i 
użytkowników biznesowych. Chmura wdrożona w sposób bezpieczny nie powoduje 
zwiększenia podatności danych na zagrożenia zewnętrzne, ale umożliwia każdemu 
zarejestrowanemu użytkownikowi z dostępem do Internetu wejście do systemu. Dla firm z 
oddziałami rozproszonymi geograficznie jest to duża korzyść od strony operacyjnej, 
pozwalająca na integrację danych. Dzięki temu tworzenie raportów częściowych typu roll-up 
jest znacznie prostsze a śledzenie operacji w skali globalnej staje się kwestią implementacji 
pulpitu a nie konfiguracji i utrzymania sieci WAN. 

 
System ten musi spełniać wymagania dostosowane do specyfiki działalności Zamawiającego. 
W szczególności dedykowany dla Zamawiającego system B2B będzie się składał  
z następujących modułów: 
 

1. Moduł - Zarządzanie danymi bazowymi. Jądrem programu będzie moduł zarządzania 
danymi bazowymi - klientów, przewoźników, zarządzanie parkiem pojazdów, 
przyczepami lub kontenerami. Ostatnim elementem tego modułu będzie panel 
zarządzania produktami. Funkcja zarządzania oddziałami/zakładami będzie przydatna 
w firmach istniejących w kilku lokalizacjach. 

2. Moduł – Ważenia. Będzie mógł współpracować z wieloma różnymi terminalami i 
stworzy z programu wydajne narzędzie do ważenia i generowania potwierdzeń we 
wszystkich lokalizacjach firmy. Na liście placowej widoczne będą wszystkie pojazdy 
będące po pierwszym ważeniu, które będą mogły zostać wybrane. Moduł ważenia 
zostanie zoptymalizowany do pracy z wagami o dużym ruchu pojazdów - między innymi 
przez pełną obsługę z klawiatury. Rozbudowana funkcja szukania będzie oferowała całą 
paletę filtrów, dzięki którym każdy dowód ważenia będzie można przyporządkować do 
określonego zestawu danych bazowych (np. nazwy Klienta). 

3. Moduł – Statystyki i Analizy Business Intelligence – będzie to intuicyjne narzędzie 
służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do 
programu. Moduł Statystyki i Analizy BI powstanie z myślą o właścicielach i osobach 
zarządzających. Dostarczy on informacji niezbędnej do monitorowania i zarządzania 
przedsiębiorstwem. Dzięki umożliwieniu analizowania i porównywania danych w 



 
Analizy BI nie trzeba będzie czekać na powstające długo raporty i można będzie działać 
znacznie efektywniej. Moduł o nazwie Statystyki pozwoli również zachować 
przejrzystość wykonanych ważeń. Możliwe będzie wyświetlanie sum pośrednich. 
Moduł ten powinien obsługiwać możliwość obliczania sald i generowania wykresów. 
Opcjonalna funkcja generowania statystyk pozwoli na konfigurowanie indywidualnych 
statystyk. Wszystkie dowody ważenia będzie można wyświetlać po czasie i edytować. 
Pozwali to na korygowanie danych błędnie wprowadzonych podczas ważenia. 
Użytkownik będzie mógł ręcznie generować dowody ważenia i uzupełniać je. 

4. Moduł – Fakturowanie. Obszerny moduł fakturowania musi oferować użytkownikowi 
funkcję tworzenia rachunków na podstawie dowodów ważenia. Program będzie 
tworzył oferty i zlecenia, które potem staną się podstawą ważenia. Kwoty faktur są 
obliczane będą w oparciu o zindywidualizowane cenniki (dla różnych Klientów, placów 
budów, zleceń). 

5. Moduł – Import / Eksport EDI. Moduł ten zaoferuje bogate możliwości importu i 
eksportu danych do innych systemów w formacie EDI, co umożliwi komunikację ze 
światem zewnętrznym. Funkcja wymiany danych będzie służyć kompensowaniu danych 
bazowych między różnymi instalacjami programu nieposiadającymi wspólnej bazy 
danych. Transfer biznesowych informacji transakcyjnych z systemu informatycznego do 
innego systemu informatycznego będzie możliwy z wykorzystaniem standardowych, 
zaakceptowanych formatów komunikatów EDI. 

6. Moduł Zarządzanie kontenerami - moduł będzie umożliwiał zarządzanie zarówno 
typami kontenerów, jak i każdym kontenerem z osobna. Będzie można rejestrować oraz 
przyporządkowywać je konkretnym pojazdom wraz z ich ciężarem własnym oraz 
pojemnością. Za pomocą system GPS będzie możliwy podgląd dokładnej lokalizacji 
konkretnego kontenera, a oprogramowanie ułatwi proces odstawiania i przewozu 
kontenerów. 

7. Moduł Przeładunek kolejowy - jest przykładem rozwiązania indywidualnie 
dopasowanego do całego sektora gospodarki. Umożliwi on, przy użyciu poręcznego 
urządzenia przenośnego, zarejestrowanie danych całego pociągu poprzez 
zeskanowanie kodów kreskowych kolejnych wagonów. Dane te zostaną zaimportowane 
do głównego programu, po czym będzie można rozpocząć proces załadunku i 
wprowadzania wagi poszczególnych wagonów. Oprogramowanie umożliwi drukowanie 
potwierdzeń o formie zindywidualizowanej pod kątem potrzeb konkretnych 
dostawców, czy klientów. 

8. Moduł Monitor wagi taśmowej - dopełni funkcjonalności wagi taśmowej, działającej 
w oparciu o oprogramowanie mobile do wag taśmowych. Dane ważenia będą 
sukcesywnie przekazywane poprzez interfejs z terminala wagowego i przedstawione w 



 
formie przejrzystych diagramów, wraz z zabarwieniem na wyniki pozytywne i 
negatywne. Dane te będą mogły zostać eksportowane z podziałem na dowolny zakres 
czasowy. 


