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Załącznik nr 2.2 do SIWZ

Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa oprogramowania komputerowego w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-117/2014
Niniejszym oferujemy dostawę oprogramowania komputerowego spełniającego poniższe wymagania techniczne:
L.p.

Wymagane parametry graniczne
Informacja w zakresie spełnienia warunków
1
2
3

System Elektronicznej Legitymacji	

Wymagania techniczno-funkcjonalne	
Technologia serwera bazy danych musi umożliwiać:	
1.Obsługę zapytań w języku SQL,	
2.Obsługę eksportu/importu plików w formatach XML, CSV, MDB, XLS,	
3.Dostęp do sterowników dla różnorodnych metod dostępu np. ODBC,	
4.Wykonywanie kopii zapasowych danych bez konieczności wylogowania użytkowników,
5. Dodawanie nowych pól do bazy danych systemu.	
	
Technologia serwera aplikacyjnego powinna zapewniać:	
1.Wsparcie dla różnorodnych metod zabezpieczania nieautoryzowanego dostępu do aplikacji,
2.Uruchamianie komponentów napisanych w różnych językach programowania,	
	
Ogólne wymagania dotyczące wdrażanego systemu 	
1.System musi działać z wykorzystaniem serwera bazy danych MS SQL posiadanym już przez Uczelnię do obsługi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,	
2.System powinien zapewnić wymianę danych z innymi systemami informatycznymi Uczelni poprzez pliki,
3.System musi zostać wyposażony w interfejs użytkownika w języku polskim,	
4.Dla wszystkich wymaganych modułów oprogramowania, system musi posiadać graficzny interfejs, 	
5.System musi pracować w środowisku graficznym na komputerach klienckich wyposażonych w system operacyjny MS Windows 7, 8	
6.System musi być wykonany w technologii klient-serwer, z użyciem relacyjnej bazy danych,	
7.System musi być wyposażony w mechanizmy zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem,	
8.System musi umożliwiać definiowanie i zarządzanie prawami użytkowników,	
9.System musi być w pełni zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.11.2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. nr 225 poz. 1351) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.10.2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, a także spełniać wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa,
10.Producent systemu musi zapewnić okres, co najmniej 1 rok uaktualnień oprogramowania oraz zapewnić zgodność systemu z nowymi wersjami systemów operacyjnych komputerów klienckich (kolejne wersje systemu Microsoft Windows),	
11.System powinien umożliwiać definiowanie wyglądu kart (wybór pól z bazy danych i ich rozmieszczenie na drukowanej karcie, rozmieszczenie zdjęcia),	
12.Oferent musi dostarczyć dokumentacje techniczną i użytkową oferowanego systemu,	
13.Wdrażany system powinien umożliwiać import danych osobowych poprzez plik tekstowy,	
14.Dane osobowe doktorantów powinny znaleźć się w bazie danych obecnie użytkowanego systemu do zarządzania cyklem życia kart. 
15.Generacje kluczy wzorcowych  (mother keys), zapisywanych tylko i wyłącznie na wzorcowej karcie procesorowej.
16.Mechanizm generacji kluczy wzorcowych generuje dla części stykowej karty, co najmniej 3 różne klucze.	
17.Mechanizm generacji kluczy wzorcowych generuje dla części bezstykowej standardu Mifare, 16 (32) różnych kluczy.	
18.Mechanizm generacji kluczy wykorzystuje chwilowe wartości bufora klawiatury oraz pozycji myszki.	
19.Oprogramowanie musi współpracować z użytkowanymi na uczelni drukarkami XID 580 lub XID 9300 lub Evolis Dualys lub Evolys Primacy.

Personalizacja Kart	
System powinien umożliwiać:	
1.Wymianę danych z systemami informatycznymi uczelni zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.10.2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej	
2.Przechowywanie danych osobowych oraz zdjęć w bazie danych systemu	
3.Możliwość odczytu/zapisu w bazie danych systemu numerów fabrycznych (CSN) wydawanych kart odrębnie dla części stykowej i bezstykowej	
4.Wykorzystywanie kart zgodnych z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.10.2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, 1351), w szczególności kart wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 
5.Wydawanie nowych kart oraz duplikatów	
6.Generowanie raportów o wydanych kartach	
7.Numerowanie kolejnych duplikatów zgodnie z zapisami Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.10.2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, 1351)	
8.Drukowanie awersu i rewersu kart w jednym cyklu personalizacji w tym wydruku na kartach kodu kreskowego	
9.Inicjalizacja i tworzenie struktury danych na kartach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.10.2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, 1351)	
10.Zapis na kartach danych osobowych doktorantów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.10.2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, 1351), podpisanych certyfikatem własnym Punktu Personalizacyjnego lub certyfikatem kwalifikowanym operatora Punktu Personalizacyjnego wraz z zapisaniem użytego certyfikatu do pamięci karty	
11.Personalizację elektroniczną i graficzną kart w jednym przebiegu	
12.Obróbkę zdjęć zapisanych w postaci cyfrowej	
13.Definiowanie, co najmniej 24 grup obsługiwanych kart	
14.Definiowanie, co najmniej 24 różnych szablonów zadruku kart	
15.Drukowanie potwierdzenia opłaty za wydanie karty – raport zbiorczy	
16.Definiowanie różnych taryf za wydanie karty i duplikatu	
17.Dostęp (zapis/odczyt) do danych w bazie głównej systemu	
18.Struktura danych na karcie wzorcowej powinna umożliwić rozpoznanie wydawcy karty przy pomocy numeru identyfikacyjnego	
19.Rejestracje kart wzorcowych z kluczami w systemie, wykonywania kopii kart wzorcowych z kluczami, zmiany numerów PIN kart wzorcowych zawierających klucze oraz odblokowywania numerów PIN kart wzorcowych z kluczami	
20.Mechanizm zabezpieczenia kart ELD, zarówno w części stykowej jak i bezstykowej, wykorzystuje mechanizm dywersyfikacji kluczy w oparciu o wygenerowane klucze wzorcowe. Sposób zabezpieczenia kart powinien być taki sam jak w przypadku ELS (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej)
21.Mechanizm instalacji oprogramowania wykorzystuje kartę z wygenerowanymi kluczami wzorcowymi, jako narzędzie weryfikacji uprawnień do wykonania procesu instalacji oprogramowania
22.Oprogramowanie musi umożliwiać zapis Elektronicznego Identyfikatora Bibliotecznego do układu stykowego karty. 
	
System w ramach modułu obróbki fotografii powinien umożliwiać:	
1. Założenie katalogu wejściowego (zdjęcia przed obróbką) i wyjściowego (zdjęcia po obróbce) 	
2. Obsługę plików graficznych w formacie: mapa bitowa (*.bmp), JPG (*.jpg, *.jpe, *.jpeg)	
3. Edycję parametrów zdjęć w zakresie: jasności, kontrastu, nasycenia barw, rozmiaru, skali, przesuwania zdjęcia w pionie i poziomie	
4. Wykadrowanie zdjęcia poprzez zaznaczenie obszaru kadrowania	
5. Podgląd i akceptacje wstępnie wykadrowanego zdjęcia	
6. Cofnięcie i powtórzenie operacji kadrowania	
7. Po zaakceptowaniu obróbki i kadrowania zdjęcia, automatyczne połączenie z odpowiednimi danymi osobowymi oraz zapisanie obrobionego zdjęcia w katalogu wyjściowym	

System w ramach modułu łączenia zdjęć z danymi osobowymi powinien umożliwiać:	
1. Zapisanie w bazie danych nowego zdjęcia	
2. Podmianę nowego zdjęcia z wcześniej zapisanym w bazie danych dla danej osoby	
3. Wyszukiwanie danych osobowych według filtru po następujących polach: Numer indeksu (albumu), Imię, Nazwisko, PESEL	
4. Ręczne wprowadzanie danych osobowych	
5. Przeglądanie listy wyszukanych osób wraz z możliwością edycji danych	
6. Dostęp (zapis/odczyt) do danych w bazie głównej systemu	
7. Włączenie automatycznego kierowania zadań wydruków kart do kolejki wydruków	

System w ramach modułu drukowania kart powinien umożliwiać:	
1. Definiowanie trybu pracy programu, w tym opcje: personalizacja graficzna, i personalizacja elektryczna karty stykowej, inicjalizacja elektryczna karty bezstykowej, tworzenie logów zapisów dokonywanych na karty,	
2. Sterowanie pracą drukarki do zadruku kart, w tym opcje: ładowanie karty do programatora, wysuwanie karty, zerowanie drukarki, wydruk kontrolny, test palety kolorów,	
3. Konfiguracje programu, w tym opcje: wybór rodzaju drukarki, wybór szablonu wydruku oraz możliwość testowego wydruku szablonu,	
4. Filtrowanie bazy danych po następujących polach: numer indeksu (albumu), imię, nazwisko, rodzaj szablonu, wydział, kierunek, typ studiów, stopień studiów, semestr, obecność zdjęcia przypisanego do rekordu,	
5. Skierowanie do wydruku całej listy kart lub pojedynczych będących wynikiem filtrowania lub grupowania,	
6. Podgląd statystyki bazy danych obejmujące liczbę osób w bazie danych, liczbę osób, którym wydano kartę, liczbę osób, którym nie wydano karty, liczbę wydanych duplikatów, liczbę kart błędnie spersonalizowanych, liczbę zdjęć w bazie danych,	
7. Ustawianie i podgląd statusu danych, dostępne statusy: karta wydana, karta ma zdjęcie, karta jest repliką, karta jest zawieszona, karta jest duplikatem, karta jest unieważniona, wydano replikę/duplikat karty, karta została zwrócona,	
8. Szybki wydruk duplikatu 	
9. Wykorzystanie do wydruku kart co najmniej dwóch drukarek kart jednocześnie,	
10. Definiowanie różnych kolejek wydruku i przypisywania im zadań według definiowanych przez użytkowników filtrów,	
11. Szybkie usuwania znaczników użytych przy definiowaniu kolejek wydruku 	
14. Trwały nadruk na personalizowanej karcie, trudny do usunięcia bez zniszczenia blankietu,	

Moduł przedłużania ważności Elektronicznej Legitymacji Doktoranta	
System w ramach modułu przedłużania ważności legitymacji powinien umożliwiać:	
1. Przedłużanie ważności elektronicznych legitymacjach doktoranckich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.10.2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, 1351)  oraz ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18.09.2001 roku	
2. Automatyczne uruchamiania interfejsu aplikacji po włożeniu elektronicznej karty do czytnika kart	
3. Automatyczne uruchamianie funkcji przedłużania ważności po włożeniu elektronicznej legitymacji doktoranta do czytnika kart	
4. Wyświetlanie danych, które są zapisane na elektronicznej legitymacji doktoranta	
5. Wyświetlanie informacji o certyfikacie kwalifikowanym zapisanym na karcie kryptograficznej operatora	
6. Generowanie i obsługę wewnętrznej listy certyfikatów kwalifikowanych odczytanych z kart kryptograficznych.	
7. Weryfikację obsługiwanych certyfikatów kwalifikowanych zapisanych na kartach kryptograficznych operatorów z wewnętrzną listą obsługiwanych certyfikatów	
8. Automatyczne aktywowanie funkcji kryptograficznych po włożeniu karty z certyfikatem kwalifikowanym do czytnika i blokowanie funkcji przedłużania daty ważności po jej usunięciu	
9. Użycie funkcji przedłużania ważności legitymacji po włożeniu karty z certyfikatem kwalifikowanym, znajdującym się na liście certyfikatów obsługiwanych i podaniu właściwego kodu PIN	
10. Weryfikację odczytanego z legitymacji doktoranta certyfikatu własnego Punktu Personalizacyjnego lub weryfikację podpisu certyfikatu kwalifikowanego użytego do ostatniego przedłużania ważności elektronicznej legitymacji doktoranta przy każdym przedłużaniu ważności elektronicznej legitymacji doktoranta	
11. Ochronę zapisu danych na elektronicznych legitymacjach studenckich przy pomocy algorytmów kryptograficznych 3DES z wykorzystaniem unikalnych kluczy, przypisanych do danej uczelni	
12. Generowanie raportów z operacji przedłużania ważności legitymacji	
13. Rozliczanie ilości wydanych hologramów przez każdy z Punktów Przedłużania Ważności i każdego z uprawnionych operatorów	
14. Automatyczne lub ręczne wpisywanie aktualnej daty ważności legitymacji (wybór z kalendarza, z ograniczeniem do 15 miesięcy w przód)	
15. Automatyczne wyświetlanie komunikatu z przypomnieniem o konieczności naklejenia hologramu po zakończeniu procesu zapisu daty ważności	
16. Wybór sposobu ułatwień przy podpisywaniu legitymacji z wykorzystaniem funkcji „multipodpisu” i określenia parametrów dla tych ułatwień – czasu lub ilości złożonych podpisów, zgodnie z par. 7 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.08.2002 w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego.
17. Oprogramowanie do przedłużania ważności legitymacji musi współpracować z certyfikatami kwalifikowanymi, co najmniej dwóch różnych dostawców	
18. Licencja dla 2 stanowisk	



.............................
Tak/Nie

Przyjmujemy do wiadomości, że udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ w kolumnie 3 spowoduje odrzucenie oferty, 




……………………………………							  ..................................................................
(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
data		  do występowania  w imieniu Wykonawcy)

