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Zał�cznik nr 1 

 do Zaproszenie do składania ofert. 
dotyczy:  zintegrowanego systemu informatycznego realizowanego w ramach projektu nr WND-RPLD.04.03.00-00-031/09,  

pn. „Rozwój Adad Systems poprzez wykorzystanie nowoczesnych narz�dzi ICT i wdro�enie usług on-line”,. 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 
Wykonanie lub dostawa oraz wdro�enie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagaj�cego elektroniczn� 
obsług� klienta poprzez wykorzystanie nowoczesnych narz�dzi ICT. 

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1.1. Przebudow� obecnej strony internetowej (www.adad.pl) do postaci interaktywnego portalu 
zawieraj�cego: 

1.1.1. e-sklep on-line, 

1.1.2. interaktywne konto klienta e-BOK składaj�ce si� m.in. z: bazy wiedzy, pomocy technicznej, 
systemu obsługi zgłosze� serwisowych, 

1.1.3. forum on-line, 

1.1.4. Systemu Zarz�dzania Tre�ci� (CMS),  umo�liwiaj�cego wprowadzenie i edytowanie tre�ci na 
stron� internetow�. 

1.2. Dostarczenie platformy CRM. 

1.3. Integracj� e-sklepu, e-BOK, CRM oraz programu do obsługi sprzeda�y Sage Symfonia Handel. 

2. Wymagane cechy i funkcjonalno��: 

2.1. e-Sklep on-line 

2.1.1. Aplikacja webowa portalu Adad.pl, 

2.1.2. Baza produktów (towarów oraz usług), towarami b�d� licencje na autorski produkt 
Puzzle/TaxPro, abonament, sprz�t, aktualizacje oprogramowania. Klient ma mo�liwo�� 
zapoznania si� z ofert� firmy, cechami u�ytkowymi produktów, modułami z jakich si� 
składaj�, cenami, 

2.1.3. Konfiguracja i składanie zamówie� wymagaj�ce uprzedniego utworzenia konta klienta, 

2.1.4. Kreator ofert handlowych – klient uzyskuje mo�liwo�� samodzielnego skonfigurowania 
interesuj�cego go produktu lub usługi wykorzystuj�c wszystkie dost�pne moduły z bazy 
(parametry to ilo�� stanowisk, rodzaj modułu, okres abonamentu, itp.), 
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2.1.5. Koszyk on-line z kalkulatorem cenowym – klient otrzymuje propozycj� cenow� w odpowiedzi 
na samodzielnie skonfigurowan� ofert�, w zale�no�ci od wybranych ilo�ci stanowisk, 
wybranych modułów oraz okresu wa�no�ci abonamentu, 

2.1.6. Mo�liwo�� dokonania e-płatno�ci on-line za produkty zamówione w e-sklepie oraz znajduj�ce 
si� w koszyku, 

2.1.7. Integracja składania ofert i przyjmowanych zamówie� z programem obsługi sprzeda�y Sage 
Symfonia Handel, 

2.1.8. Podział realizacji zamówienia na etapy, 

2.1.9. �ledzenie zło�onego zamówienia i sprawdzanie jego statusu, 

2.1.10. Powiadomienia e-mail o zmianie statusu zamówienia, 

2.1.11. Biuletyn towarowy dotycz�cy dost�pnych produktów oraz usług, 

2.1.12. Moduł towarów promowanych, 

2.1.13. Boksy reklamowe, 

2.1.14. Moduł nowo�ci i promocji, 

2.1.15. System mar�y i masowej modyfikacji cen, 

2.1.16. System statystyk towarowych, 

2.1.17. Mo�liwo�� dynamicznego generowania kategorii towarów, 

2.1.18. Mo�liwo�� dodawania produktów do wielu kategorii, 

2.1.19. Mo�liwo�� wi�zania produktów w zestawy lub grupy, 

2.1.20. System komentarzy do towarów, 

2.1.21. System zapyta� on-line do towarów, 

2.1.22. Opracowanie szaty graficznej, 

2.1.23. Mo�liwo�� dodawania, zdj��, filmów oraz plików do towaru, 

2.1.24. System ewidencji punktów lojalno�ciowych z mo�liwo�ci� wymiany na towary promocyjne + 
baza towarów promocyjnych. 

2.2. Interaktywne konto klienta e-BOK 

2.2.1. Aplikacja webowa portalu Adad.pl, 

2.2.2. System logowania do portalu poprzez numer NIP oraz indywidualnie przydzielone hasło, 

2.2.3. Konto klienta sprz��one z CRM oraz e-Sklepem, 
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2.2.4. Mo�liwo�� tworzenia konta przez klienta po zatwierdzeniu e-mail’owym lub po zatwierdzeniu 
przez operatora, 

2.2.5. Mo�liwo�� zakładania konta klienta przez operatora, 

2.2.6. Mo�liwo�� modyfikacji danych przez kontrahenta i operatora uwzgl�dniaj�ca histori� zmian, 

2.2.7. Udost�pnianie usług bezpłatnych dost�pnych dla wszystkich oraz usług o dost�pnie 
warunkowym, 

2.2.8. Dost�p do cz��ci warunkowej dla klientów posiadaj�cych abonament, 

2.2.9. Cze�� z dost�pem publicznym obejmuje: pliki (demo, instrukcje pdf, itp.), informacje i 
ogłoszenia  kierowane do u�ytkowników Internetu,  system aktywacji oprogramowania, 

2.2.10. Cz��� z dost�pem warunkowym obejmuje: pliki aktualizacji, baz� wiedzy, funkcjonalno�� 
„moje pliki”, system obsługi zgłosze� serwisowych oraz wsparcie techniczne, 

2.2.11. Baza ogłosze� skierowana do klientów (w cz��ci bezpłatnej), 

2.2.12. Udost�pnianie kontrahentowi (podgl�d) wystawionych dla niego faktur (pdf, xml), 

2.2.13. Informacja o stanie zobowi�za� klientów, w przypadku klientów z limitem kupieckim, 

2.2.14. Informacja o stanie zobowi�za� rozliczonych i nie rozliczonych, integracja rozrachunków z 
programem obsługi sprzeda�y Sage Symfonia Handel, 

2.2.15. Automatyczne powiadomienie e-mail’em o zbli�aj�cym si� terminie upływu abonamentu, 
ustalanie ilo�ci dni do ko�ca okresu abonamentu, formularz zamówienia/ przedłu�enia okresu 
obsługi, 

2.2.16. Warunkowe udost�pnianie plików (aktualizacji posiadanych wersji oprogramowania), 

2.2.17. Udost�pnianie procedury aktywacji (licencjonowania) programów po zakupie i opłaceniu 
produktu, 

2.2.18. Integracja konta u�ytkownika z kontem pocztowym zało�onym na firmowych serwerach w 
domenach *@taxpro.pl i *@puzzle.pl, 

2.2.19.  Umo�liwienie konfigurowania adresu konta pocztowego przez kontrahenta z podziałem na 
wyró�nione grupy klientów i przypisanych im nazw domen (np. *@taxpro.pl dla doradców 
podatkowych i biur rachunkowych), 

2.2.20. WebServis umo�liwiaj�cy współprac� z klientem w zakresie aktywacji, aktualizacji oraz 
komunikacji i przesyłania powiadomie� - budowa kanałów RSS: 

a) publicznego – typowy kanał RSS z news'ami zwi�zanymi z produktami lub firm�, 

b) dost�pu warunkowego – w zakresie aktywacji (licencjonowania) umo�liwiaj�cy klientowi 
pobranie kodu aktywacji, 
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c) dost�pu warunkowego – w zakresie aktualizacji, za pomoc� którego klient z aktywnym 
abonamentem uzyskuje dost�p do plików (aktualizacji oprogramowania, poprawki), 

d) kanał dost�pu warunkowego – w zakresie dost�pu do bazy wiedzy (prawo działalno�ci 
gospodarczej, podatki, prawo pracy i ubezpiecze� społecznych itp.). 

2.2.21. Backup on-line baz danych programu TaxPro/Puzzle przeznaczony dla u�ytkowników 
oprogramowania,  

2.2.22. Mo�liwo�� dost�pu przez klientów biura rachunkowego do wyników pracy biura 
rachunkowego przesłanych za po�rednictwem strony www, 

2.2.23. Mo�liwo�� zdalnego wprowadzania dokumentów, zwi�zanych z rejestrowanymi zdarzeniami 
gospodarczymi za po�rednictwem strony www, 

2.2.24. Opracowanie szaty graficznej. 

2.3. Baza wiedzy on-line 

2.3.1. Cz��� systemu e-BOK o dost�pnie warunkowym, 

2.3.2. Warunkowy dost�p do FAQ, 

2.3.3. Mo�liwo�� przeszukiwania, 

2.3.4. Zamieszczanie informacji rachunkowo-podatkowych (nt. dekretacji zdarze� gospodarczych), 

2.3.5. Zamieszczanie informacji technicznych, 

2.3.6. Zamieszczanie zaawansowanej informacji technicznej dost�pnej tylko dla konsultantów, 

2.4. Pomoc techniczna on-line 

2.4.1. Cz��� systemu e-BOK o dost�pie warunkowym, 

2.4.2. Czat on-line w czasie rzeczywistym z obsług� techniczn�, 

2.4.3. Mo�liwo�� zdalnego przej�cia ekranu komputera klienta przez obsług� techniczn�, 

2.5. System obsługi zgłosze� serwisowych 

2.5.1. Cz��� systemu e-BOK o dost�pie warunkowym, 

2.5.2. Zgłaszanie problemów okre�lanych przez opis, identyfikacj� sprz�tu i oprogramowania 
systemowego komputera, wersji zakupionego oprogramowania oraz umo�liwienie przesłania 
plików, 

2.5.3. Udost�pnianie informacji o zmianach statusu zgłoszenia oraz powiadamianie poprzez e-mail o 
zmianach statusu, 

2.5.4. Rejestrowanie uwag i sugestii dotycz�cych rozwoju oprogramowania uzyskanych od 
u�ytkowników. 
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2.6. Forum on-line 

2.6.1. Aplikacja webowa portalu Adad.pl, 

2.6.2. Forum dost�pne dla ka�dego u�ytkownika, 

2.6.3. Grupy tematów, 

2.6.4. W�tki, 

2.6.5. Posty, 

2.6.6. Poziomy dost�pu do informacji (u�ytkownik, moderator), 

2.6.7. System moderowania informacji wprowadzonych przez u�ytkowników, 

2.6.8. Opracowanie szaty graficznej, 

2.7. System CRM 

2.7.1. Aplikacja Windows obsługiwana przez pracowników Zamawiaj�cego, 

2.7.2. Dost�p do danych: dane firm, kontakty, zdarzenia, korespondencja, pliki, projekty, 

2.7.3. Oparty na platformie bazodanowej SQL, 

2.7.4. Mo�liwo�� integracji z central� telefoniczn� SLICAN CCT 1668.EU, 

2.7.5. Budowa umo�liwiaj�ca modyfikacj� struktury (dodawanie pól, zmian� wygl�du formularzy), 

2.7.6. Baza kontrahentów z kontem klienta uwzgl�dniaj�ca podział na grupy (osoby fizyczne nie 
prowadz�ce działalno�ci gospodarczej, przedsi�biorcy, biura rachunkowe, partnerzy 
handlowi), 

2.7.7. Mo�liwo�� zakładania konta klienta przez operatora, 

2.7.8. Mo�liwo�� modyfikacji danych przez kontrahenta i operatora uwzgl�dniaj�ca histori� zmian 
(okresy obowi�zywania, dane historyczne, identyfikator osoby modyfikuj�cej dane), 

2.7.9. System ewidencji zlece� i kontraktów, 

2.7.10. System definiowania i kontroli realizacji zlece�, 

2.7.11. Baza szablonów procedur zwi�zanych z typami zlece�, 

2.7.12. Dynamiczna baza zada� zwi�zanych ze zleceniem, 

2.7.13. System planowania i podsumowywania wyników spotka� oraz wdro�e� produktów oparty o 
kalendarz systemowy sprz��ony z systemem zlece�, 

2.7.14. Baza dokumentów płatniczych powi�zanych z klientem, 
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2.7.15. Kalendarz systemowy z terminarzem dla pracowników powi�zany z baz� sal konferencyjnych 
i pojazdów słu�bowych, 

2.7.16. Odwzorowanie struktury funkcjonowania firmy z podziałem na działy/ departamenty, 

2.7.17. System wizytówek pracowników, 

2.7.18. Dziennik korespondencji z systemem powi�zywania wiadomo�ci w w�tki, 

2.7.19. Poczta systemowa, 

2.7.20. System statystyk, raportów i zestawie�, 

2.7.21. Ewidencja stanu płatno�ci faktur przez klienta, 

2.7.22. Baza dostawców z mo�liwo�ci� dodawania ofert, 

2.7.23. System alertów i przypomnie� pracowników, 

2.7.24. Rejestracja danych kontaktowych zwi�zanych z pobieranymi wersjami demonstracyjnymi 
oprogramowania, (rejestracja IP komputera ?), 

2.7.25. Lista zakupionych przez kontrahenta produktów z informacj� o dacie nabycia, numerze wersji, 
ilo�ci stanowisk, zakresie modułów lub usług, parametrach abonamentu, ograniczeniach 
czasowych i innych, 

2.7.26. Mo�liwo�� zakładania konta u�ytkownika przez operatora, 

2.7.27. System uprawnie� dost�pu oparty o grupy uprawnie�, 

2.7.28. Mo�liwo�� wysyłania e-Biuletynu informacyjnego na listy adresowe, 

2.7.29. Baza informacji o kontaktach z klientem + systemu notatek, 

2.7.30. Opracowanie szaty graficznej, 

2.8. System CMS 

2.8.1. Aplikacja webowa portalu Adad.pl, 

2.8.2. Główny serwis informacyjny Adad.pl oraz witryn produktowych: puzzle.pl, taxpro.pl, 

2.8.3. Obsługa MultiCMS – raz dodana/modyfikowana tre�� widoczna jest w wielu miejscach 
portalu, 

2.8.4. Galeria on-line, 

2.8.5. Baza artykułów z systemem poziomów dost�pu, 

2.8.6. Moduły publikacji WWW, 

2.8.7. Moduły aktualno�ci WWW, 
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2.8.8. Moduł galerii on-line, 

2.8.9. Karty produktów, 

2.8.10. Formularz kontaktowy on-line, 

2.8.11. Mapa serwisu, 

2.8.12. Opracowanie szaty graficznej, 

2.8.13. Serwisy produktów generowane na zasadzie szablonów, 

2.8.14. Udost�pnienie bazy wiedzy b�d�c� cz��ci� portalu z artykułami autorskimi. 

2.9. Integracja systemu CRM z programem obsługi sprzeda�y 

2.9.1. Integracja z Sage Symfonia Handel Premium, 

2.9.2. Integracja kartoteki kontrahentów, 

2.9.3. Integracja rozrachunków, szybki podgl�d stanu rozrachunków oraz pozwala na podgl�d 
dokumentów wystawionych kontrahentowi, 

2.9.4. Integracja kartoteki produktów. 

2.10. Integracja eSklepu on-line z programem obsługi sprzeda�y 

2.10.1. Integracja z Sage Symfonia Handel, 

2.10.2. Integracja składania ofert i przyjmowanych zamówie�. 

2.11. Integracja portalu eBOK z z programem obsługi sprzeda�y 

2.11.1. Integracja z Sage Symfonia Handel, 

2.11.2. Integracja rozrachunków (podgl�d stanu zobowi�za�, rozliczonych i nie rozliczonych). 

2.12. Integracja portalu eBOK z systemem CRM 

2.12.1. Integracja kartoteki kontrahentów. 

2.13. Integracja platformy CRM z central� telefoniczn� SLICAN CCT 1668.EU 

2.13.1. Identyfikacja klienta poprzez identyfikacj� numeru dzwoni�cego. 

 

Anna Podsiadło 


