			

Załącznik 2.1 do SIWZ dotyczy Pakietu 3
Wniosek 2014/EL/6822

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oprogramowania serwerowego, programistycznego i użytkowego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-165/2014, oferujemy nw. oprogramowanie spełniające następujące wymagania:  

MS Visio
 Oprogramowanie do tworzenia zaawansowanych diagramów i schematów – licencja na 10 użytkowników  lub równoważne spełniające niżej wymienione wymagania
Oferowane oprogramowanie  
Nazwa, wersja...................…………………………………
L.p.

Parametry graniczne
Warunek
Informacja w zakresie spełnienia warunków
1
2
3
4
2
	Możliwość zintegrowania danych z diagramami umożliwiającymi połączenie różnych źródeł złożonych informacji wizualnych, tekstowych i liczbowych w celu zapewnienia wizualnego kontekstu danych oraz utworzenia pełnego obrazu systemu, zasobu lub procesu. Możliwość wyświetlania pola danych w postaci odwołań obok kształtu oraz umieszczanie pola w ramkach pod kształtem lub wyświetlanie symboli reprezentującego dane;
	Możliwość wizualizacji i eksplorowania w postaci hierarchicznej przez wyświetlanie grup danych i sum częściowych; 

Możliwość tworzenia diagramów na podstawie metodologii „odchudzania” i wizualizowania procesów produkcji w celu zwiększenia wydajności;
Możliwość tworzenia diagramów procesów obsługi informatycznej zgodnej ze standardami ITIL;
	Możliwość tworzenia diagramów biznesowych i inżynieryjnych  oraz diagramów procesów (Business Process Model i Notation [BPMN] )
	Możliwość tworzenia fizycznych i logicznych diagramów sieciowych
Możliwość tworzenia mapy istniejących witryn sieci Web za pomocą szablonów i wstępnie zdefiniowanych kształtów. Możliwość generowania raportów o łączach witryn z uwzględnieniem przerwanych łączy oraz identyfikowania — za pomocą narzędzi raportujących — zmiany wprowadzone w witrynie od czasu ostatniego utworzenia diagramu;
	Pełna integracja oprogramowania z aplikacjami MS Sharepoint 2010 oraz MS Project Server 2013
	Możliwość tworzenia różnych diagramów technicznych, takich jak plany rozkładu pomieszczeń, plany wnętrz i plany zagospodarowania terenu, diagramy zarządzania obiektami, modele baz danych i inne.







wymagane


.............................
Tak/Nie
6
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7 (32 i 64 bit)

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



Project Server 
Oprogramowanie do zarządzania projektami – 1 wersja Server oraz licencja Profesional na 10 użytkowników  lub równoważne spełniające niżej wymienione wymagania
Oferowane oprogramowanie  
Nazwa, wersja...................…………………………………
L.p.

Parametry graniczne
Warunek
Informacja w zakresie spełnienia warunków
1
2
3
4
1.
	Umożliwia budowę harmonogramów

Umożliwia przydzielanie zasobów
Zarządzanie zasobami i  finansami.
Zaawansowane zarządzanie kosztami zasobów
Wielopoziomowe „cofanie” zmian naniesionych w harmonogramie
Śledzenie źródeł problemów, czynników ryzyka, czynników sterujących itd
Tworzenie różnych kalendarzy i harmonogramów dla różnych zasobów i typów pracy
Pomoc w języku polskim, możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników na różnym poziomie
Integracja z MS Excel (tworzenie wykresów na podstawie danych projektowych) i MS Outlook
Możliwość dodawania zasobów z poziomu usługi katalogowej Active Directory lub książki adresowej Microsoft Exchange Server
Tworzenia zaawansowanych diagramów i wykresów
Praca grupowa i wymiana informacji
Możliwość stworzenia własnych szablonów harmonogramu lub raportu w zależności od potrzeb organizacji.
Możliwość współdzielenia stworzonych na potrzeby organizacji szablonów.
wspomagające rozwiązanie ewentualnych konfliktów alokacji zasobów.
Dostęp do darmowych uaktualnień.
Dostęp do najnowszej wersji programu przez rok od zakupu obecnej wersji.






wymagane


.............................
Tak/Nie
2.
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7 (32 i 64 bit)

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


















TFS Server – sztuk 1 lub równoważne spełniające niżej wymienione wymagania
Oferowane oprogramowanie  
Nazwa, wersja...................…………………………………
L.p.

Parametry graniczne
Warunek
Informacja w zakresie spełnienia warunków
1
2
3
4
1.
	Integracja z Visual Studio.

Wsparcie dla Agile Software Development.
Zawiera narzędzia do analizy jakościowej software'u, rozwiązywania problemów i wyłapywania błędów.
Bogate narzędzia do modelowania diagramów logicznych i fizycznych jak i walidacji architektury programu.
Zautomatyzowanie testów.
Możliwość łatwego podziału zadań.
Wsparcie dla systemu kontroli wersji Git.
Integracja z MS Excel i MS Outlook.
Możliwość mapowania komponentów z Project Server do Team Foundation.
 Możliwość rejestracji kilku instancji Project Web Access lub Project Web App do Team Foundation Server.
Możliwość łatwego wyboru elementów do synchronizacji, rozwiązywania konfliktów i przydzielania zasobów.
Darmowe aktualizacje.






wymagane


.............................
Tak/Nie
2.
Obsługiwane systemy operacyjne:  Windows XP, Vista, 7 (32 i 64 bit)

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

















Abby Fine Reader: 
Oprogramowanie do przekształcania zeskanowanych  dokumentów – Abby Fine Reader- aktualizacja 5 licencji posiadanych przez Zamawiającego do wersji 12, aktualizacja serwera oraz dodatkowe 3 licencje pływające lub równoważne spełniające niżej wymienione wymagania
Oferowane oprogramowanie  
Nazwa, wersja...................…………………………………
L.p.

Parametry graniczne
Warunek
Informacja w zakresie spełnienia warunków
1
2
3
4
1.
	Możliwość przekształcania zeskanowanych dokumentów, cyfrowych zdjęć dokumentów oraz plików pdf na postać edytowalną
	Możliwość pracy sieciowej

Możliwość prostego przekształcenia zeskanowanych obrazów i plików pdf do postaci przeszukiwalnych plików PDF i plików PDF/A
Możliwość ustawienia zabezpieczeń plików PDF
Możliwość przekształcenia dokumentów wielojęzycznych, z obsługą min. 189 języków
Możliwość monitorowania skrzynek odbiorczych, folderów lokalnych oraz sieciowych w celu automatycznego przetwarzania dokumentów zgodnie z ustalonym harmonogramem
Obsługa min. 45 języków z funkcją słownika
	Możliwość instalacji programu z serwera na wielu stacjach roboczych
Możliwość współdzielenia licencji na wielu komputerach
Możliwość zapisu dokumentów do formatu OpenOffice
Możliwość przeniesienia danych z papierowych wizytówek do kontaktów programu Outlook
Obsługiwane formaty wejściowe: bmp, pcx, jpeg, tiff, pdf, DjVu, gif, wdp
Obsługiwane formaty wyjściowe: doc, docx, xls, xlsx, pptx, rtf, pdf, html, csv, txt, odt






wymagane


.............................
Tak/Nie
2.
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7 (32 i 64 bit), Server 2003 i 2008 (32 i 64 bit)

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


Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.
				                                          


……………………………                                                                                                ……………………………….……………………….… 
               Data, miejscowość 			                                                                                                                                      (pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)                                            



