Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 4 sierpnia 2014
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NR 1
ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE
od 15 września do 15 grudnia 2014
W tym etapie zostanie przeprowadzony wybór firmy doradczej, która przeprowadzi analizę
przedwdrożeniową i stworzy koncepcję biznesową B2B. Efektem pracy firmy doradczej będzie
stworzenie dokumentu o roboczym tytule: „Koncepcja biznesowa systemu B2B w firmie E-House”
(w ostatecznej wersji tytuł może się różnić od obecnie proponowanego, nie będzie to miało jednak
znaczenia dla jego zawartości). Dokument „Koncepcja biznesowa systemu B2B w firmie E-House”
będzie zawierał: określenie strategii projektu, zdefiniowanie standardów i procedur prac
wdrożeniowych, opracowanie strategii rozwoju systemu i zdefiniowanie potrzeb technicznych.
W ramach realizowanej usługi doradczej i dokumentu pt. „Koncepcja biznesowa systemu B2B
w firmie E-House” projekt zostanie przygotowany również od strony organizacyjnej, m.in. zostanie
określona misja i cele biznesowe projektu, zakres projektu, strategia wdrożenia, ramowy plan
wdrożenia, standardy i procedury zarządzania projektem, standardy i procedury projektowe.
Dokument ten będzie także określał prace związane z przygotowaniem środowiska pracy zespołu
wdrożeniowego, przeprowadzeniem oficjalnego startu projektu, identyfikacją wymagań technicznych
i zdefiniowaniem struktury technicznej systemu. Oznacza to, że realizacja usługi ma charakter
podstawowy i niezbędny dla dalszej realizacji projektu. Dokument będzie także określał również
zakres projektu wdrożeniowego, stanowiący wykaz procesów biznesowych w organizacji, opis
wymagań biznesowych dla procesów B2B, transferu danych, autoryzacji, rozszerzeń i raportów.
Realizacja działania pozwoli również na określenie cykli zarządzania projektem, w tym na określenie
wszystkich stałych planistycznych, kontrolnych i korekcyjnym w realizowanych projekcie. Oznacza to,
że realizacja usługi doradczej pozwoli zminimalizować ryzyko opóźnień w realizacji projektu
i w praktyce wyeliminować (czyli zmniejszyć wartość ryzyka do wartości bliskiej zero) ryzyko braku
realizacji projektu. W oparciu o efekty usługi doradczej Wnioskodawca będzie w stanie
przeprowadzić wybór firm zewnętrznych, które będą realizować kolejne działania w ramach
planowanego projektu:
1. Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej. Oceniany będzie stan posiadania istniejących
zasobów informatycznych Wnioskodawcy oraz wynikających z nich potrzeb. Analizie poddane
zostaną również procesy biznesowe, zachodzące w firmie E-House, które staną się podstawą
do opracowania szczegółowej koncepcji Platformy zdalnej wymiany danych. Dojdzie
do wykonania opisu wymaganych funkcjonalności przy uwzględnieniu potrzeb
współpracujących przedsiębiorstw. Efektem przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej
będzie opracowanie RSAW – Raportu Szczegółowej Analizy Wymagań.
Raport Szczegółowej Analizy Wymagań obejmie w szczególności :
 opis zakresu funkcjonalnego wdrożenia;
 formalne ujęcie zidentyfikowanych procesów biznesowych, funkcji oraz informacji
zalecanych do uwzględnienia pod kątem implementacji systemu;
 zakres organizacyjny wdrożenia;
 listę komórek organizacyjnych, które powinny być ujęte podczas prac wdrożeniowych;
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cele wdrożenia i proponowane rozwiązania;
specyfikację korzyści, jakie zostaną osiągnięte po implementacji systemu;
szczegółową analizę i ocenę infrastruktury technicznej i technologicznej;
wyznaczenie nowych obowiązków dla pracowników.

2. Prace przygotowawcze, które obejmą weryfikację standardów wymiany danych z systemami
informatycznymi Partnerów, w tym m.in. :





określenie schematów plików do wymiany;
określenie struktury budowy plików;
określenie cyklu wymiany danych pomiędzy Partnerami;
określenie zasad wymiany danych.

3. Dodatkowo zakłada się wykonanie pozostałych prac pomocniczych umożliwiających
określenie możliwości implementacji rozwiązań u Wnioskodawcy.
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