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Opcjonalne

Wymagania techniczne Bezwzględne

System powinien prawidłowo działać pod kontrolą 

jednego z rozwiązań wirtualizacji np. VMWare lub 

HyperV

Bezwzględne

System musi wspierać rozwiązania klastrowe. Bezwzględne

System jest w pełni skalowalny, pozwala na migrację 

do wydajniejszych i nowszych wersji baz danych, 

systemu operacyjnego, sprzętu serwerowego.

Bezwzględne

System można w pełni obsługiwać za pomocą 

przeglądarki internetowej (minimum dwie z 

wymienionych: Chrome, Internet Explorer, Edge, 

Safari), w tym na urządzeniach mobilnych z systemem 

iOS jak i Android.

System można w pełni obsługiwać za pomocą przeglądarki 

internetowej (minimum dwie z wymienionych: Chrome, Internet 

Explorer, Edge, Safari), dodatkowo wybrane w trakcie analizy funkcje 

na urządzeniach mobilnych z systemem iOS jak i Android.

Bezwzględne

System powinien prawidłowo działać pod kontrolą 

jednego z rozwiązań wirtualizacji np. VMWare lub 

HyperV

Bezwzględne

System musi wspierać rozwiązania klastrowe. Prosimy o doprecyzowanie. Np. system 

musi wspierać rozwiązania klastrowe  na 

poziomie bazy danych.

Bezwzględne

System jest wielojęzyczny (interfejs użytkownika 

dostępny co najmniej w języku polskim i angielskim). 

Użytkownik samodzielnie może wybrać język w jakim 

chce korzystać z systemu. Wystarczające będzie jeśli 

wymaganie w zakresie wielojęzyczności interfejsu 

będzie spełnione dla modułu HCM (Zarządzanie 

Kapitałem Ludzkim) oraz Portalu Pracowniczego i 

obszaru Workflow

System jest wielojęzyczny (dostępny interfejs w jezyku polskim i 

angielskim), Zamawiający planuje wykorzystanie funkcjonalności w 

pełnym zakresie podczas udostępnianym systemu studentom (moduł 

HCM).

Bezwzględne

System w całości obsługuje znaki alfabetów 

międzynarodowych (UTF-8).

Prosimy o zmianę i zaakceptowanie dla 

Systemu ERP kodowania Windows 1250 w 

interfejsie Systemu i UTF-16 dla bazy 

danych. Wnosimy o dopuszczenie 

stosowania kodowania Windows 1250 w 

bazie danych, gdyż jego wykorzystanie w 

systemie nie niesie za sobą żadnych 

negatywnych skutków, w tym system 

poprawnie wymienia informacje z 

rozwiązaniami obsługującymi UTF-8 np. 

Płatnik czy e-ZLA (PUE) oraz pozwala na 

przechowywanie opisów narodowych do 

obiektów w kodowaniu UTF-16.

Bezwzględne

System zapewnia wsparcie mechanizmów Single Sign 

On (CAS).

Należałoby doprecyzować czy Zamawiający 

ma już uruchomiony jakiś mechanizm CAS 

czy też w ramach zamówienia należy 

dostarczyć i uruchomić mechanizm CAS. 

tak ale tylko przez LDAP

Bezwzględne

System posiada dokumentację techniczną producenta 

– opis modelu danych, opis mechanizmów uprawnień, 

interfejsów API, interfejsów wymiany danych itp.

System posiada dokumentację techniczną producenta w zakresie 

architektury systemu. Zamawiający dopuszcza przygotowanie części 

opisów podczas wdrożenia (np. opis mechanizmów uprawnień, 

interfejsów wymiany danych itp.).

Bezwzględne

System będzie logował nieprawidłowe działania i błędy 

do logów systemowych dostępnych dla administratora 

systemu. 

Bezwzględne
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Opcjonalne
System zapewni możliwość monitorowania jego stanu 

poprzez zewnętrzny system monitorowania.

Wymaganie do doprecyzowania. Systemy 

zazwyczaj mają wewnętrzne mechanizmy 

monitorowania. Prosimy o doprecyzowanie 

jakie mechanizmy i dla jakich systemów 

zewnętrznych są potrzebne do 

monitorowania pracy, xxxx równiez posiada 

swoje własne mechanizmy do 

monitorowania pracy. 

Bezwzględne

System musi umożliwiać wykonywanie backupu bez 

przerywania jego pracy (on-line).

Bezwzględne

System posiada API i SDK (Software Development Kit), 

pozwalające na tworzenie przez Zamawiającego lub 

inny podmiot zatrudniony przez Zamawiającego, 

nowych zaawansowanych funkcjonalności w Systemie 

lub zintegrowanych z Systemem.

Prosimy o wykreślenie SDK., chyba, że w 

kontekście ERP w zakresie SDK 

wystarczające będzie jeśli System posiadał 

będzie wbudowany mechanizm 

rozszerzania funkcjonalności bez 

konieczności modyfikacji kodu źródłowego 

aplikacji i struktury bazy danych 

(rozszerzenia te nie wpływają na możliwość 

instalowania nowych standardowych wersji 

systemu i jego aktualizacji), którego 

elementem jest zintegrowane środowisko 

Visual Basic Script (VBS), umożliwiające 

rozbudowę aplikacji we własnym zakresie, 

w tym:

- uruchamianie skryptów na żądanie 

użytkownika

- uruchamianie skryptów przy starcie 

systemu

- uruchamianie skryptów po nastąpieniu 

zdarzeń systemowych

Opcjonalne

Wymagania dotyczące uprawnień i dostępu do 

danych

0

System zapewnia możliwość tworzenia profili/ról 

użytkowników przy pomocy, kórych można definiować 

uprawnienia dostępu do funkcji systemu oraz tryb 

dostępu do danych (brak, do odczytu, do edycji, do 

tworzenia, do usuwania).

Bezwzględne

System zapewnia definiowanie dostępu do całych 

modułów jak i pojedyńczych funkcjonalności.

Bezwzględne

System zapewnia definiowanie dostępu do danych na 

poziomie tabel danych, pojedyńczych rekordów, 

pojedyńczych pól, raportów.

Prosimy o zmianę wymagania na: "System 

zapewnia możliwość definiowania dostępu 

do obiektów i rekordów z nimi związanych w 

miejsce definiowania dostępu do tabel".

W rozbudowanych systemach ERP spójne 

biznesowo dane zawarte są w więcej niż 

jednej tabeli, np faktura składać się może z 

tabeli nagłówków, pozycji, podpozycji, 

podsumowań vat, pozycji płatności itd

Bezwzględne

System zapewnia możliwość śledzenia i przeglądania 

historii zmian danych na wskazanych przez 

administratora tabelach/polach.

Bezwzględne
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Opcjonalne
System zapewnia automatyzację  w zakresie 

kasowania, anonimizacji i archiwizacji danych 

osobowych zgodnie z wytycznymi obecnie 

obowiązujących przepisów w zakresie przetwarzania 

danych osobowych (RODO). 

Bezwzględne

System udostępni mechanizmy związane z 

definiowaniem retencji danych oraz dokumentów, 

umożliwiając automatyczną anonimizację bądź 

archiwizację raportów i danych po określonym czasie. 

dodatkowa konfiguracja Opcjonalne

System zapewnia mechanizm logowania zdarzeń 

pozwalający w sposób jednoznaczny zidentyfikować 

użytkownika, który w określonym czasie dokonał 

wglądu w dane osobowe lub modyfikacji danych (nie 

tylko danych osobowych).

System zapewnia mechanizm logowania zdarzeń 

pozwalający w sposób jednoznaczny zidentyfikować 

datę i godzine modyfikacji oraz użytkownika, który w 

określonym czasie dokonał modyfikacji danych we 

wskazanych tabelach systemu (nie tylko danych 

osobowych).

Bezwzględne

System posiada wbudowane mechanizmy kontroli 

spójności i poprawności wprowadzanych danych 

poprzez wymuszanie pól obowiązkowych i relacji 

między polami.

Bezwzględne

System posiada mechanizmy dynamicznej kontroli 

spójności i poprawności wprowadzanych danych wg 

wzorców definiowanych przez użytkownika pozwalające 

np. na poziomie definiowania danych kadrowych 

eliminować potencjalne błędy w dekretach płacowych

Zamawiający opisuje konkretny mechanizm 

systemowy, dostępny w konkretnym 

systemie. Prosimy o usunięcie lub 

przesunięcie do wymagan opcjonalnych.

Bezwzględne

System posiada mechanizmy wspomagania 

wprowadzania danych poprzez hierarchiczne 

filtrowanie danych powiązanych - np. podczas 

opisywania dokumentu dla wartości wybranej w danym 

polu dla pól powiązanych są udostępniane tylko 

wartości dozwolone wg wzorca zdefiniowanego przez 

użytkownika.

Zamawiający opisuje konkretny mechanizm 

systemowy, dostępny w konkretnym 

systemie. Prosimy o usunięcie lub 

przesunięcie do wymagan opcjonalnych.

Bezwzględne

Wymagania dotyczące useability 0

System zapewnia ergonomiczny i intuicyjny interfejs 

użytkownika, działający w sposób umożliwiający płynną 

pracę użytkowników. 

Bezwzględne

System zapewnia możliwość personalizacji list 

rekordów przez użytkownika (lista kolumn, kolejność 

kolumn, domyślne filtry) oraz zapamiętywania 

spersonalizowanych list przez użytkownika.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość personalizacji formularzy 

do wprowadzania danych do Systemu (dodawanie 

nowych pól do formularzy z danych dostępnych w 

tabeli, zmiana kolejności wyświetlanych pól) oraz 

przypisywanie spersonalizowanych formularzy do profili 

użytkowników.

Zamawiający opisuje konkretny mechanizm 

systemowy, dostępny w konkretnym 

systemie. Prosimy o usunięcie lub 

przesunięcie do wymagan opcjonalnych.

System posiada ergonomiczny i modyfikowalny interfejs użytkownika, 

kóry w szczególności pozwala na personalizację prezentacji danych 

przez użytkownika w zakresie: wyboru i kolejności kolumn 

widocznych na listach, tworzenia przez użytkownika podsumowań na 

bazie istniejących okien.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość personalizowania menu 

systemu przez użytkownika (np. zmiana kolejności 

pozycji w menu).

dopisek: "lub personalizowany pulpit 

użytkownika (z możliwoscią utworzenia 

skrótów do pozycji)"

System zapewnia możliwość personalizowania menu 

systemu przez użytkownika (np. zmiana kolejności 

pozycji w menu lub zapisanie pozycji z menu do 

obszaru ulubione).

Opcjonalne

System pozwala na pracę na wielu otwartych oknach i 

wielu rekordach równocześnie dla jednego użytkownika 

(bez używania dodatkowej licencji).

Bezwzględne
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Opcjonalne
System jest wyposażony w mechanizmy i narzędzia 

wspierające przenoszenie zmian konfiguracyjnych 

pomiędzy środowiskami.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość konfigurowania 

harmonogramu wykonywania operacji bez interakcji 

użytkownika (w tym konfigurowanie cyklicznych 

operacji).

Zamawiający opisuje konkretny mechanizm 

systemowy, dostępny w konkretnym 

systemie. Czy wystarczająca będzie 

możliwość uruchamiania cyklicznych 

raportów definiowanych z obszaru kadrowo-

płacowego? Wymaganie jest zbyt ogólne. 

Powinny być określone operacje, które mają 

się odbywać bez interakcji użytkownika 

(część operacji wykonywanych w systemie 

wręcz wymaga działań użytkownika), 

wymaganie by wszystkie operacje temu 

podlegały jest nadmiarowe.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość dodawania notatek do 

dowolnej kartoteki Systemu.

Proszę o określenie do jakich kartotek 

powinny być dodawane notatki.

Bezwzględne

System zapewnia łatwy eksport rekordów do MS Excel 

przez użytkownika z poziomu Systemu (zgodnie z 

przyznanymi uprawnieniami) oraz łatwy import 

rekordów z MS Excel z zachowaniem wszystkich 

walidacji danych oraz reguł biznesowych 

skonfigurowanych w Systemie.

Prosimy o ograniczenie wymagania do 

możliwości eksportu/zapisu elementów 

aktywnego okna do MS Excel. Wymaganie 

w zakresie importu jest bardzo ogólne i 

subiektywne. Co Zamawiajacy rozumie 

przez łatwy import rekordów? Ze względu 

na złożoność systemów ERP i powiązania 

pomiędzy danymi nie można jednoznacznie 

stwierdzić na tym etapie czy będzie on 

możliwy. prosimy o wyspecyfikowanie o 

jakie importy, jakich rekordów chodzi.

Bezwzględne

System pozwala tworzyć w MS Excel raporty 

dynamicznie linkowane z danymi w Systemie.

Konieczne zebranie dodatkowych założeń 

aby móc ten punkt oszacować

Kosztotwórcza modyfikacja - proponujemy z niej zrezygnować Opcjonalne

System pozwala na konfigurowanie 

alertów/powiadomień (wyświetlanych w Systemie oraz 

wysyłanych poprzez email) inicjowanych na podstawie 

zdarzeń (np. stworzenie rekordu spełniającego 

określone kryteria, przekroczenie określonej wartości 

na rekordzie lub grupie rekordów).

Bezwzględne

System daje możliwość dodatkowego oznaczania (np. 

kolorowania lub wyświetlania symbolu graficznego) 

rekordów w Systemie (na podstawie określonej 

wartości rekordu).

Opisany konkretny mechanizm dostępny w 

konkretnym systemie.

System daje możliwość dodatkowego oznaczania (np. 

kolorowania lub wyświetlania symbolu graficznego) 

rekordów w Systemie dla wskazanych formularzy  (na 

podstawie określonej wartości rekordu).

Opcjonalne

System posiada system pomocy w języku polskim. Bezwzględne

System posiada system pomocy w języku angielskim. ograniczenie do części systemu dostępnych 

w j. angielskim (HCM, Portal, EOD)

System posiada system pomocy w języku angielskim w zakresie 

funkcjonalności udostępnianych studentom (moduł HCM)

Opcjonalne

System posiada pomoc kontekstową do 

poszczególnych funkcji Systemu.

Bezwzględne

System posiada wbudowane słowniki wewnętrzne z 

możliwością ich rozbudowy przez użytkownika 

posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Bezwzględne
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Opcjonalne
System zapewnia udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych, np. powiększanie czcionki lub 

modyfikacja koloru na ekranie dla osób z wadami 

wzroku.

Powinno być ograniczone do modułu HCM 

(Zarządzanie Kapitałem Ludzkim) oraz 

Portalu Pracowniczego i obszaru Workflow 

oraz uwzględniona uwaga w kolumnie obok. 

W zakresie systemu ERP jest możliwość 

powiększania czcionki. Proszę precyzyjnie 

wskazać te udogodnienia, które powinny 

być zaimplementowane w systemie na 

etapie wdrożenia. Dodatkowy, istotny koszt.

System zapewnia udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych, np. powiększanie czcionki lub 

modyfikacja koloru na ekranie dla wskazanych 

formularzy dla osób z wadami wzroku.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość załączania dokumentów 

(plików) do rekordów w Systemie oraz ewidencję czasu 

powiązania dokumentu z rekordem (np. skanu 

świadectwa pracy do konkretnego pracownika, skanu 

faktury do odpowiedniej pozycji w rejestrze, skanu 

zamówienia do konkretnego zamówienia).

Bezwzględne

System zapewnia mechanizmy do automatyzacji 

procesów w Systemie poprzez funkcjonalności typu 

workflow definiowane przez uprawnionych 

użytkowników lub administratorów Systemu. 

Zamawiający wymaga automatyzacji procesów w HCM, 

Portal Pracowniczy, Obszar Worklflow oraz w obszarze 

budżeto-kontrolingowym i obszarze zarządzania 

projektami

Bezwzględne

System zapewnia informowanie użytkownika (np. 

notyfikacja wewnątrz Systemu, wysłanie email) o 

zakończeniu wykonywania zadania uruchomionego w 

tle (np. import dużej ilości danych, generowanie 

złożonego raportu, wykonywanie czasochłonnych 

naliczeń, dekretacji itp.).

Zamawiający opisuje konkretny mechanizm 

systemowy, dostępny w konkretnym 

systemie. Prosimy o usunięcie lub 

przesunięcie do wymagan opcjonalnych.

Bezwzględne

Użytkownik Systemu ma możliwość sprawdzenia 

postępu realizacji zadania wykonywanego w tle (% 

zaawansowania / szacowany czas do zakończenia).

Zamawiający opisuje konkretny mechanizm 

systemowy, dostępny w konkretnym 

systemie. Prosimy o usunięcie lub 

przesunięcie do wymagan opcjonalnych.

Użytkownik Systemu ma możliwość sprawdzenia 

postępu realizacji zadania wykonywanego w tle (% 

zaawansowania)

Bezwzględne

Wymagania dotyczące integracji i wymiany danych 0

System zapewnia dwustronną wymianę danych z 

systemami zewnętrznymi przez usługi sieciowe 

(Webservices) w tym również obsługę wymiany 

dokumentów elektronicznych jako załączników. 

Bezwzględne

System zapewnia dwustronną wymianę danych z 

systemami zewnętrznymi przez pliki płaskie (import 

oraz eksport).

Bezwzględne

Usługi sieciowe Systemu obsługują kompletny model 

danych Systemu i są aktualne w przypadku rozbudowy 

modelu danych. Zamawiający przewiduje 

wykorzystanoie API w integracjach z systemami 

Zamawiającego (obecnymi i przyszłymi), np. System 

Dziekanatowy VDO, CRM (Salesforce). API powinno 

obsługiwać aktualny model danych. Przykładowe 

obszary: kartoteka kontrahentów, rozliczenia z 

kontrahentami, kartoteka pracowników, kartoteka 

umów, naliczenia i płatności. Dokładny zakres 

integracji zostanie określony w trakcie analizy.

Zakres powinien być określony na etapie 

zapytania ofertowego. Wykonawca musi 

przewidzieć wszelkie koszty już na etapie 

składania oferty, a brak zdefiniowanego 

przedmiotu zamówienia stanowi zbyt duże 

ryzyko projektowe.

Usługi sieciowe umożliwiają integrację systemu z systemami 

zewnętrznymi w zakresie określonym analizą.

Bezwzględne
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Opcjonalne
Usługi sieciowe Systemu respektują w pełni logikę 

biznesową zaimplementowaną w Systemie.

Na spotkaniu uzgodniono, że zapis zostanie dookreślony w zakresie 

wykorzystania usług sieciowych na potrzeby integracji

Bezwzględne

System zapewnia dostęp do słowników urzędów 

skarbowych, ZUS oraz zapewnia ich automatyczną 

synchronizację.

System zapewnia możliwość zaczytania z pliku nowych 

wartości do słowników urzędów skarbowych, ZUS 

Bezwzględne

System obsługuje podpis elektroniczny. Zamawiający 

nie oczekuje dostarczenia rozwiązań z podpisem 

elektronicznym.

Opcjonalne

System zapewnia możliwość importu i eksportu danych 

w konfigurowalnym formacie przez uprawnionego 

użytkownika (np. excel, csv, xml, txt) dla każdego 

obiektu/tabeli w Systemie.

Wymaganie do wykreślenia. Nie jest 

możliwe określenie skutków importów "dla 

każdego obiektu/tabeli" w Systemie

Bezwzględne

Wymagania dotyczące licencji 0

Oferowana licencja na System pozwala bez 

dodatkowych kosztów na uruchomienie i równoczesne 

użytkowanie Systemu co najmniej na środowiskach: 

developerskim, testowym, produkcyjnym.

Bezwzględne

Oferowana licencja na System nie ma ograniczeń 

dotyczących liczby rekordów przetwarzanych w 

Systemie bez względu na kategorie tych rekordów (np. 

ilości kartotek pracowniczych, listy płac, danych 

słownikowych, kont księgowych, danych kontrahentów, 

składników majątku, rekordów ogółem itp.).

Bezwzględne

Oferowana licencja na System obejmuje SDK 

dostarczony z Systemem.

Prosimy o wykreślenie wymagania, chyba, 

że w kontekście ERP w zakresie SDK 

wystarczające będzie jeśli System posiadał 

będzie wbudowany mechanizm 

rozszerzania funkcjonalności bez 

konieczności modyfikacji kodu źródłowego 

aplikacji i struktury bazy danych 

(rozszerzenia te nie wpływają na możliwość 

instalowania nowych standardowych wersji 

systemu i jego aktualizacji), którego 

elementem jest zintegrowane środowisko 

Visual Basic Script (VBS)

Opcjonalne

Oferowana licencja obejmuje możliwość korzystania z 

usług sieciowych (Webservices) Systemu bez 

dodatkowych ograniczeń.

Bezwzględne

Oferowana licencja na System ma charakter wieczysty. Bezwzględne

Oferowana licencja na System gwarantuje bieżące 

aktualizacje Systemu zgodnie ze zmianami przepisów 

prawa.

Bezwzględne

Oferowana licencja na System obejmuje aktualizacje 

Systemu zgodnie z jego rozwojem prowadzonym przez 

twórcę Systemu.

Bezwzględne

Oferowana licencja na System zapewnia możliwość 

obsługi w Systemie jednostek zależnych 

Zamawiającego. Chodzi o strukturę wielozakładową, tj. 

odrębne podmioty. Liczba podmiotów – min. cztery. Nie 

można założyć, że wszystkie podmioty powinny być 

wdrożone wg jednego schematu. Zamawiający nie 

oczekuje wdrożenia Systemu w podmiotach zależnych. 

Bezwzględne

Strona 6 z 50



Obszar / Wymaganie UWAGI firma 1 UWAGI firma 2 UWAGI firma 3 Bezwzględne / 

Opcjonalne

Wymagania dotyczące wydajności 0

System pozwala na uruchamianie przez użytkownika 

operacji wykonywanych w tle (np. generowanie 

raportów, zestawień, naliczeń, importu danych, 

dekretacji itp.), które wymagają długiego czasu 

wykonania lub dużej mocy obliczeniowej.

Wymaganie opisuje konkretny mechanizm 

dostępny w konkretnym systemie. Prosimy 

o wykreślenie lub dopuszczenie rozwiązań 

równoważnych tj. możliwości uruchomienia 

wielu sesji systemu na tej samej stacji 

roboczej 

Bezwzględne

Operacje wykonywane w tle nie mogą blokować 

możliwości pracy użytkownika Systemu, który taką 

operację uruchomił (użytkownik może realizować 

wykonywania innych operacji w systemie w ramach tej 

samej sesji oraz licencji), ani innych użytkowników 

Systemu.

Wymaganie opisuje konkretny mechanizm 

dostępny w konkretnym systemie. Prosimy 

o wykreślenie, w szczególności w 

nawiązaniu do komentarza powyżej: 

"użytkownik może realizować wykonywania 

innych operacji w systemie w ramach tej 

samej sesji".

Bezwzględne

Analiza danych, raporty, kwerendy danych 0

System umożliwia przyporządkowanie transakcji 

zarówno do kont księgowych jak i do wymiarów 

kontrolingowych - np. projektów, programów studiów, 

miejsc powstawania kosztów, czy rodzaju kosztów w 

układzie budżetowym.

Bezwzględne

Wymiary kontrolingowe mogą tworzyć relacje, np. 

projekty w programie i zadania w projekcie z czego 

wynika także przypisanie zadań do programu. System 

powinien zapewniać taką funkconalność.

Bezwzględne

Przypisanie wymiarów kontrolingowych do transakcji 

może być wpisywane ręcznie przez użytkownika lub 

może wynikać z definicji schematu dekretacji lub klucza 

podziałowego. System powinien zapewniać taką 

funkcjonalność.

Bezwzględne

Istnieje możliwość użycia wymiarów kontrolingowych 

we wszystkich modułach Systemu, w szczególności 

kadrowym, płacowym, zakupy i workflow. System 

powinien zapewniać taką funkcjonalność.

Bezwzględne

Przypisania do wymiarów kontrolingowych można 

modyfikować nie zmieniając przypisań do kont 

księgowych. System powinien zapewniać taką 

funkcjonalność.

System pozwala na zmianę wymiarów kontrolingowych 

jeśli nie są przypisane/ uzględnione w księgowaniach 

na konta księgowych. W sytuacji jeśli wymiary 

kontrolingowe są uwględnione w ksiegowaniach na 

kontach ksiegowych system zapewnia mechanizm 

automatycznego storna (odwrócenia zapisu i 

skopiowania zapisu oryginalnego)

Bezwzględne

Przypisania do wymiarów kontrolingowych można 

modyfikować nie zmieniając przypisań do kont 

księgowych. System powinien zapewniać taką 

funkcjonalność.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość "zamrażania" wykonań 

kontrolingowych - blokowania możliwości modyfikacji 

przypisań wymiarów kontrolingowych do transakcji dla 

wybranych okresów lub wybranych projektów.

System zapewnia możliwość "zamrażania" wykonań 

kontrolingowych - blokowania możliwości modyfikacji 

przypisań wymiarów kontrolingowych do transakcji dla 

wybranych okresów lub wybranych projektów w sytuacji 

jeśli nie są przypisane/ uzględnione w księgowaniach 

na konta księgowych.  W sytuacji jeśli wymiary 

kontrolingowe są uwględnione w ksieowniach na 

kontach ksiegowych system zapewnia mechanizm 

automatycznego storna (odwrócenia zapisu i 

skopiowania zapisu oryginalnego)

Bezwzględne
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Obszar / Wymaganie UWAGI firma 1 UWAGI firma 2 UWAGI firma 3 Bezwzględne / 

Opcjonalne
System zapewnia możliwość zdefiniowania roli/profilu 

użytkownika mającego uprawnienia do otwierania 

zamrożonych wykonań kontrolingowych.

Bezwzględne

Zamrażanie wykonań kontrolingowych jest niezależne 

od zamykania okresów księgowych (rok obrotowy i rok 

budżetowy Uczelni są różne). System powinien 

zapewniać taką funkcjonalność.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość modyfikacji przypisań 

wymiarów kontrolingowych w zamkniętych okresach 

księgowych.

System zapewnia możliwość modyfikacji przypisań 

wymiarów kontrolingowych w zamkniętych okresach 

księgowych o ile nie są przypisane/ uzględnione w 

księgowaniach na konta księgowych.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość modyfikacji przypisań 

wymiarów kontrolingowych w zamkniętych okresach 

księgowych.

System zapewnia możliwość modyfikacji przypisań 

wymiarów kontrolingowych w zamkniętych okresach 

księgowych o ile nie są przypisane/ uzględnione w 

księgowaniach na konta księgowych.

Bezwzględne

System daje możliwość zdefiniowania automatycznej 

wysyłki raportów oraz alertów mailowych dla wybranych 

zdarzeń - np. przekroczeń wybranych parametrów 

planu budżetowego.

Bezwzględne

System daje możliwość tworzenia wielowymiarowych 

analiz opartych m.in. o technologię OLAP.

Bezwzględne

System pozwala tworzyć dashboardy menadżerskie. 

Dane prezentowane w analizach zgodnie ze 

zdefiniowanymi dla użytkownika prawami dostępu.

Bezwzględne

System pozwala na łatwą integrację z popularnymi 

narzędziami do tworzenia raportów i analiz danych (np. 

Microsoft Reporting Services, Power BI, Qlik itp.).

Bezwzględne

System posiada moduł lub zintegrowane narzędzie z 

graficznym interfejsem użytkownika do tworzenia 

raportów (kwerend danych) przez użytkowników 

Systemu.

Obecna funkcjonalność naszego systemu 

nie spełnia tego kryterium. Funkcjonalność 

do rozszerzenia, podsząca znacząco 

budżet projektu. Do zaopiniowania, czy jest 

ona kluczowa?

Bezwzględne

System pozwala na tworzenie raportów prywatnych 

przez użytkowników Systemu.

Bezwzględne

System umożliwia udostępnienie 

utworzonych/zmodyfikowanych raportów i szablonów 

dokumentów innym użytkownikom Systemu.

Bezwzględne

System pozwala na udostępnianie raportów grupom 

użytkowników, np według profili, ról lub według innych 

kryteriów, wraz z możliwością określenia poziomu 

uprawnień (wyświetlanie, modyfikacja). 

Bezwzględne

System pozwala na grupowanie raportów i 

dokumentów np. w foldery i podfoldery.

Opcjonalne

System umożliwia eksport raportów do zewnętrznych 

systemów za pośrednictwem usług sieciowych.

System umożliwia eksporty danych poprzez mechanizmy Usług 

Sieciowych w szczególności - usług sieciowych REST (w formacie 

JSON)

Opcjonalne

System umożliwia zautomatyzowany eksport raportów 

do zewnętrznych systemów za pośrednictwem plików 

CSV/XML.

System umożliwia eksporty danych poprzez mechanizmy Web 

Service w formacie JSON/XML

Bezwzględne
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Opcjonalne
System posiada wbudowane standardowe raporty i 

szablony dokumentów, które można modyfikować i 

dostosowywać do własnych potrzeb użytkownika.

System posiada konstruktor raportów finansowych (np. 

definicja Rachunku Wynikow, Bilansu, Zestaweinia 

zmian w kapitale itp.) oraz System posiada konstruktor 

szablonów dokumentów, które można modyfikować i 

dostosowywać do własnych potrzeb użytkownika.

Bezwzględne

System posiada możliwość automatycznego 

wygenerowania dokumentów i raportów oraz wysłania 

ich do systemu wydruku.

Obecna funkcjonalność naszego systemu 

nie spełnia tego kryterium. Funkcjonalność 

do rozszerzenia, podsząca znacząco 

budżet projektu. Do zaopiniowania, czy jest 

ona kluczowa?

Opcjonalne

System posiada możliwość eksportu raportów do 

formatu PDF.

Bezwzględne

System posiada możliwość eksportu raportów do 

formatu MS Excel.

Bezwzględne

System posiada możliwość eksportu raportów do 

formatu CSV lub XML.

Bezwzględne

System pozwala na tworzenie i modyfikowanie 

raportów oraz szablonów dokumentów z poziomu 

Systemu w oparciu o graficzny interfejs użytkownika.

Bezwzględne

System daje możliwość uruchamiania raportów w tle – 

użytkownik zleca wygenerowanie raportu i może w tym 

czasie wykonywać inne zadania w Systemie.

Wymaganie opisuje konkretny mechanizm 

dostępny w konkretnym systemie. Prosimy 

o wykreślenie lub dopuszczenie rozwiązań 

równoważnych tj. możliwości uruchomienia 

wielu sesji systemu na tej samej stacji 

roboczej 

Bezwzględne

System daje możliwość zapisania wyniku raportu na 

serwerze i jego późniejsze przeglądanie oraz 

drukowanie bez konieczności ponownego generowania 

raportu.

Obecna funkcjonalność naszego systemu 

nie spełnia tego kryterium. Funkcjonalność 

do rozszerzenia, podsząca znacząco 

budżet projektu. Do zaopiniowania, czy jest 

ona kluczowa?

Opcjonalne

System umożliwia określenie czasu przechowywania 

wyniku raportu na serwerze i automatycznie usuwać 

wydruki przeterminowane.

Obecna funkcjonalność naszego systemu 

nie spełnia tego kryterium. Funkcjonalność 

do rozszerzenia, podsząca znacząco 

budżet projektu. Do zaopiniowania, czy jest 

ona kluczowa?

System umożliwia cykliczne usuwanie 

przeterminowanych wydruków z archiwum wydruków.

Opcjonalne

System daje możliwość subskrypcji raportów - 

mechanizm automatycznego generowania raportu i 

jego wysyłania do zdefiniowanych odbiorców w 

określonych interwałach czasu.

Obecna funkcjonalność naszego systemu 

nie spełnia tego kryterium. Funkcjonalność 

do rozszerzenia, podsząca znacząco 

budżet projektu. Do zaopiniowania, czy jest 

ona kluczowa?

Opcjonalne

Finanse - Ogólne 0

System bezwzględnie powinien być zgodny z aktualnie 

obowiązującym na terenie Polski prawem (zgodność 

poświadczona certyfikatem), zaś dostawca gwarantuje 

wprowadzanie uaktualnień związanych ze zmianą 

przepisów.

Należy doprecyzować jakim certyfikacie 

mowa?

System bezwzględnie powinien być zgodny z aktualnie 

obowiązującym na terenie Polski prawem, zaś dostawca gwarantuje 

wprowadzanie uaktualnień związanych ze zmianą przepisów.

Bezwzględne

System zapewnia tworzenie wymaganych przez prawo 

Jednolitych Plików Kontrolnych i automatyzacja 

przekazania ich do właściwych Urzędów.

Bezwzględne

System zapewnia definiowanie okresów 

obrachunkowych, otwieranie i zamykanie okresów 

obrachunkowych.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość równoczesnej pracy w 

wielu otwartych okresach obrachunkowych.

Bezwzględne
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Opcjonalne
Rok obrotowy może składać się z dowolnej liczby 

okresów obrachunkowych i zaczynać się od dowolnego 

miesiąca. System powinien zapewniać taką 

funkcjonalność.

Bezwzględne

System daje możliwość równoczesnej pracy w dwóch 

otwartych latach obrachunkowych.

Bezwzględne

System zapewnia hierarchiczny plan kont, z 

możliwością zwijania i rozwijania poszczególnych 

poziomów analitycznych, przy zapewnieniu 

automatycznego przenoszenia zapisów z kont 

analitycznych na konta syntetyczne.

Bezwzględne

System zapewnia podział kont na typy: bilansowe, 

pozabilansowe, wynikowe, rozrachunkowe. Możliwość 

zmiany typu od nowego roku obrachunkowego.

Bezwzględne

System daje możliwość rozbudowy planu kont o 

nieograniczoną liczbę kont księgi głównej oraz o 

minimum 12 poziomów analityki.

Bezwzględne

System daje możliwość rozbudowy planu kont o 

dowolną liczbę poziomów analityk.

Struktura symbolu konta jest hierarchiczna i ograniczona do 50 

znaków alfanumerycznych z uwzględnieniem separatorów poziomów 

konta. Przy czym standardowe zestawienia ze względu na ergonomię 

wydruków dostosowane są do symboli kont ograniczonych do 25 

znaków. Wykorzystanie symboli dłuższych niż 25 a krótszych niż 50 

znaków wymaga przeprojektowania zestawień, co jest kosztotwórcze. 

Proponujemy zastosowanie symboli kont do 25 znaków, oraz 

rozszerzenie analityki przez mechanizm wymiarów kontrolingowych. 

Wymiary kontrolingowe to wbudowany w system mechanizm 

ewidencyjny, który umożliwia rejestrowanie dodatkowych informacji, 

opisujących przeprowadzane operacje gospodarcze (innych niż 

dekrety księgowe). Zazwyczaj te dane są wykorzystywane na 

potrzeby rachunkowości zarządczej i kontrolingu.

Standardowo system umożliwia włączenie obsługi następujących 

wymiarów kontrolingowych: struktura (organizacyjna), lokalizacja(np. 

terytorialna), projekt, pracownik, produkt, urządzenie, rodzaj 

przychodów/kosztów.

Wymiary kontrolingowe mogą być wdrożeniowo synchronizowane ze 

słownikami źródłowymi, w których dany wymiar jest utrzymywany (np. 

słownik projektów może być źródłem dla wymiaru Projekt, kartoteka 

pracowników w systemie HR może być źródłem dla wymiaru 

Pracownik etc.).

Słownik wymiarów kontrolingowych ma budowę hierarchiczną (można 

definiować podpoziomy). Wymiary kontrolingowe są przypisane do 

firmy i roku finansowego, podobnie jak konta.

Opcjonalne
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Obszar / Wymaganie UWAGI firma 1 UWAGI firma 2 UWAGI firma 3 Bezwzględne / 

Opcjonalne
Struktura symbolu konta jest hierarchiczna i 

ograniczona do 50 znaków alfanumerycznych lub 

numerycznych z uwzględnieniem separatorów 

poziomów konta, bez ograniczenia liczby analityk.

Struktura symbolu konta jest hierarchiczna i ograniczona do 50 

znaków alfanumerycznych z uwzględnieniem separatorów poziomów 

konta. Przy czym standardowe zestawienia ze względu na ergonomię 

wydruków dostosowane są do symboli kont ograniczonych do 25 

znaków. Wykorzystanie symboli dłuższych niż 25 a krótszych niż 50 

znaków wymaga przeprojektowania zestawień, co jest kosztotwórcze. 

Proponujemy zastosowanie symboli kont do 25 znaków, oraz 

rozszerzenie analityki przez mechanizm wymiarów kontrolingowych. 

Wymiary kontrolingowe to wbudowany w system mechanizm 

ewidencyjny, który umożliwia rejestrowanie dodatkowych informacji, 

opisujących przeprowadzane operacje gospodarcze (innych niż 

dekrety księgowe). Zazwyczaj te dane są wykorzystywane na 

potrzeby rachunkowości zarządczej i kontrolingu.

Standardowo system umożliwia włączenie obsługi następujących 

wymiarów kontrolingowych: struktura (organizacyjna), lokalizacja(np. 

terytorialna), projekt, pracownik, produkt, urządzenie, rodzaj 

przychodów/kosztów.

Wymiary kontrolingowe mogą być wdrożeniowo synchronizowane ze 

słownikami źródłowymi, w których dany wymiar jest utrzymywany (np. 

słownik projektów może być źródłem dla wymiaru Projekt, kartoteka 

pracowników w systemie HR może być źródłem dla wymiaru 

Pracownik etc.).

Słownik wymiarów kontrolingowych ma budowę hierarchiczną (można 

definiować podpoziomy). Wymiary kontrolingowe są przypisane do 

firmy i roku finansowego, podobnie jak konta.

Bezwzględne

System daje możliwość przypisania walut do kont 

księgowych (konta walutowe).

Bezwzględne

System zapewnia wyszukiwanie kont w księdze głównej 

wg. dowolnych kluczy (np. po części analityki, po 

części opisu itp.).

Bezwzględne

System zapewnia wyszukiwanie kont w księdze głównej 

wg. wartości wymiaru użytego przy opisie dokumentów. 

System powinien umożliwić wyszukiwanie kont 

księgowych po wybraniu jedynie części numeru konta 

(np. po wskazaniu konkretnego rodzaju kosztu). 

Podobnie w przypadku wymiarów kontrolingowych 

System powinien umożliwić wyszukiwanie wymiarów po 

wybraniu jedynie części nazwy lub symbolu wymiaru 

(np. grupy znaków MPK wskazujących na geograficzną 

lokalizację)

Bezwzględne

System daje możliwość zablokowania konta 

(nieaktywne) z możliwością zdjęcia blokady przez 

uprawnionego użytkownika.

Opcjonalne

System zapewnia kopiowanie planu kont i 

przenoszenia go do nowego roku obrotowego z 

możliwością wprowadzania zmian.

Bezwzględne

System zapewnia wykorzystanie istniejących ustawień 

kont (ich kopiowanie) do tworzenia nowych kont z 

możliwością wprowadzenia zmian.

Obecna funkcjonalność naszego systemu 

nie spełnia tego kryterium. Funkcjonalność 

do rozszerzenia, podsząca znacząco 

budżet projektu. Do zaopiniowania, czy jest 

ona kluczowa?

Bezwzględne
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Opcjonalne
System powinien umożliwiać wielokrotne przenoszenie 

bilansu zamknięcia do bilansu otwarcia (aż do czasu 

ostatecznego zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za rok poprzedni).

Bezwzględne

System powinien umożliwiać mapowanie bilansu BZ do 

BO (zmiana konta w nowym roku np. BZ konto 231 w 

BO jest kontem 235).

Bezwzględne

System daje możliwość zakładania blokady księgowań 

do danego okresu obrachunkowego z możliwością 

zdjęcia blokady przez uprawnionego użytkownika (nie 

jest równoznaczne z zamknięciem okresu).

Bezwzględne

System daje możliwość zdjęcia blokady księgowań dla 

danego okresu obrachunkowego dla poszczególnych 

osób.

Opcjonalne

Systemowa kontrola i ostrzeganie podczas zamykania 

okresu o saldach dla kont rozliczeniowych, które nie 

powinny wykazywać salda na koniec okresu (konta 

typu: rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, środki 

pieniężne w drodze itp.).

Kosztotwórcza modyfikacja. Bezwzględne

Systemowa kontrola blokowania i zamykania okresów 

pod warunkiem ostatecznego zatwierdzenia i 

zadekretowania wprowadzonych do systemów 

dokumentów; komunikat plus lista dokumentów 

niezatwierdzonych i niezadekretowanych.

Bezwzględne

System pozwala na automatyczny import kursów walut 

ze stron NBP i EBC i tworzy dowolną liczbę kursów 

walut, przechowuje ich historię w podziale na typy 

(średni, kupna czy sprzedaży).

System pozwala na automatyczny import 

kursów walut ze stron i tworzy dowolną 

liczbę kursów walut, przechowuje ich 

historię w podziale na typy (średni, kupna 

czy sprzedaży). Brak EBC - do rozszerzenia

Bezwzględne

System pozwala na definiowanie dowolnej liczby 

rodzajów dowodów księgowych (odrębnych rejestrów 

księgowań) o co najmniej 15 znakowych 

alfanumerycznych symbolach i co najmniej 50 

znakowych opisach alfanumerycznych.

System pozwala na definiowanie dowolnej liczby rodzajów dowodów 

księgowych (odrębnych rejestrów księgowań) o co najmniej 8 

znakowych alfanumerycznych symbolach.

Bezwzględne

System zapewnia standardowo zdefiniowane dowody 

księgowe takie jak: faktura VAT zakupu, faktura VAT 

sprzedaży, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

wewnątrzwspólnotowe nabycie usług, import usług, 

polecenie księgowania, rozliczenie zaliczki + 

możliwość rozbudowy listy przez użytkownika.

Bezwzględne

System zapewnia przypisywanie do dowodów 

księgowych szablonów automatycznych księgowań, 

rejestrów do podatku VAT, kartotek oraz dowolnej ilości 

słowników identyfikujących koszty według różnych 

kryteriów.

Bezwzględne

System daje możliwość dodawania w szablonach 

dokumentów dodatkowych pól.

Opcjonalne

System zapewnia ewidencjonowanie dowodów przed 

ostatecznym zatwierdzeniem w "buforze roboczym", 

który dopuszcza wprowadzanie poprawek w dowodzie 

pierwotnym.

Bezwzględne
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Obszar / Wymaganie UWAGI firma 1 UWAGI firma 2 UWAGI firma 3 Bezwzględne / 

Opcjonalne
Wprowadzony dowód do „bufora roboczego” zapewnia 

prezentację danych z dowodu w Systemie w takim 

samym zakresie w jakim odbywa się prezentacja 

danych z dowodu już zatwierdzonego.

Wprowadzony dowód do „bufora roboczego” zapewnia 

możłiwość podejrzenia dekretacji przed 

zaksiegowaniem w postaci prezentacji danych z 

dowodu w Systemie w takim samym zakresie w jakim 

odbywa się prezentacja danych z dowodu już 

zatwierdzonego.

Opcjonalne

System daje możliwość wprowadzenia w dowodzie 

księgowym dowolnego tekstu min. 50 znakowego 

opisującego operację gospodarczą.

Bezwzględne

System daje możliwość anulowania wprowadzonego 

lub automatycznie wygenerowanego w systemie 

dowodu.

Bezwzględne

System daje możliwość zbiorczego zatwierdzania 

dowodów księgowych z możliwością wybrania grupy 

dokumentów (np. zaznaczenie ich na liście wyboru, 

wskazanie typu dokumentów itp.).

System daje możliwość zbiorczego zatwierdzania (w 

znaczeniu finalnego zaksięgowania na kontach) 

dowodów księgowych z możliwością wybrania grupy 

dokumentów (np. zaznaczenie ich na liście wyboru, 

wskazanie typu dokumentów itp.).

Bezwzględne

System daje możliwość importu dowodów księgowych 

z zewnętrznych systemów, w tym wyciągów 

bankowych, PK, faktur sprzedaży.

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne dekretowanie operacji 

z zaimportowanych wyciągów bankowych oraz 

rozliczanie rozrachunków wynikających z dokumentów 

źródłowych (kojarzenie poszczególnych elementów wg. 

wielu kryteriów).

Bezwzględne

System zapewania wyróżnianie i informowanie o 

transakcjach z wczytanego wyciągu bankowego, które 

nie zostały automatycznie zadekretowane lub 

rozliczone, z możliwością ręcznej dekretacji i 

rozliczenia.

Bezwzględne

System zapewnia generowanie elektronicznych 

przelewów w walucie krajowej i w walutach obcych na 

podstawie danych zawartych w systemie księgowym i 

przesyłanie do systemu bankowego w sposób:

  - automatyczny - wg. wskazanych (wyfiltrowanych) 

kryteriów np.: "dowody typu X, gdzie termin płatności 

upływa w ciągu Y kolejnych dni",

  oraz

  - ręczny - poprzez wskazanie dowodów z listy , które 

mają być opłacone.

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne generowanie 

przelewów i ich eksport do systemów bankowych, ze 

wskazaniem tytułu płatności na podstawie danych w 

Systemie.

Bezwzględne

System daje możliwość ustawienia specyficznego tytułu 

przelewu dla konkretnych typów zobowiązań 

(indywidualna parametryzacja pól w przelewie dla 

różnych tytułów - np. dla Stypendia z funduszu MNiSW) 

oraz konta bankowego do przelewu na podstawie typu 

zobowiązania.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość zapłaty wybranych 

zobowiązań wobec jednego kontrahenta w jednym 

zleceniu płatniczym na podstawie danych z wielu 

dokumentów zakupowych.

W przypadku zastosowania mechanizmu 

podzielonej płatności nie jest możliwe 

grupowanie przelewów. w takim przypadku 

to wymaganie nie może być spełnione. 

Prosimy o wykreślenie

Bezwzględne
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Obszar / Wymaganie UWAGI firma 1 UWAGI firma 2 UWAGI firma 3 Bezwzględne / 

Opcjonalne
System zapewnia obsługę split payment (podzielona 

płatność).

System zapewnia możliwość zlecenia częściowej 

zapłaty (niepełna faktura).

Bezwzględne

System kontroluje stan środków na rachunku 

bankowym wybranym do przelewu i zgłasza brak 

wystarczającego salda.

Opcjonalne

System zapewnia wycenę rozchodów z rachunku 

bankowego walutowego oraz raportów kasowych 

walutowych metodą wybraną przez użytkownika (LIFO. 

FIFO, średnioważona).

System zapewnia wycenę rozchodów z rachunku bankowego 

walutowego oraz raportów kasowych walutowych metodą FIFO. 

Bezwzględne

System powinien obsłużyć w sposób automatyczny 

płatność za jedną fakturę z wielu rachunków 

bankowych (różne źródła finansowania i przypięte im 

konta bankowe; np. środki własne i projekt unijny), 

zgodnie z dekretem dokumentu kosztowego.

Bezwzględne

System powinien umożliwić ręczne wprowadzenie 

polecenia zapłaty do systemu księgowego (np. Zapłata 

za proformę, zaliczki na rzecz pracownika itp.) i 

wyeksportowanie jej do systemu bankowego (taka 

płatność powinna podlegać automatycznej dekretacji 

wyciągu bankowego).

Bezwzględne

System zapewnia możliwość wykorzystania istniejących 

dowodów księgowych (kopiowanie) przy wprowadzaniu 

nowych z zastosowaniem wskazanych przez 

użytkownika mnożników (np. (-1), (1), itp.)

Bezwzględne

System zapewnia możliwość automatycznego 

tworzenia wewnętrznych dowodów korygujących do 

zaewidencjonowanych w systemie dowodów, 

przejmujących wszystkie informacje z dowodu 

pierwotnego z możliwością zastosowania "storna 

czarnego" lub "storna czerwonego".

Ze względu na czystość zapisów 

(niezwiększanie obrotów) prosimy o o 

ograniczenie do storna czerwonego?

Bezwzględne

System zapewnia możliwość cofnięcia i ponownego 

importu dokumentów importowanych z innych modułów 

ERP (np. Lista płac, naliczenie amortyzacji itp.)

Bezwzględne

System zapewnia możliwość korekty dekretu 

niezatwierdzonego ostatecznie dokumentu 

rozliczonego na poziomie rozrachunków (korekta nie 

dotyczy kont rozrachunkowych)

Bezwzględne
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Obszar / Wymaganie UWAGI firma 1 UWAGI firma 2 UWAGI firma 3 Bezwzględne / 

Opcjonalne
System zapewnia możliowść przypięcia wszytkich 

wymiarów jako domyślne do kartotek systemu ERP z 

dokładnością do dokumentu lub pozycji (wiersza) 

dokumentu. Zamawiający wymaga aby do 

zdefiniowanych w Systemie obiektów kontrolingowych 

można było przypisać cały dokument księgowy lub 

poszczególne jego wiersze (pozycje). Przez obiekt 

kontrolingowy rozumiemy tu przecięcie kont 

księgowych i wymiarów kontrolingowych, np. obiekty 

takie jak koszt w projekcie unijnym lub koszt w grancie 

NCN lub koszt własny będą miały przypisane inne 

analityki księgowe oraz inne wymiary. Dokument 

księgowy może w całości być przypisany do jednego z 

tych obiektów, ale też może być tak, że każda z pozycji 

na dokumencie będzie dotyczyć innego obiektu 

kontrolingowego.

Bezwzględne

System zapewnia dostosowywalność formularzy 

służących do wprowadzania i dekretowania różnych 

dokumentów finansowych

Bezwzględne

System zapewnia dwustronną integrację z bankami 

poprzez API (minimum: Santander Bank, BNP Paribas, 

PKO BP, Pekao S.A.)

Dwustronna integracja wymaga wykoania 

prac po stronie systemów bankowych / 

udostępnienia API. Czy Zamawiajacy 

gwarantuje takie API? Czy alternatywnie 

Zamawiajacy zaakceptuje rozwiązanie 

polegające na możliwość wyeksportowania 

pliku z systemu ERP oraz zaczytania go do 

platformy Webowej banku oraz 

wyeksportowania z platformy Webowej 

banku wyciągu bankowego w postaci 

elektronicznej i zaczytania go do systemu 

ERP

System zapewnia dwustronną integrację z bankami 

poprzez wymianę plikową (np.. MT940) z użyciem 

platformy internetowej banku (minimum: Santander 

Bank, BNP Paribas, PKO BP, Pekao S.A.)

Bezwzględne

Finanse - Księgowość, zakupy 0

System zapewnia możliwość automatycznego 

księgowania nieodliczonego podatku VAT jako 

zwiększenie wartości netto danego rodzaju kosztu 

(jedna łączna wartość).

Bezwzględne

System zapewnia możliwość automatycznego 

księgowania nieodliczanego kosztu podatku VAT na 

inne analityki finansowe (np. układ kalkulacyjny) niż 

analityki finansowe wynikające z kosztu rodzajowego 

przypisanego do danej linii faktury zakupu, bez 

konieczności wprowadzania dodatkowych linii i 

obliczania kwot

Bezwzględne

System zapewnia możliwość automatycznego 

nadawania numerów wewnętrznych dla 

wprowadzanych dokumentów księgowych w podziale 

na lata i miesiące na podstawie wskazanej przez 

użytkownika daty - bez konieczności przełączania 

sekwencji okresowo i bez konieczności logowania się 

do wybranego okresu (równoległa praca w wielu 

otwartych okresach/dwóch latach obrachunkowych).

Bezwzględne

System posiada funkcje prostego kopiowania 

zadekretowanej linii umożliwiające szybki sposób opisu 

i dekretacji dokumentów na podstawie wprowadzonej 

już linii

Bezwzględne
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Obszar / Wymaganie UWAGI firma 1 UWAGI firma 2 UWAGI firma 3 Bezwzględne / 

Opcjonalne
System pozwala na tworzenie schematów księgowań 

obejmujących także wymiary kontrolingowe.

Bezwzględne

System pozwala na automatyczne księgowanie faktur 

skojarzonych z zamówieniami wystawionymi w innych 

modułach stystemu

Bezwzględne

System daje możliwość kopiowania kwot i podziałów 

transakcji na podstawie wcześniej zdefiniowanych 

szablonów

Opcjonalne

System umożliwia ewidencję i automatyczne 

rozliczanie (księgowanie we właściwych okresach) 

kosztów i przychodów rozliczanych w czasie

Bezwzględne

System pozwala na automatyczne naliczanie oraz 

automatyczne księgowanie na koniec roku i 

wycofywanie na początku roku niezrealizowanych 

różnic kursowych dla środków pieniężnych oraz dla 

dostawców i odbiorców na oddzielnych kontach księgi 

głównej (dekretacja nastąpi na konta księgi dla 

zrealizowanych i niezrealizowanych różnic oddzielnie 

dla dostawców, odbiorców i środków pieniężnych)

Bezwzględne

System pozwala na automatyczne księgowanie 

zrealizowanych różnic kursowych dla banków i kas oraz 

kontrahentów oraz na ich automatyczne wycofanie w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

Bezwzględne

System pozwala na wyłączenia pewnych transakcji z 

księgowania różnic kursowych (np. depozytów 

overnight) dla transakcji środków pieniężnych

Bezwzględne

System zapewnia kontrolę duplikatów przy 

wprowadzaniu dokumentów zakupowych - nie 

dopuszczenie do dwukrotnego wprowadzenia tego 

samego dokumentu zakupu (ten sam numer faktury u 

tego samego kontrahenta).

Bezwzględne

System zapewnia możliwość automatycznego 

rozbijania kwoty faktury według zdefiniowanych kluczy 

(procentowy, proporcjonalny do określonej wartości itp.

Opcjonalne

System zapewania automatyzację zamknięcia miesiąca 

(decyzja użytkownika o uruchomieniu) i roku - System 

posiada automatyczne mechanizmy weryfikacji i 

księgowania pozwalające na: uwzględnienie kręgu 

kosztów, policzenie kosztów pośrednich 

(międzywydziałowych, ogólnozakładowych itp.)wg. 

klucza procentowego lub kwotowego (wprowadzenie 

podziału procentowego na poziomie każdego projektu 

lub zadania projektu) - np. 20% od wszystkich kosztów 

poza kosztami aparatury,

Dosyłamy opis modułu przeksięgowań. Prośba o weryfikację czy 

będzie wystarczający

Bezwzględne

System może zaczytywać klucze podziałowe z arkuszy 

Excela lub poprzez integrację z innymi systemami.

Opcjonalne

System zapewnia automatyczne przeksięgowanie 

kosztów na koszt własny różnych rodzajów działalności

Dosyłamy opis modułu przeksięgowań. Prośba o weryfikację czy 

będzie wystarczający

Bezwzględne
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Obszar / Wymaganie UWAGI firma 1 UWAGI firma 2 UWAGI firma 3 Bezwzględne / 

Opcjonalne
System zapewnia automatyczne przeksięgowanie kont 

wynikowych na koniec roku i ustalenie wyniku 

finansowego

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne księgowanie 

dokumentów zakupowych na podstawie przypisanych 

cech i szablonów księgowania.

Bezwzględne

System daje możliwość katalogowania faktur zakupu Bezwzględne

System daje możliwość kategoryzacji zobowiązań Bezwzględne

System umożliwia tworzenie reguł automatycznych 

księgowań wg zadanego algorytmu, pobierającego 

dane z rejestrów, kartotek i słowników (np. obciążenie 

konta X i uznanie konta Y wartością zdefiniowanego w 

rejestrze% kosztów wskazanego działu, jednostki lub 

zadania).

Dosyłamy opis modułu przeksięgowań. Prośba o weryfikację czy 

będzie wystarczający

Bezwzględne

System umożliwia przypisywanie konkretnych kluczy 

podziałowych/algorytmów do naliczania kosztów 

pośrednich/wydziałowych/ ogólnozakładowych dla 

poszczególnych projektów lub MPK czy rodzajów 

działalności.

Dosyłamy opis modułu przeksięgowań. Prośba o weryfikację czy 

będzie wystarczający

Bezwzględne

System daje możliwość definiowania dowolnej liczby 

kluczy podziałowych do rozliczania wskazanych 

kosztów pośrednich.

Bezwzględne

System daje możliwość wskazania czasu 

obowiązywania danego wskaźnika do rozliczania 

wskazanych kosztów pośrednich.

Bezwzględne

System daje możliwość automatycznego 

wygenerowania korekty rozliczenia kosztów pośrednich 

(poprzez polecenie użytkownika) w przypadku 

wprowadzenia zmian wskaźnika do naliczania kosztów 

pośrednich).

Dosyłamy opis modułu przeksięgowań. Prośba o weryfikację czy 

będzie wystarczający

Bezwzględne

System pozwala na określenie, z dokładnością do 

każdego konta księgi głównej, z jakimi wymiarami 

analitycznymi mają być księgowane transakcje

Bezwzględne

System pozwala na automatyczne wygenerowanie 

raportu Bilansu bez konieczności wprowadzania 

ręcznych korekt do wygenerowanego zestawienia w 

odpowiedni sposób uwzględniając konta aktywno-

pasywne (np. konta należności i zobowiązań)

Bezwzględne

System pozwala na automatyczne wygenerowanie 

raportu Rachunku Zysków i Strat zarówno metodą 

porównawczą jak i kalkulacyjną bez konieczności 

wprowadzania ręcznych korekt do wygenerowanego 

zestawienia (np. w odpowiedni sposób uwzględniając 

konta przychodów i kosztów ze sprzedaży majątku 

trwałego oraz zysków i strat z tyt. różnic kursowych)

Bezwzględne

System pozwala na automatyczne generowanie 

raportów przepływów pieniężnych dla całej organizacji

Bezwzględne

System wspiera konsolidację sprawozdań finansowych Bezwzględne

System zapewnia wielowymiarową analizę sprawozdań 

finansowych z wykorzystaniem analityk księgowych i 

wymiarów kontrolingowych - np. rzis segmentu 

działalności lub rachunek przepływów dla wybranych 

źródeł finansowania.

Bezwzględne
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Obszar / Wymaganie UWAGI firma 1 UWAGI firma 2 UWAGI firma 3 Bezwzględne / 

Opcjonalne
System umożliwia wprowadzanie zapisów związanych 

z zamknięciem roku w taki sposób, że możliwe jest 

przygotowywanie zestawienie obrotów i sald 

wykazujących dane finansowe za okres obrachunkowy 

na kontach wynikowych (wykazywane jest saldo przed 

księgowaniami związanymi z zamknięciem roku)

Bezwzględne

System umożliwia wprowadzenie zapisów związanych 

z zamknięciem roku w okres tzw. 13-go miesiąca. 

Zestawienie obrotów i sald za okres 12 m-cy nie 

wykazuje tych księgowań.

Opcjonalne

Finanse - Sprzedaż 0

System posiada odrębne szablony wydruków 

dokumentów sprzedaży co najmniej dla: faktury 

krajowej, korekty, faktury zaliczkowej, faktury 

rozliczającej zaliczkę/zaliczki, duplikatu, faktury unijnej, 

exportowej, nota uznaniowej, noty obciążeniowej) wraz 

z możliwością wydruku w dowolnym języku (minimum 

polski, angielski)

Bezwzględne

System umożliwia równoległe funkcjonowanie kilku 

szablonów danego typu dokumentu sprzedażowego.

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne księgowanie faktur 

sprzedaży na podstawie cech dokumentu i szablonu 

księgowania.

Bezwzględne

System daje możliwość wystawienia faktur pro forma w 

systemie oraz wystawienia właściwych faktur sprzedaży 

do wystawionych wcześniej pro form z możliwością 

edycji tego dokumentu (np. przez kopiowanie z edycją)

Opcjonalne

System zapewnia możliwość numerowania 

dokumentów faktur sprzedaży i korekt faktur sprzedaży 

na podstawie odrębnych grup numeracji dla różnych 

rodzajów wystawiających dokumenty sprzedaży z 

zastosowaniem podziału rocznego i miesięcznego (np. 

inna numeracja faktur sprzedaży usług z tytułu najmu 

inna numeracja faktur sprzedaży usług dydaktycznych).

Bezwzględne

System pozwala na Wystawianie Faktur sprzedaży i ich 

korekt z uwzględnieniem możliwości zdefiniowania listy 

konkretnych tytułów sprzedaży wraz z dopisaniem do 

nich kont księgowych przychodów, stawek podatku, 

wymiarów analitycznych (plan kont i wymiary nie 

będące elementem jego budowy), cen etc. (np. kursy, 

studia podyplomowe, konferencje, szkolenia)

Bezwzględne

System umożliwia wystawienie faktury sprzedaży (np. 

poprzez zdefiniowanie odrębnego szablonu) bez 

przypisanego szablonu dekretu, bez konkretnego tytułu 

sprzedaży, stawki VAT itp. - dając możliwość wyboru 

sposobu księgowania (konto i wymiary księgowe) i 

możliwość wpisania dowolnej treści w nazwie 

towaru/usługi

Bezwzględne

System zapewnia chronologię numeracji dokumentów 

sprzedażowych w nim wystawionych

Bezwzględne
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Opcjonalne
System pozwala na wystawienie faktur sprzedaży na 

podstawie zaimportowanych z zewnątrz (np. EXCEL) 

danych, umożliwia wskazanie czy dokumenty są 

dekretowane, czy tez nie, czy wchodzą lub nie do 

rejestru VAT)

Potrzebne potwierdzenie, że systemy 

zewnętrzne będą przygotowywały dane w 

jednorodnym formacie i strukturze danych 

oraz doprecyzowanie w jakich formatach i 

ile wariantów w ramach formatów oczekuje 

Zamawiający obsługi importu z systemów 

zewnętrznych.

Bezwzględne

System pozwala na zaimportowanie z zewnątrz 

dokumentów sprzedaży wystawionych poza systemem 

ERP (jako dokumenty dekretowane wg. ustawionych w 

systemie reguł lub też jako dokumenty niedekretowane)

Potrzebne potwierdzenie, że systemy 

zewnętrzne będą przygotowywały dane w 

jednorodnym formacie i strukturze danych 

oraz doprecyzowanie w jakich formatach i 

ile wariantów w ramach formatów oczekuje 

Zamawiający obsługi importu z systemów 

zewnętrznych.

Bezwzględne

System daje możliwość ustawienia typu dokumentu 

sprzedaży (odrębnego szablonu), w którym poza 

Nabywcą (kontrahentem) będzie można zdefiniować 

Odbiorcę (ręcznie lub z listy odbiorców powstającej w 

systemie i nie będących kontrahentami)

Bezwzględne

System umożliwia wysłanie faktury w formacie 

przewidzianym dla e-faktury. Zamawiający oczekuje 

spełnienia warunków dotyczących faktur 

elektronicznych wymienionych w ustawie  o podatku od 

towarów i usług.

Bezwzględne

System zapewnia prawidłową ewidencję faktur 

sprzedażowych we właściwych rejestrach VAT.

Bezwzględne

System umożliwia przypisanie do przedmiotów 

sprzedaży obowiązujących stawek VAT oraz podstawy 

prawnej stosowania innej niż podstawowej stawki VAT.

Bezwzględne

System umożliwiać powinien wystawianie dokumentów 

sprzedażowych poprzez ręczne wprowadzenie opisu 

przedmiotu sprzedaży oraz poprzez wybór z rozwijanej 

listy (wybór jednej zmiennej determinuje automatyczne 

narzucenie innych).

Bezwzględne

System daje możliwość zdefiniowania cyklicznej 

sprzedaży wraz z określeniem zasad fakturowania 

(cykli rozliczeniowych itp.) i automatyzację tego 

procesu.

Bezwzględne

System umożliwia podział dokumentów sprzedażowych 

na ewidencjonowane i nieewidencjonowane (również w 

ramach danego typu dokumentu np.. Faktura VAT 

dekretowana, wchodząca do rejestru VAT oraz faktury 

VAT niedekretowane, niewchodzące do rejestru VAT). 

Wszystkie wystawione faktury powinny być widoczne w 

rejestrze faktur sprzedaży (JPK FA).

Bezwzględne

System daje możliwość powiązania i automatycznego 

wygenerowania dokumentu sprzedażowego w oparciu 

o inny dokument inicjujący, funkcjonujący w systemie 

np.: faktura VAT do umowy, faktura VAT korekta do 

faktury VAT, nota obciążeniowa do wskazanych 

dokumentów zakupowych, faktura VAT do wskazanych 

dokumentów magazynowych.

Bezwzględne
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Opcjonalne
System daje możliwość samodzielnego ustawiania 

budowy numeracji dla poszczególnych typów 

dokumentów sprzedażowych.

Bezwzględne

System daje możliwość importowania dokumentów 

sprzedaży z zewnętrznych systemów z zachowaniem 

zgodności wszystkich zawartych w nich danych 

(numeracja, daty itp.).

Potrzebne potwierdzenie, że systemy 

zewnętrzne będą przygotowywały dane w 

jednorodnym formacie i strukturze danych 

oraz doprecyzowanie w jakich formatach i 

ile wariantów w ramach formatów oczekuje 

Zamawiający obsługi importu z systemów 

zewnętrznych.

Bezwzględne

System daje możliwość automatycznego generowania 

faktur dla wpłaconych zaliczek.

Bezwzględne

System umożliwia automatyczne wystawienie faktur 

sprzedaży, w tym również zaliczkowych, dotyczących 

uregulowanych przez studentów opłat z tytułu usług 

edukacyjnych za danych rok akademicki do wartości 

wpłaconej nie wyższej niż suma należnych opłat za ten 

rok (informacja o należnych opłatach przechowywana 

jest w systemie dziekanatowym VDO. System powinien 

wystawiać faktury rozliczające zaliczki.

Wymaganie kosztotwórcze. Wymaga doprecyzowania zakres 

integracji pomiędzy ERP a VDO

Bezwzględne

System umożliwia automatyczne wystawianie 

dokumentów o jakich mowa w pkt 22, również na inne 

osoby niż figurujące na naszych kontach 

rozrachunkowych (np. faktura nie na studenta a na 

wskazaną firmę, np. pracodawcę naszego klienta)

Bezwzględne

Faktury dla osób fizycznych o jakich mowa w pkt 22 

wystawiane być powinny tylko tym osobom, kóre 

zgłoszą chęć otrzymania faktury na Wirtualnej Uczelni i 

powinny być im udostępnione w tym portalu.

Bezwzględne

Finanse - Kartoteki kontrahentów 0

System daje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby 

typów kartotek kontrahentów o co najmniej 20 

znakowych symbolach alfanumerycznych i minimum 

100 znakowych opisach.

Bezwzględne

System zapewnia nieograniczoną pojemność 

pojedynczej kartoteki.

Opcjonalne

System zapewnia swobodę dodawania nowych 

rodzajów informacji do kartoteki oraz możliwość 

określania ich wymagalności np.: nazwa, nazwa 

skrócona, NIP (wymagana kontrola poprawności 

numeru), NIP UE, REGON, kilka rodzajów adresów, 

kilka numerów rachunków bankowych (możliwość 

wskazania głównego, który podpowiadany jest przy 

generowaniu płatności, adres e-mail, dane osób do 

kontaktu.

Bezwzględne

System daje możliwość załączenia plików tekstowych i 

zeskanowanych dokumentów do kartoteki klienta

Bezwzględne

System daje możliwość przypisania kontrahenta do 

grup podatkowych np.: podatnik VAT, zwolniony, 

podatnik UE.

Opcjonalne
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Opcjonalne
System daje możliwość wielowymiarowego 

(wieloaspektowego) identyfikowania kontrahenta i 

rozrachunków z nim związanych za pomocą słowników 

(wymiarów) nie będących elementem budowy planu 

kont (np. podmioty powiązane, niepowiązane, 

dostawca usług dydaktycznych, rozrachunki związane z 

projektem/dotacją X itp.)

Opcjonalne

System daje możliwość przypisania kraju kontrahenta 

wg wymogów GUS.

Bezwzględne

System zapewnia wzajemne przyporządkowanie 

kartotek dostawców i odbiorców w celach kompensaty

Bezwzględne

System zapewnia wspólne (jedno) potwierdzenie sald 

dla dostawców będących jednocześnie odbiorcami

Bezwzględne

System daje możliwość generowania raportu 

należności i zobowiązań dla kontrahenta

Opcjonalne

System zapewnia równoczesne funkcjonowanie 

jednego podmiotu w kilku kartotekach (np. odbiorców i 

dostawców).

Bezwzględne

System zapewnia kontrolę duplikatów przy zakładaniu 

dostawców/ odbiorców (w zależności od typu 

kontrahenta po numerze NIP, nazwie, adresie, PESEL, 

dokumencie tożsamości)

Do zmiany na: "System zapewnia kontrolę 

duplikatów przy zakładaniu dostawców/ 

odbiorców (w zależności od typu 

kontrahenta po numerze NIP)". Nazwa, 

adres mogą być te same, PESEL, 

dokument tożsamości nie są podstawowymi 

danymi dla dostawców/odbiorców

Bezwzględne

System daje możliwość powiązania typu zobowiązania 

(np. stypendia ze środków MNiSW) z numerem 

rachunku bankowego Uczelni, z którego ma być 

dokonywana płatność.

Bezwzględne

System daje możliwość przypisania wielu 

indywidualnych kont bankowych do jednego 

kontrahenta, w tym w wielu walutach

Bezwzględne

System powinien umożliwić weryfikację kontrahentów 

na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez 

Krajową Administrację Skarbową wraz ze 

sprawdzeniem numeru konta bankowego widniejącego 

w tym rejestrze. W przypadku braku kontrahenta na 

liście, system powinien informować o tym fakcie 

użytkwnika i uniemożliwić wykazanie podatku VAT w 

rejestrze do odliczenia. W przypadku kiedy w rejestrze 

figurować będzie inne konto bankowe niż w systemie 

księgowych, system powinien dodać konto do listy kont 

kontrahenta i uwzględnić je w generowanym 

przelewach.

System daje możliwość wprowadzenia kilku 

kontrahentów o tym samym numerze NIP np.: oddziały 

jednej firmy.

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne nadawanie numerów 

porządkowych podmiotom wprowadzanym do kartotek 

poza tymi których numeracja odbywa się poza 

systemem księgowym (pracownicy, studenci itp.; w tych 

przypadkach kontrahenci zakładani zgodnie z danymi z 

systemów zewnętrznych).

Bezwzględne
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Opcjonalne
System daje możliwość jednoczesnego przeglądania 

wszystkich rozrachunków danego kontrahenta 

zaewidencjonowanych w różnych kartotekach.

Bezwzględne

System zapewnia dodawanie kontrahentów z poziomu 

dokumentów.

Bezwzględne

System zapewnia wyszukiwanie kontrahentów po 

danych wprowadzonych w kartotece np.: NIP, adres, 

nazwa, nazwa skrócona, nr rachunku bankowego.

Bezwzględne

System zapewnia kontrolę kredytowę dla wskazanej 

grupy kontrahentów - komunikat o zadłużeniu przy 

próbie wystawienia faktury.

Opcjonalne

System zapewnia oznaczanie kontrahentów jako 

nieaktywnych z możliwością przywrócenia statutu 

aktywnego, przy zachowaniu historii danych.

Bezwzględne

System zapewnie oznaczanie kontrahentów jako 

rozliczających się na zasadzie kompensaty (nie 

branych pod uwagę przy automatycznym generowaniu 

przelewów).

Opcjonalne

System zapewnia oznaczanie typów kartotek, które 

mają być brane pod uwagę przy tworzeniu kompensat - 

automatyczne tworzenie dokumentu rozliczenia.

Opcjonalne

System powinien obsługiwać zajęcia komornicze 

kontrahenta w sposób uniemożliwiający 

wygenerowanie przelewu na inne niż wskazane w 

zajęciu konto komornika aż do czasu zdjęcia zajęcia w 

systemie. System powinien informować użytkowników 

o istnieniu zajęcia u danego kontrahenta.

Opcjonalne

System daje możliwość przypisania w kartotece 

konkretnemu kontrahentowi warunków płatności 

zobowiązań (np.: 30 dni od daty otrzymania 

dokumentu).

Opcjonalne

System zapewnia automatyzację wykorzystania 

konkretnych kont bankowych. Wpłaty studentów 

dokonywane są na przypisane im subkonta (po tym 

system powinien dekretować wyciąg bankowy i 

parować rozrachunki), uczelnia zaś wypłaca studentom 

stypendia na inne zdefiniowane w systemie konto.

Bezwzględne

System umożliwia wprowadzanie dokumentu zakupu i 

sprzedaży (faktury sprzedaży niedekretowane) na tzw. 

jednorazowego kontrahenta przy jednoczesnym 

obowiązku wskazania jego wszystkich obowiązkowych 

danych do prawidłowo zbudowanego JPK Fa oraz JPK 

VAT.

Bezwzględne

Finanse - VAT 0

System zapewnia tworzenie rejestrów podatku VAT 

koniecznych do prawidłowego naliczania i rozliczania 

tego podatku (np. sprzedaży, zakupu, zakupu środków 

trwałych, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, importu, 

eksportu usług)

Bezwzględne
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Opcjonalne
System daje możliwość tworzenia raportów 

częściowych z prowadzonych rejestrów VAT (np. tylko 

sprzedaż zwolniona, zakup środków trwałych itp.)

Bezwzględne

System daje możliwość ręcznego dodawania pozycji w 

rejestrach VAT

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne przypisanie rejestru 

VAT do typów dokumentów z możliwością ręcznej 

zmiany przypisanego rejestru

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne uzupełnianie rejestrów 

VAT podczas ewidencjonowania dokumentów.

Bezwzględne

System daje możliwość przypisania podatku VAT do 

rejestru dotyczącego innego okresu niż sprawozdawczy 

dokumentu w sposób ręczny i automatyczny (np. wg. 

ustalonego parametru np. zgodnie z terminem zapłaty)

Bezwzględne

System daje możliwość przypisania podatku VAT do 

sprzedaży opodatkowanej, zwolnionej, zwolnionej i 

opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu

Bezwzględne

System daje możliwość przypisania podatku VAT do 

sprzedaży opodatkowanej, zwolnionej, zwolnionej i 

opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu

Bezwzględne

System daje możliwość dodawania nowych stawek 

VAT (zmiana przepisów podatkowych).

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne generowanie 

deklaracji i deklaracji korygujących VAT oraz JPK 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

Bezwzględne

System daje możliwość automatycznego 

elektronicznego wysyłania deklaracji i JPK-ów do 

właściwych Urzędów i pobieranie UPO

Bezwzględne

System zapewnia archiwizację i chronologiczne 

przeglądanie deklaracji podatkowych oraz wersji 

rejestrów, na podstawie których zostały sporządzone

Opcjonalne

System daje możliwość wprowadzenia do systemu 

parametrów struktury podziału (wskaźnika) podatku 

VAT do odliczenia dla danego roku, służących 

automatycznej kalkulacji podatku VAT do odliczenia wg 

struktury (system pozwala na wprowadzanie i 

księgowanie dokumentów wg nowej i starej struktury w 

kontekście równoległego księgowania dokumentów na 

przełomie roku). Odpowiednia wysokość wskaźnika 

powinna być uwzględniana również przy zatwierdzaniu 

kosztów (netto plus VAT nie do odliczenia) w obiegu 

dokumentów kosztowych.

Bezwzględne

System zapewnia automatyczną dekretację podatku na 

konto rozrachunkowe związane z VAT-em należnym 

lub naliczonym bez konieczności ręcznego dodawania/ 

wprowadzania kolejnej linii podczas opisywania i 

księgowania pozycji faktury.

Bezwzględne
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Opcjonalne
System zapewnia możliwość weryfikacji i prezentacji na 

jednym raporcie podatku naliczonego VAT w postaci 

pełnego odliczenia, naliczonego strukturą lub 

zaksięgowanego w koszty bez konieczności 

generowania kilku raportów

Opcjonalne

System daje możliwość wprowadzania korekt w 

rejestrach VAT w okresach zamkniętych, za które 

deklaracje zostały złożone oraz wygenerowania korekty 

deklaracji wraz z poprawnym JPK.

Bezwzględne

System daje możliwość wyliczania prewspółczynnika i 

współczynnika sprzedaży opodatkowanej zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Bezwzględne

System daje możliwość ręcznego wprowadzenia 

obowiązującego we wskazanym okresie 

obowiązującego prewspółczynnika i współczynnika 

struktury sprzedaży VAT.

Bezwzględne

Finanse - Rozrachunki 0

System daje możliwość wskazania do automatycznego 

rozliczania transakcji dostawców i odbiorców w chwili 

księgowania wyciągów bankowych wraz z 

automatycznym naliczeniem różnic w przypadku 

transakcji walutowych.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość ręcznego rozliczania 

rozrachunków

Bezwzględne

System daje możliwość importowania rozliczenia 

(sparowania) rozrachunków z systemów zewnętrznych 

(np. z Systemu Dziekanatowego).

Bezwzględne

System zapewnia automatyczną aktualizację 

rozrachunków po zaksięgowaniu wyciągów bankowych.

Bezwzględne

System daje możliwość częściowego rozliczania 

rozrachunków (kilka dokumentów i różne formy 

rozliczeń np. kompensata, korekta i przelew)

Bezwzględne

System zapewnia wskazywanie przeterminowanych 

należności do automatycznego utworzenia i 

zaewidencjonowania odpisu aktualizującego wg. 

ustalonych przez użytkownika kryteriów (np. dla 

należności z konta 2XX określone wskaźniki 

uzależnione o ilości dni przeterminowania, dla 

należności z kont 2YY inne wskaźniki dla określonych 

terminów przeterminowania

Opcjonalne

System zapewnia wiekowanie należności i zobowiązań 

po wszystkich datach je charakteryzujących. Możliwość 

zdefiniowania przynajmniej 5 schematów wiekowania, 

każdy zawierać może do 12 przedziałów. Wybór 

modelu przy uruchomieniu wiekowania.

Bezwzględne

System zapewnia generowanie raportu wiekowania 

salda kontrahenta, obejmującego wszystkie 

nierozliczone pozycje składające się na saldo, 

umiejscowione w strukturze wiekowania wg daty 

wymagalności {należności, zobowiązania), zapłaty 

(WB, kasa) czy daty rozrachunku (PK) dokumentu. 

Możliwość sporządzone raportu na dowolny dzień, z 

zachowaniem stanu rozrachunków na dany dzień 

(raportowanie historycznego stanu rozrachunków).

Bezwzględne
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Opcjonalne
System daje możliwość wycofywania rozliczeń z 

zachowaniem historii stanu rozliczenia transakcji na 

określony dzień.

Bezwzględne

System daje możliwość przeksięgowania błędnie 

rozliczonego rozrachunku poprzez księgowanie 

dokumentu PK ze wskazaniem terminu płatności/data 

zapłaty dla danego rozrachunku (termin płatności/data 

zapłaty powinna być właściwa dla rozrachunku a nie 

brana z daty dokumentu PK)

Bezwzględne

System daje możliwość ustalenia stanu rozrachunków 

na dany dzień. Zachowanie historii stanu rozrachunków 

na konkretną datę.

Bezwzględne

System daje możliwość tworzenia schematów rozliczeń 

rozrachunków (np. po terminie płatności - rozlicza 

najstarszą, po opisie, kontach bankowych itp.).

System daje możliwość tworzenia schematów rozliczeń 

rozrachunków wg następującego schematu: szuka 

kontrahenta po numerze konta bankowego 

kontrahenta, następnie paruje  po numerze faktury 

wprowadzonej w opise przelewu).

Bezwzględne

System zapewnia funkcję monitorowania należności i 

zobowiązań

Bezwzględne

System daje możliwość definiowania wielu szablonu 

dokumentów takich jak noty odsetkowe, nota 

obciążeniowa, wezwania do zapłaty, potwierdzenie 

sald, itp.

Bezwzględne

System daje możliwość równoczesnego 

funkcjonowania kilku szablonów (wzorów) wezwań do 

zapłaty i automatyczne generowanie ich w zależności 

od etapu procesu windykacyjnego, na którym znajduje 

się należność.

Opcjonalne

System daje możliwość zdefiniowania automatycznego 

algorytmu do procesu windykacyjnego np.: pierwsze 

wezwanie do zapłaty po 20 dniach od daty płatności na 

wzorcu A, drugie wezwanie do zapłaty po 14 dniach od 

wezwania pierwszego na wzorcu B.

Bezwzględne

System daje możliwość automatycznego naliczania i 

księgowania not odsetkowych z możliwością 

włączenia/wyłączenia transakcji bądź grupy 

kontrahentów jakie mają być uwzględniane w 

naliczaniu (np. odsetki od należności studenckich są 

naliczane poza systemem ERP i księgowane są w ERP 

jako informacja z zewnątrz)

Bezwzględne

System umożliwia korektę automatycznie naliczonych 

odsetek od przeterminowanych należności i 

zobowiązań (edycja noty odsetkowej powstałej 

automatycznie)

Opcjonalne

System zapewnia generowanie i drukowanie 

potwierdzeń sald z możliwością wskazania daty, której 

potwierdzenie dotyczy

Bezwzględne

System umożliwia prognozowanie przepływów 

pieniężych oraz sprawozdawanie wpływów i wypływów 

gotówki w podziale na źrdódła finansowania

Obecna funkcjonalność naszego systemu 

nie spełnia tego kryterium. Funkcjonalność 

do rozszerzenia, podsząca znacząco 

budżet projektu. Do zaopiniowania, czy jest 

ona kluczowa?

System umożliwia zaraportowanie przepływów 

pieniężych oraz stworzenie sprawozdawania wpływów i 

wypływów gotówki w podziale na źródła finansowania w 

postaci raportu

Bezwzględne
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Opcjonalne
System daje możliwość generowania raportów 

wielowalutowych (PLN + waluta właściwa dla 

rozrachunku ze wskazaniem jak to waluta) na kontach 

walutowych, w tym również na rozrachunkowych.

Bezwzględne

Finanse - Sprawozdawczość 0

System zapewnia automatyczne generowanie 

wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych 

(VAT 7, CIT, PIT, itp.) z możliwością edycji danych oraz 

wszystkich wymaganych przez przepisy prawa JPK-ów

System standardowo dostarcza deklaracje VAT, natomiast CIT i PIT 

nie jest umieszczony w standardzie i jest to wymaganie 

kosztotwórcze. System dostarcza dane niezbędne dla wypełnienia 

CIT/PIT. Przygotowanie samych formularzy jest dodatkową 

modyfikacją

Bezwzględne

System daje możliwość generowania sprawozdań 

uwzględniających dokumenty niezaksięgowane 

(wprowadzone jedynie do bufora roboczego).

Bezwzględne

Zarządzanie majątkiem 0

System umożliwia prowadzenie kartotek (ewidencji 

ilościowo-wartościowej) składników majątku (SM) 

następujących typów: środków trwałych (ŚT) wysoko 

cennych i nisko cennych, , wartości niematerialnych i 

prawnych (WNiP) oraz wyposażenia.

Bezwzględne

System zapewnia dostęp do bazy Klasyfikacji Środków 

Trwałych (wgrana przez Wykonawcę) z możliwością 

podpowiedzi obowiązujących w przepisach stawek 

amortyzacyjnych.

Bezwzględne

System zapewnia pola Kartoteki Składników Majątku 

(SM) podzielone na zakładki tematyczne:

 Nazwa składnika majątku min. 100 znaków do 

wprowadzenia i wyświetlenia pełnej nazwy, Słownik 

typu (min. środek trwały wysoko cenny, nisko cenny, 

wartości niematerialne i prawne (WNiP), wyposażenie 

itp., Charakterystyka składnika majątku ( elementy 

składowe z możliwością podania wartości tych 

elementów), Nr inwentarzowy wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego dla poszczególnych typów 

składnika majątku (ŚT, NC, WNiP), 

  Grupa i klasyfikacja rodzajowa wg KST (nie dotyczy 

NC), Miejsce użytkowania - wybór z bazy jednostek 

organizacyjnych (kod + nazwa jednostki), możliwość 

podania dokładnej lokalizacji (budynek, piętro, nr 

pokoju) Dane osoby odpowiedzialnej (imię, nazwisko, 

kod jednostki) – wybór z bazy pracowników, Producent, 

model, typ, Nr fabryczny, Rok produkcji, Data 

obowiązywania gwarancji, Nr dowodu OT – 

automatyczne (z możliwością ręcznej korekty) 

nadawanie numeru dokumentu, Data dowodu OT, Ilość 

i jednostka miary, Data przyjęcia SM, Informacja o 

wszystkich aspektach kosztowych np.: źródła 

finansowania (kod + nazwa źródła), Płatność, nr 

przelewu, Wartość początkowa, Stawka amortyzacyjna, 

Metoda amortyzacji, Wartość umorzenia, Stopień 

procentowy umorzenia, Data umorzenia, Wartość 

bieżąca, Nazwa dostawcy / wykonawcy (możliwość 

wpisania kilku dostawców/wykonawców do kartoteki), 

Nr faktury (możliwość przypisania kilku nr faktur, 

możliwość wskazania danej pozycji wybranej faktury), 

Stanowisko kosztów ( w przypadku wykorzystywania 

SM przez kilka ośrodków kosztów możliwość 

Tak szczegółowy opis wymagania sugeruje opis istniejącego 

rozwiązania z innego systemu. Doposawanie systemu do tak 

szczegółowych wymagań będzie kosztotwórcze.

Bezwzględne
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Opcjonalne
Rejestrowanie ruchu SM następuje za pomocą 

dokumentów (automatycznie generowanych) 

definiowanych przez użytkownika:

 Dowód OT – dowód przyjęcia środka trwałego i WNiP 

do użytkowania, Dowód LT – dowód likwidacji środka 

trwałego, Dowód LN – dowód likwidacji wyposażenia, 

Dowód ZMU - zmiana miejsca użytkowania, Dowód PT - 

protokół przejęcia środka trwałego, Dowód WZ – 

wydanie na zewnątrz, Dowód MM – dowód 

przeniesienia międzymagazynowego, Dowód RW – 

dowód rozchodu wewnętrznego, Dowód PZ – dowód 

przyjęcia z zewnątrz, Dowód PK – dowód 

przeksięgowania, Protokół weryfikacji różnic 

inwentarzowych. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zwiększenia ilości dokumentów o max. 10 w 

zależności od wymagań wyspecyfikowanych w trakcie 

fazy analizy.

Prosimy o weryfikację zastosowania standardowego rozwiązania: 

1) Dowód LT – dowód likwidacji środka trwałego, Dowód LN – dowód 

likwidacji wyposażenia, - mamy jeden dowód LT do likwidacji środków   

- możliwość rozdzielenia kodem operacji

2) Dowód ZMU - zmiana miejsca użytkowania, - w systemie dostępny 

dokument MT – zmiana miejsca użytkowania, opiekuna, działu 

lokalizacji

3) Dowód PT - protokół przejęcia środka trwałego –dokument OT z 

wydrukiem , dokument MT

4) Dowód WZ – wydanie na zewnątrz   - brak do ustalenia

5) Dowód MM – dowód przeniesienia międzymagazynowego, Dowód 

RW – dowód rozchodu wewnętrznego – brak środki rejestrowane są 

w ST nie przechodzą przez magazyn

6) Dowód PK – dowód przeksięgowania   - dokument ZK

7) Protokół weryfikacji różnic inwentarzowych. – zestawienia różnic 

inwentaryzacyjnych

Bezwzględne

System umożliwia dostęp do zlikwidowanych SM 

(historii SM, dokumentów likwidacji i utylizacji z datą 

utylizacji)

Bezwzględne

System daje możliwość przeglądu wszystkich 

wystawionych dokumentów w podziale na typ 

dokumentu z możliwością filtrowania po dostępnych w 

ramach dokumentu polach i możliwością przejścia do 

kartoteki.

Bezwzględne

System umożliwia wprowadzanie danych do kartoteki 

SM do kilku okresów sprawozdawczych (miesięcy) 

jednocześnie z zachowaniem chronologii zdarzeń. W 

sytuacji równoległego funkcjonowania kilku okresów 

system powinien przy naliczaniu amortyzacji 

uwzględniać tylko zdarzenia gospodarcze 

zarejestrowane i zatwierdzone w danym okresie.

Bezwzględne

System automatycznie, narastającą powinien nadawać 

nr inwentarzowe wg. przyjętej w jednostce zasady 

budowania numeru.

Bezwzględne

System umożliwia kopiowanie i edycję danych z 

istniejącej kartoteki składnika majątku przy zakładaniu 

nowych kartotek dla pozycji różniących się jedynie 

numerem inwentarzowym (np. Zakup kilkunastu 

identycznych komputerów).

Bezwzględne

System zapewnia wielowymiarowe (wieloaspektowe) 

identyfikowanie/ opisywanie składnika majątku za 

pomocą słowników kosztów/wymiarów (nie poprzez 

rozbudowę analityczną planu kont).

Bezwzględne

System zapewnia możliwość przypisania do środka 

trwałego dowolną liczbę źródeł finansowania i 

jednostek organizacyjnych (MPK-ów). Amortyzacja 

powinna być naliczana i dekretowana z 

uwzględnieniem tej informacji.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość definiowania różnych 

sposobów nabyć i likwidacji dot. środków (potrzebne do 

automatycznego generowanie raportu F03)

Bezwzględne

System umożliwia korektę wartości SM w bieżącym, 

otwartym okresie z zaznaczeniem, że dotyczy okresów 

poprzednich wraz z wygenerowaniem dokumentów 

korygujących.

Bezwzględne
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Opcjonalne
System umożliwia nadanie uprawnień dla 

użytkowników modułu tylko do jego części, np. do 

ewidencji wyposażenia. Taka osoba nie powinna mieć 

wglądu ani możliwości edycji danych w części Środków 

trwałych i WNiP

Bezwzględne

System pozwala na automatyczne kopiowanie modelu 

podatkowego i rachunkowego (dekretacji) z 

możliwością edytowania/wprowadzania zmian (obsługa 

amortyzacji niestanowiącej KUP)

Bezwzględne

System zapewnia możliwość automatycznego 

księgowania przesunięcia środka trwałego pomiędzy 

komórkami (system księguje przesuniecie pomiędzy 

wymiarami analitycznymi jednostek na kontach księgi 

głównej w zakresie wartości brutto i umorzenia)

Bezwzględne

System pozwala na zarządzanie strukturami majątku 

(możliwość łączenia i raportowania wielu elementów 

majątku wspólnym identyfikatorem/wymiarem, np. 

aparatura badawcza )

Bezwzględne

System pozwala na wygenerowania raportu stanu 

majątku (wskazanej grupy majątku) w kontekście danej 

jednostki/danych jednostek organizacyjnych na daną 

datę (np. listę składników majątku w podziale na grupy 

KŚT, na źródła finansowania itp. Użytkownik powinien 

mieć możliwość wyboru danych jakie w raporcie 

powinny być uwzględnione (np. Listę środków trwałych 

wraz z wartością brutto, dotychczasowym umorzeniem, 

naliczoną ostatnią amortyzacją w danym okresie na 

koniec wskazanego okresu, uwzględniając 

przesunięcia pomiędzy jednostkami na raportach w 

odpowiednim czasie, w podziale na źródła 

finansowania)

Bezwzględne

System umożliwia generowanie raportu prezentującego 

pełną informację o środku trwałym i wchodzących w 

jego skład elementach w zakresie wszystkich aspektów 

kosztowych oraz pełnej informacji o dekrecie 

księgowym.

Opcjonalne

System daje możliwość naliczania amortyzacji: metodą 

liniową, degresywną (w tym z wykorzystaniem 

współczynników przeliczeniowych).

Bezwzględne

System zapewnia naliczanie amortyzacji z 

uwzględnieniem amortyzacji podatkowej, bilansowej i 

własnej.

Bezwzględne

System daje możliwość czasowego zawieszania 

naliczania amortyzacji i odwieszania naliczania 

amortyzacji.

Bezwzględne

System daje możliwość wprowadzenia i pozostawienia 

w systemie środków trwałych w 100% umorzonych.

Bezwzględne

System daje możliwość symulacji wartości amortyzacji, 

umorzenia w przypadku amortyzacji podatkowej, 

bilansowej i własnej z możliwością wielokrotnego 

cofania

Bezwzględne
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Opcjonalne
System daje możliwość dołączenia nowych składników 

majątku po naliczeniu amortyzacji za dany okres 

(również na przełomie roku) i automatycznego 

wykonania amortyzacji tylko dla tych pozycji..

Bezwzględne

System umożliwia tworzenie rocznego planu 

amortyzacji.

Bezwzględne

System daje możliwość wygenerowania planu 

amortyzacji dla wskazanej grupy SM, np. dla 

konkretnego MPK w podziale na źródła finansowania 

itp..

Opcjonalne

System umożliwia drukowanie naklejek kodów 

kreskowych z numerem inwentarzowym dla SM.

Bezwzględne

System daje możliwość konfiguracji różnych wzorów 

etykiet np. inne dla środków trwałych inne dla nisko 

cennych.

Bezwzględne

System pozwala na wygenerowanie arkuszy spisowych 

dla środków trwałych oraz na ich wydrukowanie dla 

celów spisów inwentaryzacyjnych

Bezwzględne

System daje możliwość przeprowadzenia 

inwentaryzacji oznakowanych środków trwałych przy 

pomocy przenośnego terminala z pamięcią, 

zintegrowanego z czytnikiem kodów kreskowych oraz 

pozycji nieoznakowanych poprzez ręczne 

wprowadzenie numerów bądź nazwy środka trwałego.

Funkcjonalność w wersji mobilnej systemu Bezwzględne

System daje możliwość przesłania danych z 

przenośnego terminala do programu środków trwałych i 

tworzenia wydruków arkuszy spisu z natury.

Funkcjonalność w wersji mobilnej systemu Bezwzględne

System zapewnia weryfikację zgodności danych 

zebranych w trakcie spisu z natury ze stanem 

księgowym oraz automatycznego wyliczania nadwyżek, 

względnie niedoborów z możliwością, w uzasadnionych 

przypadkach, ponownego wprowadzenia spisanych 

środków i wyliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

Bezwzględne

System daje możliwość automatycznego dokonania 

aktualizacji systemu zgodnie z wynikiem inwentaryzacji 

(np. zmiany miejsca użytkowania/zmiany osoby 

użytkującej i wygenerowanie zbiorczego dokumentu, 

uwzględnienie nadwyżek/niedoborów).

Opcjonalne

System daje możliwość wygenerowania arkusza 

spisowego z przeprowadzonej inwentaryzacji na 

podstawie danych zebranych w trakcie jej trwania i 

wprowadzonych do Systemu.

Bezwzględne

System daje możliwość automatycznego dokonania 

likwidacji składnika majątku zdefiniowanego jako brak 

inwentarzowy na podstawie protokołu 

poinwentaryzacyjnego.

Opcjonalne

Magazyn 0

System daje możliwość prowadzenia nieograniczonej 

liczby magazynów zarówno ilościowych jak i ilościowo-

wartościowych.

Bezwzględne
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Opcjonalne
System daje możliwość wyboru metody rozliczania 

rozchodów magazynowych (LIFO, FIFO, średnia 

ważona) oraz ewidencji przychodów (cena netto, 

brutto…)

Bezwzględne

System zapewnia kartotekę indeksowa towarów i 

materiałów - możliwość utworzenia różnych kartotek 

indeksów

Bezwzględne

System zapewnia słowniki jednostek miar – kartoteka 

otwarta z możliwością dopisywania rekordów.

Bezwzględne

System zapewnia dostęp do baz wykorzystywanych w 

Systemie ERP:

  • baza kontrahentów (dostawcy, odbiorcy),

  • katalog jednostek organizacyjnych/ pracowników 

SWPS/projektów i innych słowników/wymiarów 

potrzebnych do dekretowania dokumentów 

magazynowych,

Bezwzględne

System zapewnia generowanie i drukowanie 

dokumentów magazynowych

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne numerowanie 

dokumentów magazynowych, możliwość definiowania 

schematu numeracji w oparciu o pola tekstowe oraz 

słowniki (rok, m-c, projekt itp.)

Bezwzględne

System zapewania wystawianie dokumentów 

magazynowych zakładające ręczne wprowadzanie 

informacji oraz poprzez wybór z rozwijanej listy (wybór 

jednej zmiennej determinuje automatyczną podpowiedź 

innej).

Bezwzględne

System daje możliwość przypisania do dokumentów 

magazynowych słowników kosztowych/wymiarów, 

umożliwiających wieloaspektową identyfikację kosztów.

Bezwzględne

System daje możliwość powiązania dokumentu 

magazynowego z innym dokumentem znajdującym się 

w systemie (np.: zamówienie zakupowe, faktura VAT 

sprzedaży, umowa) oraz przejmowanie przez dokument 

magazynowy informacji w nich zawartych.

Bezwzględne

System daje możliwość przeglądania historii operacji z 

poziomu indeksu konkretnego produktu.

Bezwzględne

System daje możliwość przeprowadzenia 

inwentaryzacji dla wszystkich lub wybranych indeksów 

produktów oraz dla wszystkich lub wybranych 

magazynów.

Bezwzględne

System daje możliwość automatycznego generowania 

dokumentów niedoborów i nadwyżek po wprowadzeniu 

do systemu spisów z natury.

Bezwzględne

System daje możliwość wskazywania sposobu 

rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych oraz 

automatycznego generowania dokumentu księgowego.

Bezwzględne

System zapewnia generowanie i wydruk raportów 

dotyczących m.in dokumentów magazynowych, karotek 

indeksów, obrotów magazynowych, stanów 

magazynowych na dzień. Możliwość ustawiania 

wielopoziomowych filtrów danych i zakresów 

generowanych raportów. Możliwość zapisywania 

raportów w plikach pdf oraz Excel.

Bezwzględne
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Opcjonalne
System zapewnia możliwość wprowadzania wartości 

zakupionego towaru/ materiału w cenach netto (jeśli 

VAT jest odliczany), brutto (jeśli VAT w całości nie jest 

odliczany) lub z uwzględnieniem zdefiniowanej 

struktury podatku VAT, system automatycznie 

przyjmuje na magazyn oraz dekretuje i księguje 

dokumenty dostawy (PZ) wg odpowiedniej wartości w 

zależności od sposobu opodatkowania danej pozycji 

danego dokumentu

Bezwzględne

Moduł Projekty 0

Moduł Zarządzania Projektami jest wewnętrznie 

zintegrowany z innymi modułami systemu takimi jak: 

moduł Finanse i Księgowość, zarządzania majątkiem, 

moduł Budżetowanie, moduł Magazyn oraz moduł 

Kadry i Płace, Workflow

Bezwzględne

Moduł Zarządzania Projektami umożliwia 

ewidencjonowanie i szczegółowe rozliczanie projektów 

wieloletnich,

Bezwzględne

Moduł Zarządzania Projektami umożliwia hierarchiczną 

dekompozycję zakresu projektu na ertapy i zadania 

przypisane do poszczególnych zespołów w celu 

osiągnięcia cząstkowych rezltatów projektu (WBS - 

work breakdown dtructure)

Bezwzględne

Moduł Zarządzania Projektami umożliwia definiowanie 

statusów projektów opisujących ich stan od inicjacji 

projektu, poprzez zatwierdzenie, realizację aż do 

zamknięcia i rozliczenia projektu. W zależności od 

statusu projektu system ma blokować możliwość 

wykonywania określonych transakcji przez użytkownika 

np. wprowadzania nowych dokumentów dla 

rozliczonego już projektu. Zmiana statusu wstecz ma 

być możliwa tylko przez uprawnionego użytkownika,

Bezwzględne

Moduł Zarządzania Projektami umożliwa wypełnianie 

oraz podgląd Karty Pracy uczestników projektów. 

Kierownik projektu lub inna uprawniona osoba 

zdefiniowana ma możliwość skorygowania karty pracy 

uczestnika projektu (w szczególności liczby 

roboczogodzin) przed jej akceptacją.

Bezwzględne

Moduł Zarządzania Projektami umożliwia rejestrację 

godzin pracy przepracowanych w projekcie 

(roboczogodzin) w postaci Kart Pracy, zużycia 

materiałów oraz poniesionych kosztów np. z tytułu 

wykorzystania sal czy też zakupów materiałów i usług,

Prosimy o potwierdzenie że każdy z tych 

wymienionych elementów co do zasady 

obsługiwany powinien być przez osobne 

dokumenty (karta pracy, karta materiałowa, 

karta sprzętowa itd)

Bezwzględne

Moduł Zarządzania Projektami umożliwia automatyczną 

weryfikację finansową realizowanego projektu vs 

budżet

Bezwzględne

Moduł Zarządzania Projektami umożliwia definiowanie 

członków zespołu projektowego,

Bezwzględne
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Opcjonalne
Moduł Zarządzania Projektami umożliwia zamykanie 

projektów przez zdefiniowane w systemie osoby w 

przypadku ich zakończenia, aby nie było można już nic 

rejestrować do projektu już zamkniętego. Użytkownik z 

odpowiednimi uprawnieniami może mieć możliwość 

otwarcia ponownie projektu w celu np. wprowadzenia 

zmian na np. wymiarach używanych w opisie kosztów.

Bezwzględne

Moduł Zarządzania Projektami umożliwia dynamiczne 

dokonywanie zmian w harmonogramie np. dodawanie 

zadań w dowolnym momencie czasu, usuwanie zadań, 

zmianę czasu realizacji zadań itp.

Bezwzględne

Moduł Zarządzania Projektami umożliwia definiowanie 

różnego rodzaju grup prac oraz rozliczanie 

roboczogodzin projektowych w podziale na różne grupy 

prac np. prace projektowe, prace instalacyjne, 

szkolenia itp. Słownik grup prac powinien być 

edytowalny z poziomu użytkownika,

Opcjonalne

Moduł Zarządzana i Projektami w integracji z Wrokflow 

umożliwia wydruk załączników do dokumentów 

kosztowych wg. ustalonych wzorów (fiszki projektowe) 

zawierających takie dane jak np..: nazwa projektu, nr 

umowy, nazwa instytucji finansującej, numer i nazwa 

zadania, numer i nazwę pozycji kosztorysowej, opis 

wydatku, wartość netto, wartość VAT podlegającego 

finansowaniu, numer konta bankowego z którego 

opłacono dokument, data zapłaty, wskazanie osób 

zatwierdzających dokument pod względem 

merytorycznym, kosztowym farmalno-rachunkowym, do 

wypłaty itp.) z możliwością edycji (wykorzystanie 

wszystkich istniejących atrybutów).

Wymaganie kosztotwórcze Bezwzględne

Moduł Zarządzania Projektami umożliwia generowanie 

oraz wydruk raportów dotyczący poniesionych kosztów 

w projekcie (metodą memoriałową i kasową), w PLN 

lub walucie w której jednostka otrzymuje finansowanie, 

stopnia wykorzystania budżetu, zaawansowania 

procentowego realizacji projektu z wykorzystaniem 

wskazanych przez użytkownika atrybutów.

Bezwzględne

Moduł Zarządzania Projektami pozwala monitorować 

realizację budżetu projektu oraz zdefiniować 

autopmatyczne alerty dla przekroczeń

Bezwzględne

Moduł Zarządzania Projektami pozwala na przypisanie 

stawek narzutu dla kosztów pośrednich do danego 

projektu lub zadania w podziale na odpowiednie 

kategorie (np. koszty ogólne, wydziałowe, zakładowe 

etc.) wg. wskazanych reguł (np. 15% liczone od 

kosztów bezpośrednich bez wskazanych wymiarów np. 

kosztów zakupu aparatury, k. osobowych itp.).

Wymaganie kosztotwórcze Bezwzględne

Moduł Zarządzania Projektami powinien umożliwić 

kopiowanie istniejących kluczy 

podziałowych/algorytmów używanych do naliczania 

kosztów pośrednich w nowozakładanych projektach, z 

możliwością ich edycji.

Bezwzględne
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Opcjonalne
System zapewnia mechanizm rozliczenia projektów 

według metody kasowej – możliwość zaraportowania 

kosztów, w tym też kosztów osobowych wg daty 

zapłaty.

Bezwzględne

Moduł Budżetowanie 0

Moduł operuje obiektami kontroligowymi, którymi mogą 

być konta księgowe, wymiary (np. centrum kosztowe, 

program studiów, projekt, etc.), złożenia kont 

księgowych i wymiarów, a także inne obiekty w 

Systemie (np. pracownik, kontrahent, etc.)

Bezwzględne

Moduł umożliwia tworzenie i zarządzanie budżetami 

finansowymi i analitycznymi. Dla rachunkowości 

możłiwość sporządzania projekcji sprawozdań 

finansowych, dla kierowników projektów - możliwość 

analitycznego budżetowania projektów, dla szefów 

działów - możliwość pracy ze skonsolidowanymi 

pozycjami budżetu działu.

Bezwzględne

Moduł umowżliwia długoterminowe planowanie 

poziomów zatrudnienia zgodnie z obowiązującym u 

Zamawiającego wartościowaniem stanowisk i z 

uwzględnieniem specyfiki zatrdunienia nauczycieli 

akademickich

Obecna funkcjonalność naszego systemu 

nie spełnia tego kryterium. Funkcjonalność 

do rozszerzenia, podsząca znacząco 

budżet projektu. 

Wymaganie silnie kosztotwórcze. Wysyłamy specyfikację rozwiązania 

standardowego w zakresie budżetowania - prosimy o weryfikację.

Bezwzględne

Moduł daje możliwość stosowania miar wartościowych i 

ilościowych oraz miar wyliczanych

Proponujemy następujący zapis Moduł daje 

możliwość stosowania miar wartościowych

Moduł daje możliwość stosowania miar wartościowych i 

ilościowych

Bezwzględne

Moduł zapewnia obsługę hierarchicznej (drzewiastej) 

struktury planów budżetowych

Bezwzględne

Moduł zapewnia naliczanie elemetów planu na bazie 

planów na powiązanych poziomach drzewa budżetów.

Bezwzględne

Moduł zapewnia wersjonowanie planów budżetowych Bezwzględne

Moduł zapewnia odrębne wersjonowanie planów dla 

każdego elementu struktury budżetów

Bezwzględne

Moduł daje możliwość naliczania budżetów na bazie 

budżetów lub wykonań z okresów porzedzających

Obecna funkcjonalność naszego systemu 

nie spełnia tego kryterium. Funkcjonalność 

do rozszerzenia, podsząca znacząco 

budżet projektu. Do zaopiniowania, czy 

mogłaby być  opcjonalna?

Bezwzględne

Moduł daje możliwość automatycznego rozpisania 

wartości korekty planu na okresy

Obecna funkcjonalność naszego systemu 

nie spełnia tego kryterium. Funkcjonalność 

do rozszerzenia, podsząca znacząco 

budżet projektu. Do zaopiniowania, czy 

mogłaby być  opcjonalna?

Bezwzględne

Moduł zapewnia pełną integtrację budżetów z 

pozostałymi modułami systemu pozwalająca na 

bieżąco analizować wykonania dla poszczególnych 

planów i elementów kontrolingowych

Bezwzględne

Moduł osługuje rezerwowanie środków pod zamówienia 

wystawione w innych modułach systemu

Do zmiany na: "Możliwość wystawienia 

zamówienia do dostawcy z obszaru Zakupy 

z jednoczesna blokadą środków."

Bezwzględne
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Opcjonalne
Moduł daje możłiwość zdefiniowania przedziału 

dopuszczalnych odchyleń w stosunku do planu - 

wartościowo i procentowo

Obecna funkcjonalność naszego systemu 

nie spełnia tego kryterium. Funkcjonalność 

do rozszerzenia, podsząca znacząco 

budżet projektu. Do zaopiniowania, czy 

mogłaby być  opcjonalna?

System daje możłiwość aktualnego zaraportowania 

odchyleń w stosunku do planu - wartościowo i 

procentowo

Wymaganie silnie kosztotwórcze. Wysyłamy specyfikację rozwiązania 

standardowego w zakresie budżetowania - prosimy o weryfikację.

Bezwzględne

System pozwala na grupowanie budżetów metodą od 

dołu do góry

Bezwzględne

System pozwala na alokację/ podział budżetów metodą 

z góry na dół

Wymaganie specyficzne dla systemów do budżetowania. Wysyłamy 

specyfikację rozwiązania standardowego w zakresie budżetowania - 

prosimy o weryfikację.

Bezwzględne

Moduł Kadry i Płace 0

System zapewnia zarządzanie strukturą danych 

osobowych oraz organizacyjnych

Bezwzględne

System zapewnia prowadzenie wielopoziomowej 

struktury organizacyjnej z możliwością modyfikacji i 

publikacji w czasie. Możliwość zmiany danych jednostki 

od dnia bez konieczności zamykania starej jednostki i 

tworzenia nowej. Przy zmianach/przekształceniach 

jednostek System nie traci poprzednich danych. 

Graficzny sposób wyświetlania według daty dowolnej 

struktury organizacyjnej wraz z głównymi informacjami 

o danej komórce.

Bezwzględne

System zapewnia podział pracowników na grupy 

np.nauczyciel akademicki, administracyjny, podgrupy 

np.pracownik badwczo-dydaktyczny, badawczy, 

dydaktyczny

Bezwzględne

System zapewnia przyporządkowanie pracowników do 

do Wydziałów, Instytutów, Centrum Naukowych itp. 

(może być przyporządkowany do więcej niż jednej 

jednostki). Zamawiający wymaga możliwości 

przypisania kosztów jednej umowy o pracę oraz 

dodatkowych umów cywilnych do wielu obiektów 

kontrolingowych.

Bezwzględne

System zapewnia podział pracowników ze względu na 

przypisane statusy takie jak: 

zatrudniony/niezatrudniony, pracownik administracyjny, 

pracownik realizujacy projekty, nauczyciel akademicki, 

ryczałt, nowa umowa, kategorie zaszeregowania itp. 

Pracownik może posiadać równocześnie wiele 

statusów.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość tworzenia wielu 

równoległych struktur organizacyjnych, edytor graficzny 

umożliwiający przenoszenie przez użytkownika 

jednostek organizacyjnych w ramach struktury wraz z 

pracownikami w nich zatrudnionymi z możliwością 

generowania aneksów przenoszących pracownika.

Opcjonalne

Strona 34 z 50



Obszar / Wymaganie UWAGI firma 1 UWAGI firma 2 UWAGI firma 3 Bezwzględne / 

Opcjonalne
System zapewnia prowadzenie kartoteki dla róznych 

grup kontrahentów (np. pracownicy, zleceniobiorcy, 

studenci, B2B)j zawierającej standardowe dane 

osobowe w tym informacje specyficzne dla Uczelni. W 

kartotece osobowej pracownika winny się również 

znaleźć informacje związane z miejscem wykonywania 

pracy (np. e-mail, nr tel., budynek). Jedna osoba moze 

należć do kilku grup. 

Wprowadzanie danych, dla różnych form zatrudnienia 

musi być realizowane z wykorzystaniem kreatorów 

zapewniających Użytkownikowi kontrolę nad 

wypełnieniem wymagalnych danych (proces 

zatrudnienia, zmiany, zwolnieni). Kreatory powinny być 

konfigurowane z poziomu interfejsu użytkownika w 

zakresie wymagalności i widoczności poszczególnych 

pól kreatora dla wybranych każdej formy zatrudnienia. 

Wymagane doprecyzowanie gdzie będzie rejestrowana informacja o 

pensum? Czy do systemu ERP/HR dane dotyczące pensum będą 

pochodziły z innego systemu(np..dziekanatowy). Jeśli tak, to do 

realizacji byłby interfejs wymiany danychanie samych kartotek po 

stronie ERP.

Bezwzględne

System zapewnia rejestr historii wykształcenia z 

tytułem/stopniem naukowym, kierunkiem, 

specjalnością, dyscypilną, dziedziną naukową,

Bezwzględne

System zapewnia rejestr danych dotyczące 

planowanych i rozpoczętych procesów doktorskich, 

habilitacyjnych

Bezwzględne

System zapewnia rejestr pensum pracowniczego z 

informacją dodatkową o zwyżce bądź obniżeniu 

pensum w zakresie wskaznych dat

Analogicznie jak punkt 7. Niezbędne w kontekście rozliczeń pensum 

było by wskazanie zasad,algorytmów etc, w celu poprawnego 

rozliczenia składników na liście. Jest to już element 

wdrożeniowy/konfiguracyjny.

Bezwzględne

System zapewnia rejstr pełnionych funkcji Bezwzględne

System zapewnia rejestr ocen pracowniczych Bezwzględne

System zapewnia rejestr planowanych i uzyskanych 

punktów parametrycznych w danym okresie

Bezwzględne

System zapewnia rejest grantów, projektów (nazwa, 

zadanie, etap, dekret)

Bezwzględne

System zapewnia obsługę urlopów wypoczynkowych, 

oraz naukowych, zdrowotnych dla nauczycieli 

akademickich

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne wyliczanie stażu 

pracowniczego u obecnego i poprzednich 

pracodawców niezbędny do ustalenia uprawnień 

pracowniczych.

Bezwzględne

System zapewnia rejestr szkoleń BHP, dopłat do 

okulatów i badań lekarskich. Możliwość wyświetlania 

powiadomień o kończących się terminach.

Bezwzględne

System zapewnia ewidencję nagród Bezwzględne

System zapewnia ewidencję udzielanych kar Bezwzględne

System zapewnia ewidencję różnych rodzajów adresów 

z zachowaniem historii zmian

Bezwzględne

System zapewnia rejestr danych dotyczących 

zatrudniania obcokrajowca

Bezwzględne

System zapewnia możliwość integracji danych z 

sytemem POLON

wymagane doprecyzowanie zakresu integracji. Bezwzględne

System zapewnia zapewnia rejestr dyscyplin i dziedzin 

naukowych

Bezwzględne

System zapewnia dostęp do słowników urzędów 

skarbowych, ZUS.

Bezwzględne

System zapewnia rejestr świadectw pracy 

automatycznie tworzony podczas procesu rozwiązania 

stosunku pracy. Automatyczne uzupełnianie danych do 

świadectwa, możliwość generowania świadectwa pracy 

oraz jego wydruku

Bezwzględne
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Opcjonalne
System zapewnia obsługę ubezpieczeń społecznych - 

zgodnie z aktualnem stanem prawnym - w zakresie 

pracowników etatowych, na umowach cywilno-

prawnych, studentów oraz członków rodzin.

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne monitorowanie i 

informowanie o zmienionych danych, powodujących 

konieczność wysłania korekty zgłoszenia do ZUS-u. 

Sygnalizowanie w momencie zmiany danych o 

konieczności zgłoszenia korekty.

System zapewnia wyszukanie zmiany danych 

powodujących konieczność wysłania korekty 

zgłoszenia do ZUS-u. System umożliwia generowanie  

dokumentów zgłoszeniowych w trybie zmiany/korekty.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość rejestrowania w systemie 

danych potrzebnych do generowania raportów 

korygujących.

Bezwzględne

System zapewnia tworzenie jednego dokumentu RSA, 

RCA dla pracownika o tym samym numerze PESEL 

(umowa o pracę, umowa cywilno-prawna).

Bezwzględne

System zapewnia obsługę ubezpieczeń zdrowotnych 

studentów. Komunikat z systemu, że student w tym 

samym czasie ma zawartą umowę zlecenie

System zapewnia obsługę ubezpieczeń zdrowotnych 

studentów. Użytkownik jest informowany, w procesie 

zatrudnienia, o aktualnym statusie zgłoszenia do ZUS.

Bezwzględne

System kontroluje naliczanie składek przy wielu 

zatrudnieniach (etat+zlecenie=długie nieobecności) w 

uczelni

Bezwzględne

System zapewnia możliwość ewidenjconowania czasu 

pracy i rozliczania kart czasu pracy zgodnie z aktualnie 

obowiązującym stanem prawnym dla kadry 

administracyjnej i nauczycieli akademickich, w tym:

Bezwzględne

System zapewnia zaawansowane funkcje zbiorczego 

zarządzania zmianą harmonogramów

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne rozliczenia godzin 

pracy, nadgodzin, nadpensów, dodatków w kartach 

czasu pracy z rejestrem nadgodzin i określeniem źródeł 

finansowania.

Bezwzględne

System zapewnia prowadzenie rejestru nieobecności z 

uwzględnieniem limitów, możliwością tworzenia nowych 

rodzajów nieobecności.

Bezwzględne

System zapewnia rozbudowany zestaw standardowych 

raportów kadrowych, płacowych, które mogą być 

dostosowane do wymagań Zamawiającego

Bezwzględne

System zapewnia możliwość generowania pism z 

szablonów Word oraz definiowania nowych szablonów 

pism i generowanie dokumentów z poziomu kartoteki 

pracownika lub zbiorczo dla wybranych osób, (umowy o 

pracę, umowy cywilno-prawne, aneksy, 

zaświadczenia,itd.)

Bezwzględne

System zapewnia możliwość definiowania nowych 

zestawień w oparciu o powiązane dane w systemie. 

Zestawienia modelowane przez użytkownika i 

eksportowane do plików

Bezwzględne

System generuje informcję o składce zdrowotnej za 

studentów do MNiSW

Bezwzględne

System zapewnia możliwość generowania zestawień 

statystycznych (Z-02,Z-03, Z-05, Z-06, Z-10,Z-12, 

PFRON, IWA, PNT)

Bezwzględne
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Opcjonalne
System zapewnia sporządzenie jednej elektronicznej 

deklaracji podatkowej (PIT-11; IFT1) za poprzedni rok 

podatkowy, w której są uwzględnione wynagrodzenia 

uzyskane ze wszystkich źródeł przychodów (np. z tytułu 

umowy o pracę, umów cywilno-prawnych, stypendiów 

itp.). W ramach wieloetatowości system generuje PITy 

łącznie ze wszystkich stosunków pracy i tytułów 

przychodów..

Bezwzględne

System umożliwia sporządzenia dokumentów 

zgłoszeniowych/rozliczeniowych do ZUS. W ramach 

wieloetatowości system generuje dokumenty łącznie ze 

wszystkich stosunków pracy bez potrzeby ingerencji 

użytkownika w modyfikacje danych. Wszystkie dane są 

generowane zbiorczo do systemu Płatnik wraz ze 

składakami zdrowotnymi studentów.

Bezwzględne

System umożliwia zgłoszenie/wyrejestrowanie studenta 

z tytułu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego oraz 

naliczenie odpowiedniej wartości składki zdrowotnej. 

Wszystkie dane mogą być generowane zbiorczo do 

systemu Płatnik.Możliwośc integracji z systemem 

dziekanatowym.

Bezwzględne

System umożliwia pobranie i przetworzenie zwolnień z 

e-ZLA.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość tworzenia 

niestadardowych funkcjonalności dotyczące naliczania 

list płac

Bezwzględne

System kontroluje składniki, które raz zostały pobrane 

na listę aby nie występowały na innych listach.

Bezwzględne

W przypadku zatrudnienia na umowe o pracę i 

dodatkowo w grancie/projekcie przy chorobie System 

nalicza wynagrodzenie chorobowe tylko z 

wynagrodzenia z umowy o pracy nie pomiejszając 

dodatkowego wynagrodzenia z grantu/projektu

Bezwzględne

W przypadku wydzielonego wynagrodzenia z umowy o 

pracę na potrzeby grantu/projektu System obsługuje 

różne warianty wyliczania wynagrodzenia 

chorobowego/płacy zasadniczej, np. wydzielanie 

procentowe, kwotowo, karty czasu pracy

Bezwzględne

System drukuje listy płac w podziale wg. danych z 

szablonu list płac (Np. wydruk automatyczny częścilisty 

płac dotyczącej wskazanego konkrentego 

projektu/projektów itp..)

Bezwzględne

System umożliwia rozksięgowanie wynagrodzenia wraz 

z narzutami na podstawie kart czasu pracy. Każdy 

dzień ewidencjonowany w karcie czasu pracy może być 

opisany innymi źródłami finansowania (w tym 

projektami/zadaniami). Funkcjonalność pozwala 

również szczegółowo rozpisywać poszczególne 

godziny w jednym dniu (rozdzielnik kosztów w oparciu o 

rodzaje godzin). Karty pracy mogą być wykorzystane do 

ewidencji czasu pracy w projektach dla pracowników 

dydaktycznych i/lub nie dydaktycznych.

Bezwzględne
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Opcjonalne
System umożliwia stosowanie 50% kosztów uzyskania 

przychodów z tytułu praw autorskich dla umów cywilno-

prawnych oraz wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

System pozwala na elastyczne ustalanie jakie składniki 

wynagrodzenia ze stosunku pracy stanowią przychód 

wliczany do podstawy praw autorskich (np. 

wynagrodzenie zasadnicze pomniejszone o czas 

przebywania na wybranych urlopach) uwzględniając 

różne współczynniki.

Bezwzględne

System zapewnia automatyzację alokacji kosztu (wg 

kluczy statycznych lub dynamicznych) i dekretowania 

kosztów składników wynagrodzenia brutto i 

odpowiadających im narzutów finansowanych z 

różnych źródeł na obiekty kontrolingowe

Bezwzględne

System zapewnia możliwość korekty automatycznych 

alokacji i dekretacji wynagrodzeń

Bezwzględne

System umożliwia naliczenie wynagrodzenia ze 

stosunku pracy oraz z tytułu umów cywilno-prawnych w 

walucie obcej.

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne ograniczenie 

pobierania składki na FP i FGŚP (Ustawa 55/60roku 

życia /urząd pracy/powrót z 

macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego

Bezwzględne

System zapewnia rozbudowany moduł do zarządzania 

Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Bezwzględne

System zapewnia ewidencję oświadczeń o dochodach i 

wniosków o realizację świadczeń socjalnych,

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne naliczanie świadczeń 

wg zdefiniowanych rodzajów na podstawie złożonych 

oświadczeń i wniosków,

Opcjonalne

System zapewnia generowanie przygotowanych kwot 

świadczeń na listy płac,

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne naliczenie świadczeń 

zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi 

(limity).

Bezwzględne

System zapewnia rejestr pożyczek i automatyczne 

pobieranie danych na listę płac.

Bezwzględne

System umożliwia prowadzenie rejestru świadczeń 

pracowniczych finansowanych ze środków ZFŚS

Opcjonalne

System zapewnia operacje na funduszu socjalnym: 

kompensata, umorzenie.

Opcjonalne

System zapewnia naliczanie jednej listy płac według 

składników wynagrodzeń z możliwością przypisania 

wielu źródeł finansowania i automatycznym 

pobieraniem na listy płac zgodnie z obowiązującymin 

przepisami prawa.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość naliczenia na jednej liście 

płac składników wynagrodzenia przysługujących za 

różne okresy rozliczeniowe i prawidłowe uwzględnianie 

tych składników w podstawie zasiłkowej (np. w 

podstawie do wynagrodzenia chorobowego)

Bezwzględne
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Opcjonalne
System zapewnia możliwość wykonania przelewów 

wynagrodzeń ze wskazanej listy płac z konta 

bankowego konkretnego projektu.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość tworzenia wydruków z 

listy podstawoweji/projektowej dla wskazanego projektu 

z dokładnością poszczególnych 

zadania/kategorii/podkategorii (mozliwość edycji 

widoku danych do wydruku przez użytkownika)

Bezwzględne

System zapewnia możliwość wykonania przelewu 

wynagrodzenia na kilka kont bankowych pracownika

Opcjonalne

System zapewnia możliwość definiowania dowolnej 

liczby potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia netto 

oraz algorytmów ich obliczania, w tym kontrola 

potrąceń w stosunku do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę – różne warianty np. z ulgą 

podatkową i bez, z kosztami uzyskania i bez (zajęcia 

komornicze)

Bezwzględne

System zapewnia automatyczne tworzenie przelewów 

dla pracowników oraz auto-wpłaty dla urzędów (z tytułu 

podatków, składek i potrąceń) oraz ich przesyłanie do 

banku.

Bezwzględne

System zapewnia kontrolę oraz informuje użytkownika 

na temat limitu kosztów uzyskania przychodów 

(ryczałtowych oraz autorskich) w ramach 

obowiązujących stosunków pracy oraz umów 

cywilnoprawnych.

Bezwzględne

System posiada rozbudowany rejestr umów cywilno-

prawnych.

Bezwzględne

System zapewnia grupowanie umów wg rodzajów 

(np.zlecenia, dzieła, kontrakty, B2B)

Bezwzględne

System zapewnia ewidencję i rozliczenie wielu 

rachunków do jednej umowy,

Bezwzględne

System zapewnia kontrolę kwoty brutto umowy wraz ze 

wskazaniem wartości zrealizowanej i pozostającej do 

realizacji),

Bezwzględne

System zapewnia prowadzenie pełnej kartoteki 

zatrudnienia i osoby tak jak dla pracownika etatowego 

(jeden numer, jedna teczka)

Bezwzględne

System zapewnia możliwość przypisania do umowy 

wielu źródeł finansowania,

Bezwzględne

System zapewnia możliwość przypisania do rachunku 

wielu źródeł finansowania.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość rozliczania rachunków z 

um. cywilnoprawnych w danym miesiącu, na konkretny 

termin wypłaty w ramach jednej listy płac.

Bezwzględne

System zapewnia możliwość automatycznej weryfikuji 

zmiany składek w rachunku. System weryfikuje 

poprzednie zgłoszenie i daje komunikat o zaistniałej 

zmianie

Opcjonalne

System zapewnia obsługę projektów unijnych i grantów Analogicznie jak w punkcie 14. Bezwzględne

System zapewnia przypisanie do wybranych 

składników wynagrodzeń źródeł finansowania z 

projektów i grantów

Bezwzględne

System zapewnia możliwość wydruku raportu z listy 

płac na konkretne projekty/granty wg. etapu i/lub 

zadań, kategorii, podkategorii kosztów

Bezwzględne
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Opcjonalne
System zapewnia automatyczne przygotowanie 

przelewów wynagrodzeń projektowych z dedykowanym 

im kont bankowych

Bezwzględne

System posiada gotowe automaty/algorytmy 

wspierające wyliczenie wybranych składników 

wynagrodzeń

Bezwzględne

System posiada gotowy automat/algorytm wyliczania 

ekwiwalentu za urlop

Bezwzględne

System posiada gotowy automat/algorytm wyliczania 

podstawy do ekwiwalentu

Bezwzględne

System posiada gotowy automat/algorytm wyliczania 

wartości ekwiwalentu (wyliczenia dla pracowników 

akademickich i administracyjnych),

Bezwzględne

System posiada gotowy automat/algorytm wyliczania 

średniej urlopowej (wyliczenia dla pracowników 

akademickich i administracyjnych),

Bezwzględne

System posiada gotowy automat/algorytm wyliczania 

podstawy do zasiłku

Bezwzględne

System posiada gotowy automat/algorytm wliczania do 

podstawy zasiłku umów cywilnoprawnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami

Bezwzględne

System posiada gotowy automat/algorytm wliczania 

odpraw emerytalnych/rentowych/pośmiertnych,

Bezwzględne

System posiada gotowy automat/algorytm wliczania 

nagród uznaniowych/premii za publikacje

Bezwzględne

System zapewnia automatyzację naliczania nadpensów Do doprecyzowania na czym ma polegać 

automatyzacja.

Bezwzględne

System zapewnia monitorowanie i informowanie o 

terminach upływu końca okresów: urlopu 

macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego 

,bezpłatnego, naukowego, dla poratowania 

zdrowia,świadczenia rehabilitacyjnego, uprawnień 

zawodowych, upływu umów na okres próbny,na czas 

określony, nabycia wieku emerytalnego, upływu badań 

lekarskich, szkoleń bhp itp.

Bezwzględne

System pozwala dowolnie definiować nowe składniki 

przeliczane na liście płac oraz modyfikować algorytmy 

wyliczenia

System, z poziomu interfejsu użytkownika, umożliwia 

wprowadzanie nowych definicji składników wyliczanych 

na liście płac. Możliwość zdefiniowania przez 

Użytkownika algorytmu wyliczenia z wykorzystaniem 

działań matematycznych i logicznych.

Bezwzględne

System umożliwia definiowanie różnych rodzajów list 

płac, możliwość tworzenia nowych szablonów list (np. 

według grup pracowniczych, według źródła 

finansowania, według formy zatrudnienia itp.)

Bezwzględne

System umożliwia import danych o składnikach 

wynagrodzenia z plików xls, np. potrącenia, dodatki, 

nagrody/premie, godziny ponadwymiarowe.

Bezwzględne

System posiada funkcjonalność do naliczania dla 

spadkobierców masy spadkowej.

Bezwzględne

System umożliwia naliczenie i wypłatę różnego rodzaju 

stypendiów kóre mogą być opodatkowane lub 

nieopodatkowane, oskładkowane ZUS i 

nieoskładkowane.

Bezwzględne
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Opcjonalne
System umożliwia generowanie pliku z paczkami 

przelewów pracowniczych płatnych z różnych kont 

bankowych również walutowych w przypadku wypłat 

naliczonych w danej walucie.

Bezwzględne

System umożliwia wykonanie podglądu dekretu przed 

zamknięciem listy płacy i wykonanie zestawień 

uwzględniając szablony rozksięgowania.

Bezwzględne

System kontroluje prawidłowość zbudowania dekretów 

list płac. Uniemożliwia m. in. zadekretowanie kosztów 

wynagrodzeń danego projektu na błędne konto 

syntetyczne, analityczne, lub inny obiekt kontrolingowy

Bezwzględne

System uwzględnia możliwość naliczania premii wg. 

regulaminu premiowania

Bezwzględne

System zapewnia możliwość naliczania wynagrodzeń 

prowizyjnych

Bezwzględne

System umożliwia menadżerom samodzielny dostęp do 

wskazanych przez Zamawiającego informacji 

kadrowych i płacpowych o ich pracownikach

Bezwzględne

Moduł HCM (Zarządzanie Kapitałem Ludzkim) oraz 

Portal Pracowniczy

0

System pozwala budować skale wartościowania 

stanowisk - odrębnie dla stanowisk akademickich i 

administracyjnych

rozbudowa opisu stanowiska o obiekt 

wartościowania, prace dodatkowe do 

wyceny

Bezwzględne

System pozwala przypisać przedziały wynagrodzenia 

do skal wartościowania

jw. Bezwzględne

System pozwala tworzyć opisy stanowisk i przypisywać 

im wiele skal kompetencyjnych

rozbudowa opisu stanowiska, Bezwzględne

System pozwala przypisać stanowiska do skal 

wartościowania ręcznie lub na podstawie skal 

kompetencyjnych

jw. Bezwzględne

System powinien umożliwiać powiązanie stanowiska z 

wielopoziomową strukturą organizacyjną

Bezwzględne

System pozwala na wyszukiwanie profili 

kompetencyjnych wg. zadanych kryteriów

Bezwzględne
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Opcjonalne
System posiada kreator wprowadzania opisu 

stanowiska (prowadzący użytkownika krok po kroku)

rozbudowa funkcjonalności opisu 

stanowiska o kreator, prace dodatkowe do 

wyceny

Rozwiązanie pozwala na wprowadzenie nowego i edycję istniejącego 

profilu kompetencyjnego/zawodowego (mapy kompetencyjnej) do 

systemu 

Podstawowe dane profilu składają się z minimum następujących pól:

•	Nazwa (pole wymagane),

•	Opis

Możliwość edycji wszystkich wprowadzonych danych profilu  

Narzędzia powinny automatycznie przypisać użytkownika, który 

wprowadził profil oraz datę wprowadzenia  W przypadku edycji 

narzędzia powinny automatycznie przypisać użytkownika 

modyfikującego profil oraz datę modyfikacji.

Dla każdego typu kompetencji dostępnego w narzędziach, musi 

istnieć możliwość przypisywania/wypisywania kompetencji do/z 

profilu. 

Przypisując kompetencje dla każdego typu kompetencji w profilu 

kompetencji użytkownik powinien móc ustawić poziom wymagany i 

pożądany dla kompetencji na podstawie wybranej skali (np  skala 1-

5).  

Użytkownik powinien móc ustawić wartości poziomu wymaganego i 

pożądanego w profilu osobno dla każdej skali dostępnej w systemie. 

Przypisując/wypisując kompetencje narzędzia powinny automatycznie 

wyświetlać wykres  prezentujący wprowadzone dane w formie 

graficznej.  

Uprawniony użytkownik powinien móc w każdej chwili 

przypisać/wypisać pojedynczego użytkownika lub grupę 

użytkowników uprawnionych do podglądu lub edycji danych profilu 

kompetencji. 

Opcjonalne

System umożliwia wydruk do postaci pliku Word lub 

PDF wprowadzonego opisu stanowiska

dodanie raportu w odpowiednim układzie 

zawierającego nowe eementy opisu 

stanowiska

Bezwzględne

System umożliwia prowadzenie bazy szkoleń (kursów) i 

wydarzeń. System pozwala na publikację tematu 

kursu/wydarzenia, opisu, terminu, lokalizacji, ustalenia 

limitu uczestników, terminów zapisów oraz terminów 

rezygnacji z wydarzenia/kursu.

Rozwiązanie pozwala na zarządzanie stanowiskami oraz opisami 

stanowisk pracy  Tworząc opis stanowiska użytkownik powinien 

zdefiniować następujące dane:

•	Nazwa stanowiska

•	Poziom zarządczy,

•	Profil kompetencji,

•	Dowolne dodatkowe pola zdefiniowane przez administratora,

•	Dane opisowe/ Kwalifikacje

•	Zadania realizowane na stanowisku,

•	Wskaźniki efektywności przypisane do stanowiska

•	Kompetencje przypisane do stanowiska

•	Certyfikaty przypisane do stanowiska

•	Szkolenia przypisane do stanowiska

Po utworzeniu opisu stanowiska automatycznie powinien do systemu 

zostać dodany profil kompetencji zawierający kompetencje 

przypisane do stanowiska. 

Uprawniony użytkownik powinien móc zarządzać słownikiem 

dostępnych poziomów zarządczych, wskaźników efektywności, 

danymi opisowymi oraz zadań. 

Bezwzględne

System umożliwia wygenerowanie w postaci 

dokumentu Ms Word listy uczestników szkolenia, 

certyfikatów oraz innych dokumentów szkoleniowych. 

Administrator systemu posiada możliwość dodania do 

systemu szablonów generowanych dokumentów.

Bezwzględne
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Opcjonalne
System umożliwia na przypisanie materiałów w formie 

plików do kursu/wydarzenia. Uczestnicy 

kursu/wydarzenia mogą pobrać materiały przed 

rozpoczęciem wydarzenia/kursu.

Bezwzględne

System umożliwia udostępnienie dla kursu/wydarzenia 

ankiety oceniającej oraz dowolnej innej ankiety.

Bezwzględne

System umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie kursów 

i wydarzeń.

Bezwzględne

System umożliwia zgłoszenie się na wybrany 

kurs/wydarzenie przez portal

Bezwzględne

System umożliwia zbudowanie dowolnego formularza 

elektronicznego zbierającego dane od pracowników. 

System umożliwia wymuszenie wprowadzenia danych 

do formularza po pierwszym zalogowaniu do portalu.

punkt spoza standardu. Przewidziany 

dodatkowy budżet

System umożliwia zbudowanie dowolnego formularza 

elektronicznego zbierającego dane od pracowników w 

formie ankiety, kwestionariusza. System podpowiada 

ankiety/ kwestionarisuze do wypełnienia dla 

pracownika wraz z określeniem maksymalnej daty 

wypełnienia.

Bezwzględne

System daje możliwość określenia reguł w formularzu 

odsłaniających bądź ukrywających jego elementy w 

zależności od informacji umieszczonej przez 

wypełniającego

Bezwzględne

System daje możliwość określenia uprawnień do 

poszczególnych formularzy

Bezwzględne

System daje możliwość osadzania stworzonego 

formularza na stronie www

Bezwzględne

System musi automatycznie generować strukturę bazy 

danych na podstawie zbudowanego formularza do 

przechowywania zbieranych danych

Bezwzględne

System daje możliwość raportowania danych z 

formularzy, bezpośrednio z interfejsu użytkownika 

dostępnego przez przeglądarkę internetową

Bezwzględne

System daje możliwość określenia grupy docelowej dla 

danego formularza

punkt spoza standardu. Przewidziany 

dodatkowy budżet

Bezwzględne

System daje możliwość udostępnienia formularza dla 

użytkowników niezalogowanych

punkt spoza standardu. Przewidziany 

dodatkowy budżet

System umożliwia eksport formularza elektronicznego 

zbierającego dane od pracowników w formie ankiety, 

kwestionariusza do Excel/ Word w celu wypełnienia 

takiej ankiety przez pracownika off-line.

Bezwzględne

System musi umożliwić wprowadzenie opisu 

początkowego i końcowego formularza – opisy 

wyświetlone zostaną użytkownikowi przed i po 

wypełnieniu formularza

punkt spoza standardu. Przewidziany 

dodatkowy budżet

Bezwzględne

System musi umożliwić podział formularza na sekcje Bezwzględne

System daje możliwość określania wymagalności pól 

formularza

Bezwzględne

System musi zapewniać podgląd formularza przed jego 

udostępnieniem

Bezwzględne

System musi pozwolić na podział formularza na kolejne 

strony (kroki), użytkownik wypełni formularz 

przechodząc na kolejne strony – wg ustawień 

zdefiniowanych przez administratora.

Bezwzględne

System umożliwia integrację z platformą LMS 

Zamawiającego: rejestrację pracowników na kursy, 

weryfikację odbycia kursu, import wyniku. A także imort 

statystyk dotyczących kursu.

opracowanie interfejsu wymiany danych z 

platformą LMS, prace integracyjne do 

wyceny

Bezwzględne
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Rozwiązanie pozwala na wprowadzenia danych  nowej kompetencji. 

Podstawowe dane kompetencji składają się z minimum 

następujących pól: Nazwa (pole wymagane), Kategoria (np. 

społeczne), Definicja, Opis, Skala – , Typ (np. kompetencje miękkie, 

produktowe), Tag wyszukiwania (możliwość przypisania/usunięcia 

dowolnej liczby tagów do kompetencji), Aktywność  (Czy kompetencja 

jest aktywna (Tak/Nie). Rozwiązanie pozwala na edycję wszystkich 

wprowadzonych danych kompetencji. Rozwiązanie pozwala na 

automatyczne przypisanie użytkownika, który wprowadził 

kompetencję oraz datę wprowadzenia. W przypadku edycji 

rozwiązanie pozwala na automatyczne przypisanie użytkownika 

modyfikującego kompetencję oraz datę modyfikacji. Tylko oznaczone 

jako aktywne kompetencje powinny być możliwe do przypisania w 

ocenach, profilach kompetencyjnych i opisach stanowisk. Uprawniony 

użytkownik może dokonać dezaktywacji kompetencji. Uprawniony 

użytkownik może przypisać/wypisać pojedynczego użytkownika lub 

grupę użytkowników uprawnionych do podglądu lub edycji danych 

kompetencji.

Rozwiązanie pozwala na tworzenie i zarządzanie dostępnymi 

definicjami wskazówek rozwojowych pracowników  Wprowadzając 

nową definicję użytkownik może wprowadzić min  następujące pola: 

Nazwa (pole wymagane), Typ (typ definicji np  opis, egzamin)  

Uprawniony użytkownik może aktywować/dezaktywować definicje 

typów wskazówek  Tylko definicje oznaczone jako aktywne powinny 

być możliwe do uzupełnienia podczas wprowadzania/edycji 

wskazówek rozwojowych kompetencji 

Dla każdej definicji uprawniony użytkownik może zdefiniować dla 

danej kompetencji wartości dla danej definicji wskazówki rozwojowej 

na każdym poziomie skali dostępnej w danej kompetencji 

Rozwiązanie pozwala na zarządzanie skalą obserwacyjną, w tym: 

wprowadzanie treści skali obserwacyjnej dla każdego poziomu na 

skali (np. skala 1-5, skala 1-3). Użytkownik wprowadzając treść może 

wybrać jakie poziomy skali kompetencji chce wprowadzić, w tym 

skopiować treść pomiędzy poziomami na skali obserwacyjnej. Treść 

dla każdego z poziomów powinna móc być wprowadzana dla 

każdego wskaźnika behawioralnego zdefiniowanego w kompetencji. 

Rozwiązanie pozwala na edycję wszystkich treści skali 

kompetencyjnej przez uprawnionego użytkownika.
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Opcjonalne
Rozwiązanie umożliwia wprowadzenie nowej oceny (badania) do 

systemu  Podstawowe dane składają się z minimum następujących 

pól:

•	Nazwa (pole wymagane),

•	Opis,

•	Planowana data rozpoczęcia,

•	Planowana data zakończenia,

•	Skala (np  skala 1-5, 1-3)

•	Proces

Po dodaniu badania uprawniony użytkownik wskazuje listę 

użytkowników lub grup biorących udział w badaniu 

Badanie powinno zostać udostępnione dla użytkowników dopiero po 

jej rozpoczęciu – rozpoczęcie badania ustawia uprawniony 

użytkownik 

Uprawniony użytkownik może wstrzymać lub zakończyć ocenę  Po 

wstrzymaniu lub zakończeniu badania użytkownicy biorący udział w 

ocenie nie powinni posiadać możliwości uzupełniania badania  

Uprawniony użytkownik posiada możliwość wznowienia 

wstrzymanych badań 

Po utworzeniu badania powinny zostać przypisane kroki do 

wykonania w ramach badania na podstawie wybranego procesu 

podczas jej tworzenia 

Uprawniony użytkownik posiada możliwość zdefiniowania nazwy, 

opisu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia każdego z kroków 

badania  Domyślnie nazwy i opisy kroków zostają skopiowane z 

wybranego procesu 

W ramach badania uprawniony użytkownik posiada możliwość 

przypisania badanych kompetencji podczas badania za pomocą 

minimum 2 wymienionych metod:

•	Wybór pojedynczych kompetencji  z katalogu wraz z wskazaniem 

oczekiwanego i wymaganego poziomu

•	Wybór profilu kompetencyjnego

•	Wybór na podstawie opisów stanowisk (opcja)
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Opcjonalne
Rozwiązanie umożliwia definiowanie i konfigurację dowolnych 

procesów badania  Rozwiązanie umożliwia wprowadzenie oraz 

edycję istniejących procesów  W trakcie zakładania nowego badania 

użytkownik ma możliwość wyboru procesu z listy dostępnych 

procesów, który będzie odzwierciedlał przebieg oceny 

Rozwiązanie umożliwia konfigurację procesu za pomocą graficznego 

edytora  Proces powinien być konfigurowany jako proces (Workflow)  

Konfiguracja procesu odbywa się za pomocą przeglądarki 

internetowej, bez konieczności wykorzystania zewnętrznych narzędzi 

lub modyfikacji systemu przez Dostawcę 

Konfigurując proces użytkownik powinien mieć dostępne następujące 

elementy:

•	Test kompetencji – użytkownik wypełnia test kompetencji,

•	Ankieta – użytkownik wypełnia ankietę 

•	Wskazówki rozwojowe – użytkownik posiada podgląd lub edycję 

wskazówek rozwojowych wygenerowanych na podstawie wyników 

oceny,

•	Skala kompetencyjna  - użytkownik wypełnia skalę kompetencyjną,

•	Wspólna ocena na skali – przełożony wypełnia skalę kompetencyjną 

– podczas wypełnienia skali posiada podgląd do samooceny

•	Spotkanie – użytkownik wprowadza informacje o terminie 

proponowanego spotkania w celu omówienia badania

•	Działania rozwojowe – użytkownik wprowadza informacje o 

propozycji działań rozwojowych

•	Cele – użytkownik ocenia cele z poprzedniego okresu 

rozliczeniowego

•	Wspólna ocena celów – przełożony wypełnia ocenę celów – 

podczas wypełniania posiada podgląd samooceny pracownika

•	Cele przyszłe – użytkownik wprowadza cele realizowane w kolejnym 

okresie rozliczeniowym

•	Rozpoczęcie oceny

•	Zakończenie oceny

W ramach procesu autor procesu może wgrać szablon Rozwiązanie udostępnia minimum następujące predefiniowane 

procesy:

•	Badanie testem kompetencji

o	Krok 1 – rozpoczęcie badania

o	Krok 2 – użytkownik wypełnia test kompetencji

o	Krok 3 – użytkownik otrzymuje wskazówki rozwojowe na podstawie 

wypełnionego testu

o	Krok 4 – zakończenie badania 

•	Ocena 180

o	Krok 1  – rozpoczęcie badania

o	Krok 2 – pracownik uzupełnia samoocenę na skali	

o	Krok 3 – pracownik ocenia cele

o	Krok 4 – pracownik wprowadza cele na kolejny okres rozliczeniowy

o	Krok 5 – przełożony dokonuje wspólnej oceny na skali

o	Krok 6 - przełożony dokonuje wspólnej oceny celów 

o	Krok 7 - przełożony koryguje cele na kolejny okres rozliczeniowy

o	Krok 4 – przełożony wprowadza działania rozwojowe

o	Krok 5 – pracownik akceptuje ocenę ( w przypadku odrzucenia 

ocena przechodzi do kroku nr 2)

o	Krok 6 – zakończenie badania

Workflow (procesy oraz obieg dokumentów) 0
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Opcjonalne
Narzędzie Workflow jest zintegrowane z pozostałymi 

modułami Systemu i pozwala rejestrować zamówienia, 

faktury, rachunki  z zachowaniem opisu dekretacji 

wprowadzonej przez uczestników procesu

Ważne, aby dla jednoznaczności wycen, 

precyzyjnie określić dla jakich dokumentów 

Zamawiający będzie oczekiwał 

implementacji elektronicznego workflow w 

ramach wdrożenia

Bezwzględne

Procesy obsługiwane przez Narzędzie Workflow 

obejmują co najmniej: (i) obieg zapotrzebowań, (ii) 

obieg dokumentów kosztowych, (iii). obieg rachunków 

do zleceń i faktur do umów B2B wraz z integracją z 

systemem dziekanatowym VDO, (iv). zatwierdzanie i 

rozliczanie delegacji, (v). wnioski urlopowe

możliwość zarzadzania katalogiem kompetencji. Bezwzględne

Narzędzie Workflow może być obsługiwane przez 

użytkowników końcowych poprzez urządzenia mobilne 

(tablet oraz smartphone z systemami iOS oraz Android)

Należy zwrócić uwagę na fakt, że aplikacje 

mobilne najczęściej posiadają 

funkcjonalności komunikacyjne (np. postęp 

do komunikatów i zadań wynikających z 

określonych procesów workflow, 

podejmowanie decyzji w związku obiegiem 

dokumentu w workflow, udział w dyskusjach 

kontekstowych typu chat, zakładanie 

nowych wątków dyskusji), a najrzadziej 

ewidencyjne. Dla jednoznaczności wycen 

Zamawiający powinien wyszczególnić jakich 

funkcjnalnościach aplikacji mobilnych 

wymaga.

możliwość zarządzania działaniami rozwojowymi Bezwzględne

Narzędzie Workflow zapewnia mechanizm 

powiadomień co najmniej poprzez email oraz 

konfigurację reguł wysyłania powiadomień ze względu 

na zdarzenia w procesie, jego parametry, użytkownika 

itd.

możiwość zarządzania skalami obserwacyjnymi Bezwzględne

Narzędzie Workflow posiada zintegrowane archiwum 

dokumentów

Dla uniknięcia wątpliwości powinno się 

wskazać, że chodzi o archiwum 

elektroniczne, z uwagi na to, że system 

workflow może wspierać również 

zarządzanie archiwum fizycznym 

dokumentów papierowych co do 

identyfikacji miejsca składowania, obsługi 

transakcji, np. wypożyczeń czy brakowania 

dokumentów papierowych

dodefiniowanie możliwości prowadzenia ocen pracowniczych Bezwzględne

Narzędzie Workflow wspiera wersjonowanie 

dokumentów w archiwum

jw. Narzędzie Workflow pozwala na śledzenie zmian 

wykonanych przez użytkowników w procesie workflow 

w postaci formularza elektronicznego oraz załaczania 

nowych wersji dokumentów (załączników) 

dodefiniowanie możliwości prowadzenia ocen pracowniczych Bezwzględne

Narzędzie Workflow wspiera mechanizm szablonów 

dokumentów oraz ich personalizacji

…personalizacji polegającej na 

umieszczeniu znaków graficznych, pobrania 

do treści okreśłonych metadanych z 

kontektu z którego dokument oparty o 

szablon jest edytowany

dodefiniowanie możliwości prowadzenia ocen pracowniczych Bezwzględne

Narzędzie Workflow posiada rejestr dokumentów 

przychodzących oraz wychodzących wraz z ich 

kategoryzacją i automatycznym przypisywaniem do 

ścieżki procesu

Narzędzie Workflow posiada rejestr dokumentów 

przychodzących oraz wychodzących wraz z ich 

kategoryzacją i ręcznym przypisywaniem do ścieżki 

procesu przez użytownika co będzie powodowoało 

wywołanie określonego procesu workflow.

Bezwzględne
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Opcjonalne
Narzędzie Workflow wspiera skanowanie i 

automatyczne załączanie zeskanowanych dokumentów 

oraz załączanie bezpośrednio z dysku użytkownika 

innych dokumentów w formie plików 

Z reguły jest tak, że dokumenty od razu po 

zeskanowaniu są dostępne w systemie 

workflow dla operatora (najczęściej 

pracownik sekretariatu), który opisuje ten 

dokument określonymi cechami (ręcznie 

i/lub za pomocą funkcjonalności 

automatyzujących rejestrację typu OCR 

data capture) i dopiero po zapisaniu takiego 

kompletu (dokument+cechy/metadane), na 

podstawie takich cech może nastąpić 

automatyczne skierowanie na ścieżkę 

workflow, wybór osoby, która ma się zając 

dokumentem, etc. 

Bezwzględne

Narzędzie Workflow pozwala na tworzenie i 

konfigurowanie formularzy do wprowadzania i edycji 

danych oraz ich przypisywanie ze względu na ścieżkę 

procesu, kategorię dokumentu itd.

Narzędzie Workflow pozwala na tworzenie i 

konfigurowanie szablonów dokumentów (np.. Word) 

pobierajacych dane z określonego wskaznego źrodła 

danych w systemie, przypisywanie szablonów 

dokumentów ze względu na ścieżkę procesu, kategorię 

dokumentu itd., automatyczne generowanie (zasilanie 

danych) do takiego szablonu dokumentu przez System 

oraz późniejsze dodawanie i edycję danych w 

dokumencie przez użytkownika w procesie Workflow

Bezwzględne

Narzędzie Workflow zapewnia podgląd dokumentów 

bezpośrednio w systemie (co najmniej PDF, JPG, 

PNG)

Warto dodać docx, doc Bezwzględne

Narzędzie Workflow pozwala na definiowanie 

uprawnień oraz grup użytkowników

Bezwzględne

Narzędzie Workflow zapewnia konfigurację dostępu do 

dokumentów, ścieżek procesów i innych 

funkcjonalności systemu na poziomie użytkownika oraz 

grup użytkowników

Bezwzględne

Narzędzie Workflow jest wyposażone w mechanizm 

OCR

Wnioskujemy o eliminację wymagania Opcjonalne

Narzędzie Workflow obsługuje wyszukiwanie 

pełnotekstowe

Wnioskujemy o eliminację wymagania Opcjonalne

Narzędzie Workflow obsługuje wyszukiwanie po 

wybranych atrybutach oraz fitrowanie i sortowanie 

wyników

Bezwzględne

Narzędzie Workflow po stronie użytkownika końcowego 

(uczestnika procesu) obsługuje wiele języków (w tym 

co najmniej: polski, angielski)

Bezwzględne

Narzędzie Workflow zapewnia monitoring zdarzeń w 

systemie oraz zapisuje pełną historię działań 

użytkowników systemu

Bezwzględne

Narzędzie Workflow daje możliwość zdefiniowania 

przez użytkowników wielu szablonów dokumentów, 

które uzupełniane są w procesie ich obiegu i akceptacji 

na poszczególnych etapach procesu.

…szablonów dokumentów, które 

wspomagają proces tworzenia 

dokumentów, poprzez automatyczne 

uzupełnianie ich treści atrybutami 

wynikającymi z kontekstu, np. procesu….

Bezwzględne

Narzędzie Workflow posiada mechanizmy obsługi 

zastępstw oraz delegowania (np. w przypadku 

nieobecności użytkownika) ze wskazaniem terminów w 

jakich one obowiązują

Bezwzględne
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Opcjonalne
Narzędzie Workflow posiada mechanizmy tworzenia 

hierarchii uczestników oraz kroków procesu w oparciu 

o hierarchię organizacyjną jak i niezależnych od 

hierarchii organizacyjnej dla każdego z procesów 

osobno (hierarchia może wynikać ze struktury 

projektowej, grantu itp.)

Bezwzględne

Narzędzie Workflow daje możliwość tworzenia, 

modyfikacji, wydruku i akceptacji umów wg. ścieżek 

obiegu dokumentów dla wyznaczonych osób

Bezwzględne

Narzędzie Workflow daje możliwość weryfikacji oraz 

akceptacji zamówień i dokumentów kosztowych (np. 

faktur zakupu, not obciążeniowych, umów na podstawie 

których księguje się wydatek itp.) wraz z obsługą 

wielowymiarowego opisu księgowego i kontrolingowego 

dokumentu (w podziale na wiele jednostek 

organizacyjnych, wiele projektów, wiele źródeł 

finansowania) na podstawie których dokument jest 

księgowany w systemie ERP

Dla jednoznaczności i porównywalności 

wycen proszę wskazać precyzyjnie 

zamknięty zbiór dokumentów, które w 

ramach wdrożenia mają mieć 

zaimplementowaną odpowiednią ścieżkę 

workflow.

Bezwzględne

Narzędzie Workflow daje możliwość weryfikacji oraz 

akceptacji zleceń i rachunków zleceniobiorców, B2B 

wraz z obsługą wielowymiarowego opisu księgowego i 

kontrolingowego

Co w tym przypadku oznacza B2B? Czy idą 

za tym jakieś określone funkcjonalności np. 

portal B2B dla zleceniobiorców?

Bezwzględne

Narzędzie Workflow daje możliwość weryfikacji, 

akceptacji oraz rozliczenia delegacji wraz z 

automatycznym księgowaniem kosztów i rozliczeń.

Bezwzględne

Narzędzie Workflow zapewnia możliwość rozliczania 

delegacji w podziale na źródła finansowania lub 

projekty ustalanym kwotowo lub procentowo

Dostosowanie procesu Bezwzględne

Narzędzie Workflow umożliwia wspiera rozliczanie 

zatwierdzonych wniosków na wyjazd służbowy krajowy i 

zagraniczny po odbyciu delegacji wg. obowiązujących 

w tym zakresie przepisów wraz z możliwością 

modyfikacji stawek (np. obowiązuje niższa stawka za 1 

km przebiegu pojazdu niż w przepisach) oraz 

możliwością wprowadzenia własnych stawek (np. limit 

ceny noclegu) Zamawiającego. Możliwośc 

różnicowania stawek dla różnych źródeł finansowania 

delegacji.

Dostosowanie procesu Bezwzględne

Narzędzie Workflow w części związanej z delegacjami 

umożliwia wprowadzenie i obsługę limitów dla 

pracownika lub grupy pracowników - np. limit kosztów 

delegacji lub limit kosztów prrzejazdu, wyłączenie 

okreśłonych grup kosztów z rozliczenia (dla zleceń) itp.

Dostosowanie procesu Bezwzględne

Narzędzie Workflow w części związanej z delegacjami 

umożliwia wprowadzenie i obsługę limitów dla 

pracownika lub grupy pracowników - np. limit kosztów 

delegacji lub limit kosztów prrzejazdu, wyłączenie 

okreśłonych grup kosztów z rozliczenia (dla zleceń) itp.

Dostosowanie procesu Bezwzględne
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Obszar / Wymaganie UWAGI firma 1 UWAGI firma 2 UWAGI firma 3 Bezwzględne / 

Opcjonalne
Narzędzie Workflow daje możliwość generowania 

dokumentów do formatu edytowalnego oraz do formatu 

PDF oraz daje możliwość wydruku dokumentów na 

podstawie zdefiniowanych szablonów dokumentów 

oraz danych wprowadzonych przez uczestników 

procesu (np. różne rodzaje umów zleceń, umów 

kontraktowych, B2B, formularze zgłoszeń do ZUS, 

rachunki, fiszki potrzebne do dokumentów kosztowych 

finansowanych ze środków unijnych itp.). Lista 

szablonów, które będą stanowić kryterium odbioru 

powstanie w fazie analizy wymagań. Zamawiający 

szacuje, że wdrożenie obejmie nie więcej niż 40 

formularzy.

Bezwzględne

Narzędzie Workflow pozwala na definiowanie dla 

każdego procesu (konkretnej ścieżki) lub grup 

procesów wielu poziomów akceptacji

Bezwzględne

Narzędzie Workflow pozwala na ustawienie dodatkowo 

wymaganej akceptacji dla dokumentów kosztowych 

powyżej wskazanej wartości

Bezwzględne

Narzędzie Workflow umożliwia obsługę grantów oraz 

projektów w zakresie przygotowania szablonów 

wydruków dokumentów potrzebnych do rozliczeń.

 - zawarcie umów,

 - obieg list płac wypłacanych w systemie kadrowo-

płacowym

 - obieg dokumentów takich jak: wnioski o dodatki 

zadaniowe, funkcyjne, zlecenie wypłaty itd.

Dla jednoznaczności i porównywalności 

wycen proszę wskazać precyzyjnie 

zamknięty zbiór szablonów wydruków 

dokumentów, które w ramach wdrożenia 

mają być zaimplementowane.

Bezwzględne

Narzędzie Workflow umożliwa tworzenie raportów 

okumentów w obiegu i ustawianie do nich dostępów dla 

poszczególnych grup użytkowników lub dla 

wskazanych użytkowników

Bezwzględne
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