Specyfikacja do zapytania ofertowego ZO/CK/01/20/2013 – załącznik nr 1 do zapytania nr 1
z dn.24.10.2013 r.
1. System ERP Comarch ERP XL (minumim 3 lata gwarancji)
Zintegrowany system informatyczny Comarch ERP XL w ramach realizacji projektu
wykorzystany zostanie jako warstwa analityczna projektowanego systemu B2B oraz źródło
danych elektronicznych przekazywanych partnerom biznesowym w ramach wspólnych
procesów biznesowych. System musi posiadać wymagane charakterem współpracy
z partnerami funkcjonalności w zakresie modułu CRM, zamówień, fakturowania oraz
rozliczeń z kontrahentami. Wymagane są następujące moduły systemu informatycznego
Comarch ERP XL:






Administrator 5 licencji,
CRM 5 licencji,
Sprzedaż 3 licencje,
Zamówienia – Oferty – 3 licencje,
Księgowość – 1 licencja.

2. MS SQL Server 2008 Standard Edition Runtime lub wyższy
Licencja na dwa fizyczne procesory w serwerze, bez ograniczenia ilości stanowisk.
3. Oprogramowanie antywirusowe
Oprogramowanie biznesowe zapewniające bezpieczeństwo danych przetwarzanych w
projektowanym systemie informatycznym klasy B2B, dla 5 użytkowników systemu.
4. Pakiet licencji Windows CAL dla 5 użytkowników
Pakiet dostępowy dla 5 użytkowników do systemu Windows Server.

5. Wdrożenie systemu ERP XL
Usługa wdrożenia system ERP XL w wymaganej funkcjonalności, obejmującej moduły:
 Administrator
 CRM
 Sprzedaż
 Zamówienia – Oferty
 Księgowość
1. Konfiguracja słowników towarów, magazynów, serii dokumentów, kursów walut, tabel
amortyzacji, stawki VAT, cenniki, kursy walut, stawki amortyzacji, stopy procentowe odsetki, serie dokumentów, magazyny, urzędy skarbowe.
2. Konfiguracja struktury praw użytkowników oraz struktury organizacyjnej
3. Konfiguracja grup towarowych i kontrahentów pod kątek analiz wielowymiarowych
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4. Konfiguracja księgowości zgodnie z wytycznymi ustawy o rachunkowości oraz ewidencją
dokumentów Zamawiającego.
5. Konfiguracja cenników, grup rabatowych, promocji, kampanii CRM,
6. Zamodelowanie obiegu dokumentów
7. Przygotowanie do współpracy z systemem B2B

6. Serwer Rack wraz z Windows Server 2008 lub nowszym
Minimalne





parametry techniczne urządzenia:
2 procesory 2 rdzeniowe lub jeden 4 rdzeniowy,
16 GBRam,
2 dyski SATA lub SCSI 15kmpm, 1TB,
gwarancja 3 lata

7. Szafa Rack z okablowaniem
Szafa rackowa wolnostojąca 19” do zabudowy serwerowej. Szafa oraz wszystkie jej
akcesoria powinny być wykonane z blachy stalowej, drzwi przednie szklane, tylne drzwi
stałe. Możliwość zamontowania zestawu chłodzącego.
8. UPS do zabudowy szafy Rack
Minimalne parametry zasilacza UPS:
 Moc min 2700 VA
 Możliwość montowania w szafach serwerowych typu RACK
 Możliwość monitorowania stanu pracy zasilania awaryjnego

9. Router
Minimalne parametry rutera: Interfejsy ADSL, 10/100BaseTX, ISDN, obsługa protokołów RIP,
BGP, konfiguracja za pomocą przeglądarki www, możliwość filtracji adresów MAC, URL,
tunelowanie IPSec VPN.

10. Switch
Minimalne parametry switcha: min 24 porty 10/100 z tego minimum 2 porty 10/100/1000
zarządzany z możliwością tworzenia VLAN

11. Pakiet Licencji Windows Terminal CAL dla 5 użytkowników
Pakiet dostępowy dla 5 użytkowników terminalowych do systemu Windows Server.
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