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1.

Informaţii generale

Denumire: S.C. Loan Adviser S.R.L
Adresă: Str. Ion Urdăreanu nr. 34, et. 2, sector 5, cod poştal 050688
Localitate: Bucureşti
Ţara: România
Persoana de contact: Porojan George Răzvan
Tel: 0730.638.828
Fax: 021.410.41.05

2.

Instrucţiuni privind participarea la licitaţie

Se solicită îndeplinirea următoarelor criterii minime de calificare:
•

să se facă dovada că obiectul de activitate înregistrat la Registrul Comerţului este în domeniul
care corespunde prezentei achiziţii.

3.

Caietul de sarcini
Obiectul contractului este achiziţia de echipamente IT, software, soluţii informatice şi instruire în

vederea implementării proiectului ”Centru integrat de servicii on line pentru experţi IT” co-finanţat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul POSCCE, Axa 3 pentru punerea în aplicare a
cererii de finanţare conform contract de finanţare nr. 1615/332 din 30.12.2013 încheiat cu Ministerul
pentru Societatea Informațională.
Obiectivul general al proiectului
Proiectul isi propune dezvoltarea unui portal pentru piata de IT care sa puna la dispozitia utilizatorilor
un set de instrumente online care sa-i ajute in activitatea lor: servicii de oferrire si cautare de locuri de
munca si aplicatii online necesare in derularea afacerii: management de documente, management de
proiecte, platofrma e-learning.
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Intrarea firmei pe piata plasarii fortei de munca online
2. Atragerea unei baze stabile de clienţi/utilizatori în primii doi ani de funcţionare;
3. Cresterea cifrei de afaceri a firmei prin diversificarea activitatii la 100.000 lei in umratorii 3 ani
4. Cresterea profitului firmei la 80.000 de lei in urmatorii 3 ani prin crearea unui portal de servicii
online pentru piata IT

Valoarea estimată: 808.671,06 fără TVA
Locaţia de implementare: Bucureşti
Durata contractului: 12 luni

1 Descrierea tehnică a proiectului
Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de
fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricație, sunt menționate doar pentru
identificarea cu ușurință a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea
„sau echivalent”.

În cadrul portalului, abilitățile si experiența fiecărui candidat vor mult mai bine structurate decât pe alte
site-uri similare, astfel încât sa se poată face o căutare mult mai specifica si un clasament legat de
experiența si competenta fiecăruia, cu o granularitate optima, (ex. primii 5 programatori Java cu trei ani
nivel de experiența cu platforma Java).
Aceste informații vor fi stocate in forma ierarhica, ușor de parcurs si de asimilat, oferind in același timp o
abordare unitara in ceea ce privește stocarea datelor legate de abilitățile si experiența candidaților.
Exemplu:
Tehnologie

Nivel Competență

Ani Experiență

Dezvoltare software

4

6

1.1. Limbaje de programare

4

4

1.1.1. Platforma „.net”

3

3

1.

6

1.1.1.1.

C#

3

3

1.1.1.2.

Visual Basic .net

2

1

1.1.2. Platforma Java

2

3

1.2. Frameworks

3

1

1.2.1. Spring

3

1

1.2.2. Hibernate

1

1

Datele astfel structurate vor putea fi ușor verificate prin diverse reguli de corelare:
•

Corelare ierarhică - spre exemplu: un candidat care are 3 ani experiență de programare Java va
trebui sa aibă cel puțin 3 ani de programare in general.

•

Corelare tehnologică – spre exemplu: experiență de lucru cu Hibernate implica experiență cu
Java.

•

Corelarea între tehnologiile și nivelul de competență declarate și rolul din proiectele descrise în
CV – spre exemplu: suma duratelor proiectelor în care candidatul a avut rolul de dezvoltator
Java să fie corelată cu experiența totală în tehnologia Java declarată.

De asemenea, sistemul va putea permite definirea mai multor taxonomii, stabilirea diferitelor reguli de
clasificare și sistematizare a informațiilor.
Portalul va răspunde la următoarele cerințe:
•

aplicație de tip web based, cu o interfață web standardizata, simpla si intuitiva

•

grad ridicat de securitate a sistemului, care să garanteze confidențialitatea și securitatea datelor
utilizatorilor pentru accesul neautorizat

•

servicii și extensii ale portalului modulare, care sa permită dezvoltarea ulterioara de noi
funcționalități

•

interfață de tip RIA (Rich Internet Application) pentru a facilita modul de lucru al utilizatorului
permițând astfel rularea într-un browser web si păstrându-se totuși caracteristicile si
funcționalitățile aplicațiilor de tip desktop

•

arhitectură de tip SOA (Service Oriented Architecture)

•

administrarea si dezvoltarea portalului se va putea realiza facil, utilizând doar un browser web

Locația de implementare a proiectului: București
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2 Specificații funcționale grupate pe categorii de utilizatori
In continuare sunt descrise specificațiile funcționale ale portalului grupate pe categorii de utilizatori.
Portalul se va adresa următoarelor categorii de utilizatori:
1. Externi
a. Candidați
b. Angajatori
c. Firme de recrutare
d. Firme de leasing de personal si antreprenori
e. Beneficiari finali ai proiectelor IT
2. Interni
a. Experți HR – angajați ai firmei de recrutare care operează portalul (denumita in
continuare Beneficiar)
b. Administratori – angajați ai Beneficiarului care se ocupa de partea de
administrare a portalului
În faza de analiză a proiectului se vor putea regrupa categoriile de utilizatori.
Fiecare categorie de utilizatori este descrisă mai jos.

2.1 Utilizatori externi
2.1.1 Candidați
Aceștia sunt utilizatorii care își publică CV-ul, precum și alte informații, pe care le consideră
relevante, pe portal în căutarea unui loc de muncă permanent sau a unui rol într-un proiect.
Candidații se împart in următoarele sub categorii în funcție de nivelul de carieră la care se află. O
posibila împărțire ar fi următoarea:

•

Studenți sau proaspăt absolvenți - candidații fără experiență care sunt în căutarea primului
loc de muncă.

•

Juniori - candidații care au deja un loc de munca si/sau au deja un set de abilități într-o
anumita zona a tehnologiei. Nivelul de cariera al acestora este de începător: intre 0-2 ani de
experiență.
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•

Seniori - candidații care au deja o experiență de 2-5 ani într-un anumit domeniu (sau un set
de domenii).

•

Experți - candidații cu peste 5 ani experiență într-un anumit domeniu (sau un set de
domenii).

2.1.2 Angajatori
Aceștia sunt utilizatorii din firme care caută sa angajeze personal IT. Angajatorii vor publica
anunțurile cu locurile de munca disponibile, pe portal si vor executa căutări manuale pentru
candidații potriviți pe baza unor criterii de căutare.

2.1.3 Firme de recrutare
Aceștia sunt utilizatorii din alte firme de recrutare care caută candidați in vederea angajării
permanente sau a colaborării pentru clienții lor. Firmele de recrutare vor publica anunțurile cu
locurile de munca disponibile, pe portal si vor executa căutări manuale pentru candidații
potriviți pe baza unor criterii de căutare.

2.1.4 Firme de leasing de personal și antreprenoriat
Aceștia sunt utilizatorii externi care doresc sa posteze anunțuri de proiecte pe portal sau să
caute liberi profesioniști pentru aceste proiecte sau angajați permanenți. Firmele de leasing de
personal vor publica anunțurile cu locurile de munca sau proiectele disponibile, pe portal si vor
executa căutări manuale pentru candidații potriviți pe baza unor criterii de căutare.

2.1.5 Beneficiarii finali ai proiectelor IT
Aceștia sunt utilizatorii externi din cadrul firmelor care reprezintă beneficiarul direct al unor
anumite proiecte din domeniul IT, care au fost sau urmează a fi implementate de către o firmă
furnizoare de produse si servicii IT, si care doresc să consulte profilul experților implicați în
proiectele respective.

2.2 Utilizatori interni
2.2.1 Experți HR
Această categorie de utilizatori reprezintă utilizatorii cu rolul de operatori ai portalului din
partea Beneficiarului. Aceștia vor fi in general consultanți sau experți în resurse umane, angajați
sau colaboratori ai beneficiarului. Ei vor executa următoarele activități:
1. Corelare manuala candidat - job
2. Verificare online profil candidat: o verificare primară a profilului cu scopul de a identifica
eventuale informații evident false sau anumite postări nepotrivite
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3. Validare cont – interviu cu candidatul și testare pentru validarea acurateței profilului acestuia
(vezi „Tipuri de cont”)

2.2.2 Administratori
Aceștia sunt angajații Beneficiarului care se ocupă de partea de administrare. Ei vor executa
următoarele activități:
1. Creare roluri
2. Creare profil utilizatori
3. Mentenanța baza de date, aplicație, etc.

3 Tipuri de conturi pentru candidați
În cadrul portalului ce urmează a fi implementat, vor exista mai multe tipuri de conturi pentru candidați,
în funcție de gradul de verificare a informațiilor postate de către aceștia.
Un exemplu de împărțire a tipurilor de conturi este cea de mai jos:

3.1 Cont nevalidat
În cazul acestui tip de cont candidatul garantează personal pentru veridicitatea tuturor informațiilor
postate pe portal, cu excepția celor atestate prin atașarea de diplome/certificări.

3.2 Cont validat extern
În acest caz, contul beneficiază de o validare suplimentară prin integrarea cu sistemele electronice de
certificare cum ar fi: Integral7, Pearson Credential Management, Prometric, The Information Technology
Certification Council (ITCC) sau instrumentele de tip Transcript (care furnizează date despre educația
unui candidat) specifice anumitor vendori care oferă certificări profesionale (Microsoft, IBM, HP, Oracle,
Cisco etc.)
Integrarea efectivă cu toate sistemele de mai sus nu este cuprinsă în scopul acestui proiect. În scopul
acestui proiect intră doar furnizarea unei platforme care să permită aceste integrări in viitor.

3.3 Cont validat intern
În cazul acestui tip de cont toate informațiile postate legate de nivelul de experiență și competență pe
un anumit domeniu vor fi verificate prin teste de evaluare de către Beneficiar, acesta atestând în acest
fel acuratețea lor.
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4 Pachete de servicii
Vor exista mai multe pachete de servicii pentru clienți. Modul în care sunt delimitate pachetele,
serviciile aferente și modul în care acestea sunt grupate vor putea fi redefinite în faza de analiză. Pentru
exemplificare, o posibilă abordare a pachetelor de servicii este descrisă în continuare.

4.1 Pachete servicii pentru candidați
4.1.1 Gratuit
Aceștia sunt utilizatorii care aleg să beneficieze de un set de servicii gratuite. Aceste servicii sunt:
1. Prezentare
2. CV
3. Pagina de prezentare standardizată cu posibilități de particularizare limitată
4. Informații despre abilități și proiecte stocate într-o manieră structurată
Acest tip de pachet de servicii se va adresa cu precădere utilizatorilor din categoriile „Studenți sau
proaspăt absolvenți” si „Juniori”.

4.1.2 Standard
Acești utilizatori beneficiază de un set de servicii contra cost. Serviciile preconizate sunt următoarele:
1. Toate serviciile din pachetul „Gratuit”
2. Site de Prezentare Interactiv
3. Alte unelte descrise in capitolul „Unelte de lucru pentru clienți”.

4.1.3 Pro
Aceștia beneficiază de un set de servicii contra cost, suplimentare celor din pachetul „Standard”. Aceste
servicii sunt:
1. Toate serviciile din pachetul „Standard”
2. Prioritate față de celelalte pachete în căutări și corelare candidat/angajator
3. Prezentare video profesională
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4.2 Pachete servicii pentru angajatori
4.2.1 Gratuit
Aceștia sunt utilizatorii care aleg să beneficieze de un set de servicii gratuite. Acestea sunt:
1. Prezentarea companiei
2. Prezentarea și descrierea locurilor de muncă propuse
3. Pagina de prezentare standardizată cu posibilități de particularizare limitată
4. Informații despre locurile de muncă și proiectele disponibile stocate într-o manieră
structurată

4.2.2 Standard
Aceștia beneficiază de un set de servicii contra cost. Acestea sunt:
1. Toate serviciile din pachetul „Gratuit”
2. Site de Prezentare Interactiv sub formă de portal
3. Alte unelte descrise în capitolul „Unelte de lucru pentru clienți”.

4.2.3 Pro
Aceștia beneficiază de un set de servicii contra cost, suplimentare celor din pachetul „Standard”. Aceste
servicii sunt:
1. Toate serviciile din pachetul „Standard”
2. Prioritate față de celelalte pachete în căutări și corelare candidat/angajator
3. Prezentare video profesională

5 Specificații tehnice și funcționale
5.1 Unelte de lucru pentru clienți
Arhitectura aplicației va fi modulara, având la baza tehnologii moderne, mature, deschise. Platforma va
fi conceputa pentru a permite extinderea ulterioara, precum si pentru integrarea cu alte sisteme
informatice.
Va fi o soluție robustă și stabilă, poate fi folosita on-line 24/7 de un număr foarte mare de utilizatori.
Sistemul va asigura confidențialitatea datelor, prin protejarea acestuia împotriva încercărilor deliberate
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sau accidentale de acces neautorizat la datele stocate si dispune de modalități controlate si selective de
acces la conținutul online.
Soluția va prezenta o interfață prietenoasă și familiară pentru utilizatori.
Proiectul își propune sa pună la dispoziția clienților ce beneficiază de pachetele contra cost (Standard și
Pro) un set de unelte care sa-i ajute in atingerea obiectivelor acestora.
Folosirea la scară largă a acestor unelte va permite a abordare unitară și consistentă a proiectelor din
zona IT, ducând astfel la o cuantificare mult mai exactă a abilităților și a performanței fiecărei părți
implicate.
Din punct de vedere funcțional, sistemul va conține următoarele module care asigură uneltele de lucru
pentru clienți:

5.1.1 Modul Site de Prezentare Interactiv
Clienții ce beneficiază de pachete de servicii plătite (candidați și angajatori) vor avea la dispoziție o
platformă web sub forma unui portal ce va putea fi folosită pentru a-și crea propriile site-uri de
prezentare.
Partea fără acces public a platformei va fi conține legături către documentații, forumuri, grupuri, cursuri
si unelte relevante pentru activitatea fiecăruia.
Principalele funcționalități oferite vor fi:
•

Managementul conținutului web – platforma trebuie sa ofere toate uneltele și funcționalitățile
necesare pentru managementul conținutului web și să permită crearea de pagini web personalizate:
editor de text WYSIWYG, separarea conținutului de layout, conținut reutilizabil, CSS, șabloane
pentru crearea paginilor web, generare dinamică de taxonomii web, site map, Search Engine
Optimization (SEO), motor de căutare, etc

•

Facilități de colaborare - componenta de colaborare trebuie să ofere uneltele necesare pentru a
sprijini interacțiunea utilizatorilor: email, mesagerie instant de tip YM, wiki, blog, forum de discuții,
calendar, anunțuri și alerte, RSS, etc

Platforma trebuie să ofere posibilitatea de import conținut din diferite alte surse de date (alte aplicații
similare, sisteme de fișiere, baze de date, pagini web, servicii web, etc.)
Platforma trebuie să ofere funcționalități de conținut personalizat și facilități de personalizare avansate
funcție de context.
Platforma trebuie să fie complet web-based astfel încât absolut toate operațiunile, inclusiv
administrarea și definirea interfeței și a resurselor Portal să se facă din browser-ul web.
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Platforma trebuie să fie construită în întregime pe o infrastructură de securitate care să ofere
mecanisme de control al accesului granularizat la nivel de utilizator, grup și rol și care să garanteze
confidențialitatea, autenticitatea și integritatea informațiilor din portal.
Platforma trebuie să fi fost dezvoltată folosind tehnologii moderne și standarde web care se regăsesc în
toate browser-ele tradiționale compatibile cu acestea: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape,
Opera, Chrome, Safari, etc.
Platforma trebuie să ofere un mecanism de tip asistent (wizard) pentru crearea automata a site-urilor pe
baza de șabloane.
Platforma trebuie să suporte funcționalitatea de tip drag and drop dinamic, permițând astfel
utilizatorilor să adauge module și funcționalități în paginile portalului fără a fi necesară scrierea de cod
sursă sau reproiectarea modulelor existente. Majoritatea modulelor au funcționalități care permit
configurarea lor, deci este încurajată configurarea în detrimentul dezvoltării.
Platforma trebuie să ofere o funcționalitate standard care să permită comunităților de utilizatori să își
creeze și asocieze propriile personalizări și șabloane de interfețe în conformitate cu nevoile acestora.
Fiecare comunitate, indiferent că se referă la o echipă sau un departament, poate avea propriul spațiu
de lucru securizat echipat cu o serie de funcționalități și cu un set de unelte ce permite personalizarea
interfeței după dorință.
Platforma trebuie să ofere facilități încorporate de managementul conținutului web; crearea de conținut
web și unelte de publicare pe portal
•

editor de text de tip WYSIWYG (What You See Is What You Get) și editor web

•

separarea conținutului de interfața utilizator

•

conținut reutilizabil

•

suport pentru CSS

•

șabloane pentru crearea paginilor web

•

generare dinamică de taxonomii web

•

motor de căutare bazat pe tehnologia Lucene

•

versionarea conținutului web

•

posibilitatea de adăugare de metadate, etc

Platforma trebuie să ofere un editor de tip WYSIWYG care permite dezvoltarea conținutului într-o
manieră structurată și care oferă o multitudine de facilități pentru adăugarea de elemente și articole
atât în modul design cât și în format HTML.
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Editorul de tip WYSIWYG trebuie să permită publicarea, editarea, arhivarea conținutului, categoriilor și
paginilor fără a fi necesare cunoștințe de programare sau HTML. Uneltele de tip WYSIWYG trebuie să
dețină posibilități de formatare ale textului similare cu cele din suita Office și să permită adăugarea de
elemente de tip text, tabele, imagini, audio, video, animații flash, link-uri, etc.
Platforma trebuie să ofere facilități de colaborare - componenta de colaborare trebuie să ofere uneltele
necesare pentru a sprijini interacțiunea utilizatorilor: email, mesagerie instant de tip YM, wiki, blog,
forum de discuții, calendar, anunțuri și alerte, feed-uri RSS, etc
Platforma trebuie să ofere o locație centralizată în care este stocat, agregat și gestionat tot conținutul
portalului. Fiecare comunitate parte trebuie sa aibă acces la propriile librării de documente și imagini
pentru a oferi securitatea necesară. Aceste librării vor avea directoare personalizate care acționează ca
directoare web-based partajate către toți membrii comunității și sunt organizate într-o structură
ierarhică ușor de folosit și de administrat. Modulele dedicate vor oferi instrumentele necesare care să
permită vizualizarea, crearea, convertirea și editarea de documente, tabele de calcul și fișiere de tip
prezentare direct din portal, fără instrumente adiționale.
Platforma trebuie să ofere unelte flexibile și componente oferite în mod predefinit care sa permită
crearea, personalizarea, administrarea și integrarea mai multor site-uri web, folosind o interfață cu
utilizatorul ușor de folosit și de configurat precum și intuitivă. Sarcini consumatoare de timp cum ar fi
design-ul interfeței paginilor, adăugarea de conținut și de funcționalități, modificarea temelor și a
interfețelor trebuie să poată fi realizate din doar 2-3 click-uri. Utilizatorii vor avea profile separate: pot fi
administratori, utilizatori normali sau editori, conținutul paginilor și interfețele fiind stabilite de aceștia,
nu de către dezvoltatori.
Platforma va oferi suport pentru site-uri personale, care pot fi făcute publice prin intermediul unui URL
prietenos sau pot fi ținute private. Accesul la acestea și la conținutul din portal in general se va face
diferențiat în funcție de profilul utilizatorului, iar administrarea se face ușor folosind uneltele și
aplicațiile predefinite puse la dispoziție.
Platforma trebuie să ofere funcționalitatea de tip dynamic virtual hosting care sa permită ca după
setarea unui site web, intranet sau portal, pe aceeași mașină fizică să se poată implementa rapid și alte
site-uri sau portal-uri, fiecare cu propria adresă URL unică, precum și cu alte funcționalități, grupuri de
utilizatori și elemente grafice de interfață cu utilizatorul diferite.
Platforma trebuie să conțină un modul ce permite utilizatorilor cu drepturi de editare să lucreze în timp
real fără a afecta conținutul deja existent și să previzualizeze modificările efectuate. Acest lucru trebuie
să se poată face atât la nivel de pagină cât și la nivelul întregului portal. Dacă nu se dorește publicarea
imediată a conținutului editat, trebuie să existe posibilitatea de seta periodicitatea publicării la o dată
specificată, iar portalul trebuie să afișeze automat la data stabilită ceea ce dorim să publicăm în locația
selectată anterior. Platforma trebuie să permită posibilitatea de a reveni la versiunile mai vechi ale
conținutului dacă este necesar.
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Aprobarea conținutului trebuie să se facă direct de către editor sau prin intermediul unui flux de
aprobare în mai multe etape, în cazul în care mai mulți autori sunt responsabili de secțiuni de conținut.
Soluția trebuie sa conțină o interfață de administrare (Panou de Control.) Aceasta trebuie să ofere o
administrare centralizată pentru administratorii portalului, dar și pentru administratorii de conținut și
editorii portalului. Panoul de control va oferi o interfață unificată și simplu de utilizat pentru toate
activitățile de administrare: administrarea conținutului, portalului, utilizatorilor, serverului, drepturilor
de acces, etc.
Platforma trebuie să ofere o funcționalitate standard prin care să se stocheze informații despre
conținutul publicat. Se stochează data la care a fost publicat conținutul, informații despre valabilitatea
acestuia și data la care trebuie arhivat.
Platforma trebuie să ofere un motor de șabloane web-based care sa permită editarea rapidă a
șabloanelor prin intermediul unei interfețe facile, ce permite operațiuni de tip drag and drop,
redimensionare, minimizare, maximizare, modificarea aspectului și alte configurări ce permit realizarea
rapidă a unui design în funcție de preferințe. Pe baza șabloanelor standard oferite sau pe baza celor
create de utilizatorii cu drepturi de administrare trebuie să se poată genera automat pagini HTML
optimizate pentru motoarele de căutare.
Platforma trebuie să ofere o funcționalitate care să permită extragerea de conținut din mai multe surse
de date, inclusiv direct din baza de date.
Platforma trebuie să ofere posibilitatea de a afișa conținutul documentelor de tip Word, Excel și
PowerPoint în interfață fără ca utilizatorii să aibă instalată suita MS Office pe stațiile de lucru.
Platforma trebuie să ofere funcționalități de navigare ce permit structuri de navigare arborescentă și
ajută utilizatorii să ajungă la informațiile necesare mult mai ușor. Navigarea trebuie să fie de mai multe
tipuri: navigare bazată pe categorii și taxonomii, breadcrumb, hartă site, navigare categorii, navigare
meniuri, navigare tag-uri, etc. Modalitățile de navigare trebuie să fie ușor de personalizat și de adăugat
în pagini astfel încât să se poată oferi mai multe variante de acces la conținut și la documente.
Conținutul site-urilor trebuie să fie complet separat de partea de design existând concepte diferite
pentru librăria de șabloane grafice, interfața paginilor și conținutul propriu-zis al acestora.
Administratorul va avea posibilitatea de a genera o pagină pe baza unui layout dar elementele din acea
pagină trebuie să poată fi modificate în mod facil ulterior, personalizându-se astfel un site întreg sau
numai paginile necesare, pentru acest lucru nefiind necesare cunoștințe tehnice. Aplicația va oferi
uneltele necesare pentru aceste operațiuni într-o manieră prietenoasă și ușor de folosit și învățat.
Platforma trebuie să permită crearea mai multor administratori și posibilitatea de a oferi drepturi de
acces personalizate utilizatorilor. Pentru a se asigura controlul accesului va fi implementat un sistem
granularizat de autorizare bazat pe roluri. Administratorii vor avea posibilitatea de a asocia drepturi de
acces diferențiate pentru utilizatori individuali sau grupuri de utilizatori, pe mai multe niveluri pentru
comunități specifice, fișiere, aplicații și uneltele puse la dispoziție. Un grup special de utilizatori este
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acela al editorilor de conținut care creează conținut pe pagini și cărora li se pot acorda drepturi de a
aproba și publica acest conținut pe site.
Platforma trebuie să permită monitorizarea acțiunilor și să împiedice orice încercare de acces
neautorizat la o funcționalitate sau document / informație din sistem, dacă utilizatorul nu are drepturi
suficiente; mai mult, in general utilizatorul nici nu va avea afișate acele opțiuni / documente / servicii la
care nu i-a fost acordat acces în mod explicit prin mecanismul de profile si drepturi utilizator.

5.1.2 Modul Forum
Forumul va fi folosit pentru discuții despre anumite provocări din zona tehnică. Informațiile de pe forum
vor face posibilă dezvoltarea în viitor a unui sistem de tip KBS (Knowledge Based System - un sistem de
inteligență artificială care stochează informația folosind diferite tehnici specifice) care sa conțină
informațiile necesare fiecărui domeniu în parte crescând astfel productivitatea atât la nivelul resurselor
umane implicate cat si la nivel global.
Componentele de baza ale unui KBS sunt:
•

baza de informații

•

mecanismele de achiziție

•

mecanismele de inferență

Dezvoltarea acestui sistem de tip KBS nu face parte din scopul prezentului proiect.
Platforma de tip forum trebuie să răspundă următoarelor cerințe:
5.1.2.1 Funcționalități de bază
1. Aplicația trebuie sa fie compatibilă cu UTF-8 și să îl utilizeze ca proces de codificare a
caracterelor implicit. Aceasta va asigura o compatibilitate completă cu aproape orice limbă din
lume.
2. Aplicația trebuie sa fie 100% conforma cu specificațiile W3C pentru XHTML 1.0 Strict, asigurând
o performanță optimă și suport pentru mai multe navigatoare de internet.
3. Aplicația trebuie sa ofere un Panou de Control pentru utilizatori complet modularizat pentru a
oferi acestora control complet asupra contului.
4. Modulul de forum trebuie sa ofere un set complet de instrumente pentru moderarea acestuia.
5. Aplicația trebuie să ofere un Panou de Control Administrare complet, care să permită
configurarea și personalizarea aproape a oricărui aspect al forumului.
6. Aplicația trebuie sa conțină preinstalată o configurație de 100 de componente de tip spider
(cele mai uzuale) care să optimizeze forumul in momentul accesării. Prin utilizarea sistemului de
permisiuni, aplicația trebuie să ofere un control complet asupra a ceea ce pot vedea și accesa
aceste componente.
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7. Aplicația trebuie sa permită urmărirea subiectelor și mesajelor pe care le-au citit sau nu
utilizatorii, chiar si între mai multe sesiuni.
8. Aplicația trebuie să ofere posibilitatea de transmitere a mesajelor direct prin intermediul
forumului.
5.1.2.2 Înregistrare
1. Aplicația trebuie să ofere un proces de înregistrare complet personalizabil pentru utilizatori.
2. O limită strictă asupra numărului de încercări de autentificare (atunci când se utilizează
CAPTCHA) trebuie să poată fi stabilită.
3. Aplicația va impune o lungime necesară și una minimă pentru numele de utilizator si pentru
parola.
4. Numele de utilizatori trebuie să poată fi limitate la utilizarea unui anumit set de caractere
alfanumerice sau ASCII.
5. Pentru a proteja securitatea utilizatorilor forumului, trebuie sa se poată stabili o complexitate
necesară pentru parole.
6. Moderatorii si administratorii pot forța un utilizator să își schimbe parola înainte ca acesta sa se
poată autentifica din nou.
7. Aplicația trebuie sa ofere opțiunea de a permite sau nu mai multor conturi de utilizatori sa
folosească adrese e-mail identice.
5.1.2.3 Postare de mesaje
Scopul principal al aplicației este facilitarea discuțiilor prin intermediul postărilor de mesaje.
1. Aplicația trebuie să utilizeze o structură unitară pentru subiecte și mesaje, în locul celei
împărțite pe categorii.
2. Aplicația trebuie sa fie ușor de utilizat si sa o ofere o modalitate foarte eficienta prin care
utilizatorii își pot formata mesajele, pot introduce imagini sau legături si pot posta emotigrame.
3. Aplicația trebuie sa ofere posibilitatea de postare a mai multor atașamente in cadrul unui mesaj.
Tipurile si dimensiunile permise trebuie sa fie complet configurabile prin intermediul panului de
control.
4. Căsuța de postare simpla poate fi activata in cadrul forumului pentru a facilita răspunsurile
rapide la subiecte fără a fi nevoie sa se încarce pagina de postare.
5. Aplicația trebuie sa permită folosirea de emotigrame in mesaje. Trebuie sa existe posibilitatea
de adăugare de emotigrame personalizate.
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6. Pentru a optimiza discuțiile, trebuie sa permită utilizatorilor sa citeze mesajele altor utilizatori in
cadrul mesajului propriu. Aplicația trebuie sa ofere suport si pentru citat in citat.
7. Aplicația trebuie sa permită implementarea cenzurii asupra cuvintelor si filtrele lingvistice
pentru a elimina sau înlocui in mod automat cuvintele sau frazele.
8. In momentul in care se realizează acțiunea copy/paste a unui segment de cod într-un mesaj,
aplicația poate evidenția in mod automat sintaxa pentru a facilita citirea acesteia.
9. Aplicația trebuie sa permită utilizatorilor sa salveze mesajele nefinalizate într-o secțiune de
schițe astfel încât aceștia să le poate finaliza mai târziu.
10. Aplicația trebuie sa ofere o funcționalitate de sondaje complet configurabilă pentru diverse
subiecte. Este necesar să poată fi stabilite mai multe opțiuni de sondare precum si limite de
timp. Se poate permite sau nu ca utilizatorii să își modifice voturile ulterior.
11. In cazul in care un alt utilizatori postează un mesaj in timp ce un alt utilizator scria propriul
mesaj, acesta va fi notificat astfel încât sa poată modifica mesajul daca aceasta este necesar.
12. Aplicația trebuie sa ofere posibilitatea de previzualizare a mesajului înainte de postarea
acestuia.
5.1.2.4 Atașamente
1. Aplicația trebuie sa permită partajarea de fișiere prin încărcarea acestora pe forum și atașarea
acestora la mesaje.
2. Pentru imagini de dimensiuni mari, aplicația va afișa automat o imagine thumbnail in momentul
includerii imaginii in mesaj pentru a păstra consistenta de afișare a forumului.
3. Aplicația trebuie sa permită controlul tipurilor de fișiere si ce extensii pot fi încărcate in cadrul
forumului.
4. Aplicația trebuie sa permită adăugarea mai multor atașamente in cadrul unui mesaj. Numărul
exact trebuie sa fie configurabil.
5. Aplicația trebuie sa permită definirea de legături către atașamente oriunde in structura
mesajului, nu doar la sfârșit.
5.1.2.5 Forumuri
1. Este necesara introducerea unei parole pentru ca utilizatorii sa poată accesa un anumit forum.
2. Aplicația trebuie sa permită selectarea de stiluri diferite instalate pentru fiecare forum.
3. Aplicația trebuie sa permită o setare care sa redirecționeze un forum către un URL specificat in
loc de forum in sine.
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4. Aplicația trebuie sa permită personalizarea si afișarea regulile forumului in partea superioara a
unui singur forum sau la nivel global.
5. Aplicația trebuie sa permită realizarea unui număr nelimitat de sub forumuri in structura
ierarhica.
6. Aplicația trebuie sa permită afișarea utilizatorului care a transmis ultimul mesaj într-un subiect
anume si data când acesta a fost postat pe forum.
7. Aplicația trebuie sa ofere posibilitatea de înlăturare a subiectelor vechi sau inactive pe baza
anumitor condiții. Aceasta poate fi o acțiune care se realizează o singura data sau care se poate
realiza automat.
8. Aplicația trebuie sa permită afișarea unei liste cu cele mai active subiecte de pe forum într-un
container separat in partea superioara a forumului.
9. Aplicația trebuie sa ofere utilizatorilor posibilitatea abonării la subiecte individuale sau la
forumuri întregi astfel încât aceștia sa fie notificați in cazul apariției noilor subiecte sau mesaje.
10. Aplicația trebuie să ofere utilizatorilor posibilitatea sa marcheze subiectele care prezinta cel mai
mare interes pentru aceștia pentru acces rapid ulterior.
11. Aplicația trebuie sa ofere utilizatorilor posibilitatea de modificare a ordinii in care sunt afișate
subiectele si mesajele, precum de la cel mai vechi la cel mai nou, in ordine alfabetica sau pe baza
numărului de răspunsuri.
12. Aplicația trebuie sa ofere utilizatorilor posibilitatea de a vizualiza un indicator in dreptul
subiectelor in care aceștia au postat.
13. Aplicația trebuie sa permită realizarea unei pagini formatate, personalizata, care poate fi tipărită
Aplicația trebuie sa ofere utilizatorilor posibilitatea de transmitere a unui subiect prin e-mail
către prieteni.
5.1.2.6 Utilizatori
1. Aplicația trebuie sa ofere utilizatorilor posibilitatea sa își poată personaliza propria semnătură,
daca acest lucru este permis.
2. Avatarele sunt imagini personale afișate deasupra numărului utilizatorului într-un mesaj sau in
cadrul profilului acestora. Daca sunt activate avatarele, fiecare utilizator trebuie să își poată
personaliza propriul avatar.
3. Aplicația trebuie sa ofere ranguri pentru utilizatori si grupuri iar acestea sa fie complet
personalizabile. Rangul va fi afișat sub numele unui utilizator sau in cadrul profilului acestuia.
4. Daca este activata, aplicația trebuie sa poată afișa lista cu toți utilizatorii care sunt online sau
care s-au autentificat într-o anumita perioada de timp.
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5. Aplicația trebuie să ofere utilizatorilor posibilitatea să personalizeze preferințele forumului,
precum modul de afișare al acestuia, sortarea subiectelor sau limba utilizata. Utilizatorii își vor
putea personaliza profilul si pot adăuga informații suplimentare precum adrese e-mail sau
conturi IM.
6. Mesajele sau schițele salvate vor putea fi modificate prin intermediul Panoului de Control
pentru utilizatori.
7. Utilizatorii pot vizualiza o lista cu subiectele favorite si abonamentele proprii in cadrul panoului
de control si se pot dezabona daca doresc acest lucru.
8. Utilizatorii pot decide să adauge un anumit utilizator in lista de prieteni sau inamici, activând
astfel posibilitatea de sortare fina a mesajelor afișate in timpul navigării pe forum.
5.1.2.7 Moderatori
Moderatorii ajuta la menținerea ordinii prin ajutarea utilizatorilor si prin aplicarea regulilor.
1. Un Moderator Global va avea acces imediat la opțiunile de moderare pentru toate forumurile.
2. Moderatorii vor putea fi alocați pe forumuri individuale sau pe utilizatori sau grupuri.
3. Aplicația trebuie sa permită moderatorilor acces rapid la o lista de mesaje care necesita
aprobare sau la lista de mesaje semnalate de către utilizator, astfel încât aceștia sa le poată
administra într-o maniera eficienta.
4. Moderatorii trebuie sa aibă acces la un jurnal complet al istoricului subiectului, precum data
aprobării, blocării sau mutării într-un alt forum.
5. Moderatorii trebuie sa aibă acces la jurnalele de acțiuni care au avut loc la nivel de forum sau la
nivel de subiect.
6. Moderatorii trebuie sa aibă acces la o opțiune de modificare a conținutului mesajelor
utilizatorilor.
7. Moderatorii trebuie sa poată bloca mesaje individuale astfel încât autorul original sa nu poată sa
îl mai modifice.
8. Moderatorii trebuie sa aibă acces la vizualizarea detaliilor legate de un anumit subiect, precum
adresa IP utilizata pentru transmiterea mesajului.
9. Moderatorii trebuie sa poată modifica autorul unui anumit mesaj.
10. Moderatorii trebuie sa aibă posibilitatea sa mute orice număr de subiecte într-un forum nou.
Selectarea si mutarea mai multor subiecte in același timp va fi posibila.
11. Moderatorii au acces la opțiunea de unire a doua subiecte sau la unirea mesajelor selectate
dintr-un subiect într-un alt subiect.
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12. Moderatorii trebuie sa poată împărți un subiect in doua subiecte separate, selectând individual
subiectele care rămân in subiectul inițial si care vor fi mutate.
13. Subiectele individuale pot fi încărcate astfel încât utilizatorii obișnuiți sa nu mai poată răspunde
sau modifica subiectele.
14. Moderatorii trebuie sa poată șterge permanent un subiect si toate răspunsurile din forum.
15. Moderatorii trebuie sa poată posta subiecte care sunt prezente ca anunțuri in toate forumurile.
16. Moderatorii trebuie sa poată duplica un subiect într-un alt forum.
17. Anunțurile sunt cele mai proeminente in cadrul unui forum, dispunând de propria secțiune in
partea superioara a listei de subiecte. Subiectele de tip Sticky sunt mai puțin proeminente dar
rămân in partea superioara a forumului indiferent de data când a fost postat ultimul mesaj.
Aplicația trebuie sa permită implementarea acestor facilități.
18. Moderatorii care au permisiuni de aplicare sau înlăturare a sancțiunilor de imposibilitate a
accesării forumului trebuie sa poată realiza aceste operații din Panoul de Control pentru
Moderatori. De aici, moderatorii pot aplica sau modifica lista de utilizatori blocați.
19. Moderatorii trebuie sa poată menține un jurnal de notițe pentru anumiți utilizatori, acesta fiind
vizibil doar pentru moderatori.
5.1.2.8 Grupuri de utilizatori
Grupurile de utilizatori permit organizarea utilizatorilor in cadrul forumului.
1. Aplicația trebuie sa ofere mai multe tipuri de grupuri: Ascunse (poate fi văzut doar de anumiți
membri), Închis (toata lumea îl poate vedea dar utilizatorii trebuie adăugați manual), Deschis
(oricine se poate alătura) si La cerere (utilizatorii pot cere sa fie adăugați de către Conducătorul
Grupului).
2. Aplicația trebuie sa ofere posibilitatea de configurare a mai multor conducători pentru un singur
grup.
3. Utilizatorii dintr-un anumit grup pot sa își configureze afișarea într-o anumita culoare a numelor
de utilizatori.
4. Aplicația trebuie sa permită afișarea ranguri și avatare personalizabile pentru afișarea tuturor
membrilor într-un anumit grup.
5. Aplicația trebuie sa poată afișa o lista de utilizatori pe baza grupurilor din cadrul listei de
membri.
5.1.2.9 Mesagerie privată
Mesajele private sunt mesaje directe intre doi sau mai multi utilizatori.
1. Aplicația trebuie sa ofere utilizatorilor posibilitatea sa își definească directoare de mesaje
private personalizate si pot aplica un set de filtre/reguli pentru sortarea automata a mesajelor
private.
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2. Mesajele private pot fi transmise către mai multi utilizatori in același timp.
3. Mesajele private pot fi de tipul Blind Carbon Copy (Bcc) si transmise către un set de utilizatori.
Pentru aceștia, sistemul va afișa ca si cum ei sunt singurii destinatari..
4. Mesajele private pot fi transmise către toți utilizatorii dintr-un anumit grup de utilizatori.
5. Aplicația trebuie sa ofere utilizatorilor posibilitatea de a transmite foarte rapid un mesaj privat
către o persoana din lista de prieteni.
6. Mesajele private nefinalizate trebuie sa poată fi salvate ca schițe, la fel ca mesajele, si sa poată fi
modificate si transmise ulterior.
7. Mesajele private trebuie sa poată fi exportate din aplicație pentru arhivare.
8. La fel ca si in cazul mesajelor, trebuie sa se poată specifica atașamente pentru mesajele private.
9. Aplicația trebuie sa permită monitorizarea răspunsurilor la mesajele private si afișarea unei
ordini cronologice a istoricului mesajelor private.

5.1.3 Modul Gestiunea documentelor
Se dorește implementarea unui sistem de management al documentelor care sa pună la dispoziția
clienților portalului un spațiu de stocare privat pentru documentele ce țin de activitatea IT: documente
de proiect (documente de analiză, design, planuri de proiect, planuri de testare etc.), cursuri, specificații
tehnice, documentații, cărți in format electronic etc.
Sistemul de management al documentelor va trebui să prezinte următoarele funcționalități:
1. Sistemul trebuie să fie proiectat și implementat astfel încât să suporte un număr inițial de
utilizatori ca întreg și pentru toate subsistemele componente, și apoi să permită posibilitatea de
extindere facilă a acestui număr
2. Modalitatea de implementare a soluției propuse se va baza pe configurarea / personalizarea
unor aplicații standard, evitându-se dezvoltările specifice
3. Sistemul trebuie să aibă o arhitectura centralizată, cu o bază de date centrală, iar utilizatorii vor
utiliza aplicația prin intermediul unei interfețe web, care să permită accesul atât din interiorul
cât și din exteriorul rețelei la zone diferite de informație și documente
4. Având în vedere tehnologia de acces la aplicații prin intermediul navigatoarelor web, este
important ca interfața cu utilizatorul a sistemului informatic să respecte principiile standardizate
de utilizabilitate. Acest concept se referă la capacitatea interfeței utilizator de a fi:
a. Ușor de folosit de către toate categoriile de utilizatori
b. Intuitivă - funcționalitățile oferite de către sistem trebuie să fie ușor identificabile și
accesibile
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c. Să fie construită pe principiul need-to-know
d. Să nu existe limitări funcționale în funcție de navigatorul utilizat, adică trebuie să
suporte cel puțin navigatoarele Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome,
Opera, Safari, etc
e. Să prevină erorile de introducere a datelor prin reguli de validare, să asiste utilizatorii
prin mesaje și atenționări sugestive, să permită valori implicite pentru câmpurile
formularelor
f.

Să asigure asimilarea ușoară a aplicațiilor de către utilizatori, prin oferirea unei interfețe
cât mai uniforme între diversele componente

g. Să poate fi operată cu precădere din mouse (navigare, selectare meniuri, manipulare
controale etc) și din tastatură (introducere date)
5. Sistemul trebuie să includă o infrastructură de securitate care să respecte procedurile de
înrolare, autentificare și autorizare, auditare, identificarea și raportarea incidentelor relevante
de securitate, proceduri de remediere legate de aceste incidente etc.
6. Sistemul trebuie să implementeze o politică optimă și unitară de control al accesului la
funcționalitățile oferite
7. Infrastructura de securitate la nivel software are ca obiectiv principal controlul strict al accesului
la date și informații, pe baza drepturilor fiecărui utilizator din sistem în parte. Accesul la datele
sistemului nu trebuie să poată fi făcut decât prin aplicațiile componente ale sistemului (unde se
aplică restricțiile legate de nivelul de autorizare al utilizatorului) în nici un caz un utilizator (în
afara administratorilor aplicației și/sau al bazelor de date) nu trebuie să poată obține acces
direct la date, bazele de date sau alte locații unde sunt găzduite date sau documente gestionate
de sistem
8. Sistemul trebuie să implementeze în toate componentele sale un model de autorizare bazat pe
profile utilizator, care pot fi alocate fiecărui utilizator în parte după necesități. Astfel, fiecare
utilizator trebuie să aibă acces numai la acele funcționalități ale aplicațiilor și acele date din
sistem prevăzute conform profilului său. Gestiunea profilurilor trebuie să fie făcută în mod
unitar
9. Sistemul trebuie să ofere flexibilitate la reconfigurări (atunci când vor exista modificări în
cerințe) și să fie necesar cât mai puțin efort de programare pentru adaptare la specificul
clientului
10. Funcționalitatea client va fi determinată prin roluri, având posibilitatea să se blocheze anumite
funcționalități și meniuri în funcție de roluri
11. Interfața web va da posibilitatea să se creeze mai multe tipuri de vizualizare a documentelor în
concordanță cu preferințele utilizatorilor și politicile IT
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12. Soluția va avea structura ierarhică standard a directoarelor și sub-directoarelor (asemănătoare
cu cea din Windows) pentru a permite utilizatorilor și grupurilor de utilizatori să-și gestioneze și
să-și organizeze documentele
13. Sistemul va asigura funcții pentru crearea de documente din șabloane stocate în depozitul de
documente
14. Sistemul trebuie să ofere mecanisme de management al editării (blocare/deblocare). Astfel, la
editare documentul trebuie să fie în starea blocat (check-out) împiedicând alți utilizatori să-l
editeze în același timp, cu posibilitatea de a fi vizualizat de ceilalți utilizatori chiar și când este
blocat. În interfață trebuie să existe informațiile referitoare la cine și când a blocat acel
document. La terminarea operației de editare, documentul va fi deblocat (check-out)
15. Sistemul trebuie să asigure un depozit comun, integrat, pentru toate tipurile de conținut inclusiv
documente, conținut web, conținut media digital, conținut colaborativ, imagini, înregistrări, etc
16. Sistemul trebuie să ofere suport pentru arhitectura multi-nivel, cu nivelul de client interfațat la
serviciile de management al conținutului prin utilizarea de API-uri (Application Programming
Interface) provenite de la producător.
17. Sistemul trebuie să ofere o bogată suită de API (Application Program Interface) sau SDK
(Software Development’s Kit) pentru a permite interfațarea și integrarea cu sistemele existente.
Ofertantul trebuie să enumere standardele adoptate.
18. Sistemul va avea capabilitatea să lucreze cu o mare varietate de conținut în format electronic,
de la imagini scanate ale documentelor pe hârtie, la documente create cu editoare de text, foi
de calcul tabelar, desene CAD, fișiere video AVI, MPG, fișiere audio MP3, fișiere grafice : BMP,
JPG, GIF, fișiere text : PDF, TXT, HTML și să ofere suport și pentru înregistrări electronice
19. Sistemul trebuie să suporte construcția întregului ciclu de viață al documentelor, managementul
politicilor asociate cu fiecare etapă din ciclul de viață, atribute, controlul accesului,
transformarea formatului de document, legături între directoare etc.
20. Sistemul trebuie să includă funcții de monitorizare a fluxurilor de lucru și să ofere utilizatorilor
capabilitatea de a monitoriza vizual și de a verifica statusul documentelor transmise pe fluxuri
21. Sistemul trebuie să poată să ofere o interfață colaborativă peste capabilitățile de management
al proceselor
22. Sistemul va trebui să asigure un sistem de management al profilurilor flexibil și extins care să
permită maximizarea nivelului de personalizare a prezentării de câmpuri sau formate
23. Conținutul în depozitul de documente poate fi indexat după atributele obiectului, proprietăți
sau/și full text
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24. Sistemul va returna implicit versiunea curentă a documentului, excepție în cazul în care se
specifică explicit versiunea cerută
25. Sistemul de căutare trebuie să dețină facilități de rafinare a rezultatelor afișate
26. Indexarea și regăsirea bazate pe atributele documentelor trebuie să fie posibilă pentru toate
formatele de fișiere și tipurile de documente
27. Căutarea trebuie să se poată face în toate directoarele ca o funcționalitate standard
28. Sistemul trebuie să permită notificarea prin email a utilizatorilor cărora li s-a cerut colaborarea
pentru lucrul la un document sau mai multe
29. Sistemul trebuie să permită ca administratorul să poată identifica rapid documentele blocate și
să le deblocheze dacă este nevoie
30. Sistemul trebuie să permită folosirea unui mecanism de tip Single Sign-On (SSO), permițând
accesul utilizatorului în toate modulele pentru care dispune de drepturile necesare după
introducerea numelui de utilizator si a parolei o singură dată în cadrul unei sesiuni de lucru
31. Sistemul trebuie să permită importul utilizatorilor și să ofere suport pentru mecanisme de
autentificare bazate pe standardul LDAP pentru a permite conectarea utilizatorilor folosind
numele de utilizator și parolă de conectare în domeniu.

5.1.4 Modul Gestiunea proiectelor
Un sistem de management al proiectelor, pus la dispoziția utilizatorilor care doresc un instrument online facil pentru gestiunea proiectelor. Acesta va fi folosit de clienții cu profil de Project Manager IT, de
consultanții IT, firmele de intermediere etc.
Sistemul trebuie să ofere următoarele funcționalități de bază:
•

Mediul de lucru colaborativ – trebuie să permită colaborarea mai multor utilizatori pe aceleași
teme.

•

Gestiunea proiectelor și a activităților - trebuie să permită gestiunea mai multor proiecte și
activități din cadrului unui proiect.

•

Gestiunea mai multor organizații, departamente si contacte - trebuie să permită definirea mai
multor organizații, departamente și contacte.

•

Lista cu activitățile ce urmează a fi efectuate - trebuie să permită definirea și vizualizarea listei cu
activitățile ce urmează a fi efectuate.

•

Gestiunea resurselor folosite in proiect - trebuie să permită gestiunea eficientă a resurselor
folosite în cadrul proiectului.
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•

Gestiunea utilizatorilor – trebuie să dețină facilități pentru gestionarea utilizatorilor.

•

Posibilitatea de a defini lista ierarhica a activităților – trebuie să ofere funcționalitatea de a
defini o lista ierarhica de activități.

•

Raportare – trebuie să ofere funcționalități de raportare.

•

Urmărirea istoricului activităților - trebuie să permită urmărirea istoricului activităților efectuate.

•

Funcționalități de tip calendar – trebuie să aibă incluse funcționalități de tip calendar.

5.1.5 Modul E-Learning
Acest modul va oferi atât cursuri online prin modulul de e-learning și va facilita prin promovare și
participarea la cursurile offline (obișnuite). Beneficiarii acestor facilități vor fi in principal absolvenții și
candidații juniori.
Modulul va constitui un mediu de socializare și comunicare, oferind cursuri și evaluare în sistem
electronic și posibilitatea cursanților de a învăța împreună. La sfârșitul fiecărui modul de curs se poate
introduce un modul de evaluare. Acest modul va fi flexibil permițând instructorului să stabilească mai
multe modalități de evaluare. Întrebările pot fi de tipul "Adevărat sau Fals", "Întrebări cu o singură
variantă corectă", "Întrebări cu mai multe variante", "Completați spațiile libere".
Totodată, platforma trebuie sa asigure un spațiu educațional sigur care sa permită derularea în condiții
optime a unui proces de instruire on-line.
Platforma va trebui sa ofere si un spațiu de stocare public, in care sa se poată încărca materiale la care
sa aibă acces toți utilizatorii sistemului.
Platforma trebuie sa permită importul materialelor educaționale ce pot fi rulate in browser de pe
calculatorul utilizatorului in baza de date a sistemului.
De asemenea platforma trebuie sa permită importul pachetelor de curs și va analiza validitatea
pachetelor de curs importate conform acestui standard. Utilizatorii vor fi avertizați in cazul in care
operația de import nu s-a finalizat cu succes. De asemenea utilizatorii vor avea posibilitatea de a adăuga
mai multe pachete pentru import.
Platforma va oferi minim facilitățile următoare:
•

Cursuri – trebuie să permită crearea de cursuri online.

•

Teme - trebuie să permită profesorilor crearea de teme si corectarea lor.

•

Discuții on line de tip Chat - trebuie să permită cursanților comunicarea on-line in timp real.
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•

Definirea de întrebări cu mai multe variante de răspuns - se vor putea defini întrebări cu mai
multe variante de răspuns.

•

Glosare - se vor putea defini glosare cu termenii folosiți in cursuri.

•

Lecții organizate structurat - lecțiile vor putea fi stocate online într-o maniera structurata.

•

Chestionare - se vor putea defini chestionare in vederea testării.

•

Sondaje - se vor putea executa sondaje online.

•

Ateliere de lucru - Platforma va conține unelte pentru definirea atelierelor de lucru.

Crearea de conținut pentru furnizarea efectivă de cursuri in sistem electronic nu intră în scopul acestui
proiect. În scopul acestui proiect intră doar achiziția platformei care sa facă posibilă pe viitor aceste
activități.

5.2 Unelte Interne
5.2.1 Modul E-Commerce
Se dorește implementarea unei platforme de tip e-Commerce, care să ofere o flexibilitate completă,
control asupra experienței utilizatorilor, conținut si funcționalități complete de vânzare on-line. Aceasta
platforma va juca un rol important în dezvoltarea Portalului Expert IT, în facilitarea interacțiunilor in
domeniul B2C (Business to Customer) si B2B (Business to Business). Soluția va trebui sa ofere: o interfață
intuitivă de administrare, unelte de marketing, un motor de gestionare al cataloagelor și optimizare
pentru motoarele de căutare.
Platforma va permite vânzarea on-line a următoarelor servicii:
1. Pachetele pentru Standard si Pro pentru Candidați
2. Pachetele Standard si Pro pentru Firme
3. Cursuri și instruiri oferite de Beneficiar parteneri prin intermediul portalului
4. Cursuri și instruiri online oferite de Beneficiar sau parteneri
Cerințele de bază la care trebuie sa răspundă soluția propusă de ofertanți sunt următoarele:
5.2.1.1 Gestiunea site-urilor
1. Controlul mai multor site-uri și magazine virtuale de la un singur Panou de administrare, cu
posibilitatea de a partaja cantitatea de informații necesara
2. Gestiunea sistemului de utilizatori, roluri si permisiuni
3. API de tip Web Services pentru integrare cu celelalte componente ale proiectului
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4. Grupuri de clienți
5.2.1.2 Optimizarea Motorului de Căutare
1. Motor de căutare Prietenos
2. Meta-informații pentru produse si categorii
3. Harta Site auto generata pentru afișare in cadrul site-ului
4. Pagina cu termeni de căutare uzuali generata automat

5.2.1.3 Analiză și Raportare
1. Integrat cu Google Analytics
2. Panou de administrare pentru o vedere generală asupra rapoartelor
3. Raport vânzări
4. Raport cu cele mai vizualizate produse
5. Raport de stoc redus
6. Raport cu termenii de căutare
7. Raport recenzie produs
8. Total vânzări facturare
5.2.1.4 Promoții și Instrumente
1. Sondaje
2. Instrument pentru campanii
3. Preturi promoționale catalog ca procent sau suma fixa cu restricționare la magazine, categorii si
produse
4. Preturi pe mai multe niveluri pentru reduceri in funcție de cantitate
5. Preturi specifice pentru grupuri de clienți si preturi pe nivele de grup
6. Produse vizualizate recent
7. Instrument de promovare produse noi
8. Vânzări in Coșul de Produse
9. Vânzări in paginile de produse
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5.2.1.5 Checkout, Plată și Expediere
1. Checkout dintr-o singura pagina
2. Configurabil pentru autorizare si taxare sau doar pentru autorizare si taxare la emiterea
facturilor
3. Metoda de plata prin Card de Credit pentru plăți offline
4. Suport pentru securitate SSL pentru comenzi atât in front-end cat si in back-end
5. Cos de Cumpărături cu estimări de taxe si expediere
6. Opțiune pentru crearea unui cont la începutul procesului de Checkout
7. Accepta mesaje cadou pentru comanda si pentru produs
8. Coșuri de Cumpărături salvate cu o perioada de expirare configurabilă
9. Mai multe transporturi pentru o comanda
5.2.1.6 Management Comenzi
1. Redactarea de comenzi noi pentru clienți din panoul de administrare
2. Notificări prin E-mail asupra Comenzilor
3. Feed RSS asupra noilor comenzi
5.2.1.7 Serviciu Clienți
1. Formular de contact
2. Conturi pentru clienți bogate in funcționalități
3. Istoric comenzi cu actualizări de stare
4. Monitorizarea comenzilor prin intermediul contului
5. E-mail-uri de actualizare comanda si cont
6. E-mail-uri comanda personalizabile
5.2.1.8 Conturi Clienți
1. Starea si istoricul comenzilor
2. Retransmiterea comenzilor din cont
3. Produse comandate recent
4. Adrese de facturare si expediere implicite
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5. Email sau transmitere feed RSS cu lista de articole dorite
6. Review-uri produse trimise
7. Etichete produs trimise
8. Produse descărcabile/digitale
5.2.1.9 Gestiunea cataloagelor
1. Managementul inventarului cu produse in așteptare, cantități minime si maxime
2. Actualizări in grup pentru produse in panoul de administrare
3. Taxe pentru fiecare locație, grup de clienți si tip de produs
4. Seturi de atribute pentru crearea rapida a produselor de tipuri diferite
5. Reguli de preturi avansate si suport pentru preturi speciale (secțiunea unelte de marketing)
6. Rescrieri si redirecționare pentru rezultate căutare
7. Aprobarea, modificarea si ștergerea recenziilor de produs
8. Feed RSS pentru alerte de inventar redus
9. Produse personalizate pentru client
10. Sortare pe baza de categorii (preț, producător, etc.)
5.2.1.10 Navigare în lista de produse
1. Mai multe imagini pentru un produs
2. Capacitate de mărire a fotografiilor unui produs
3. Review-uri produs
4. Produse asemănătoare
5. Disponibilitate stoc
6. Opțiuni de stabilire a preturilor pe mai multe nivele
7. Selectarea opțiunilor produselor
8. Vizualizare produse grupate
9. Adaugă la lista de produse dorite
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5.2.1.11 Navigare în Catalog
1. Navigare ierarhizată pentru filtrarea produselor in categorii
2. Modul de catalog pentru performanta îmbunătățită cu cataloage de dimensiuni mari
3. Căutare configurabila cu termeni sugerați automat
4. Produse vizualizate recent
5. Comparații produse
6. Produse comparate recent
7. Vânzări in paralel, redistribuiri si produse asemănătoare
8. Filtrare pe baza Etichetelor de Produse
9. Recenzii produse
10. Afișarea produselor in modul listă sau matrice

5.2.2 Modul Raportare
Modul de raportare trebuie să pună la dispoziția experților HR un set de unelte care sa permită
obținerea de rapoarte si date statistice legate de candidați, proiecte si angajatori. Unele din aceste
rapoarte vor putea fi puse si la dispoziția clienților.
Platforma de raportare trebuie să răspundă minim la următoarele cerințe:
1. Unelte de design al rapoartelor
2. Suport pentru ETL
3. Suport OLAP
4. Motor de raportare
5. Suport pentru grafice
6. Suport pentru aplicații de tip BI (Business Intelligence)

5.3 Cerințe Integrare
Se dorește integrarea vizuala a aplicațiilor in cadrul sau, astfel încât utilizatorii sa poată accesa aplicațiile
disponibile direct din portal. Sistemul trebuie sa beneficieze de funcția Single Sign-On, o proprietate de
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control acces a mai multor sisteme independente de software, dar care relaționează intre ele. Cu
această proprietate, un utilizator se conectează o singură dată și obține acces la toate sistemele, fără a fi
nevoit să se conecteze din nou la fiecare dintre ele.
Această funcție va trebuie să fie asigurată de „Modulul SSO” pe care îl va propune ofertantul.
5.3.1 Modulul Integrare
Componenta de integrare va trebui să permită integrarea soluției cu următoarele sisteme:
1. Rețele sociale cum ar fi: LinkedIn, Naimz, Facebook, Twitter, etc
2. Alte site-uri de recrutare online: Bestjobs, eJobs, etc
3. Site-uri de certificare sau de tip Transcript (care furnizează date despre educația unui candidat):
Prometric, Pearson VUE, Integral7, etc
4. Instrumente de tip Transcript specifice anumitor companii care oferă certificări: Microsoft, IBM,
HP, Oracle, etc
5. Brainbench
6. Alte site-uri relevante
7. Sisteme de E-Learning terțe
Integrarea efectivă cu toate sistemele de mai sus nu este in scopul acestui proiect. In scopul acestui
proiect este doar furnizarea unei platforme care sa permită aceste integrări in viitor.
Integrarea se va putea face folosind platforma de integrare de tip enterprise service bus care sa permită
conectarea aplicațiilor rapid si eficient permițând schimbul de date intre acestea. Platforma va permite
integrarea sistemelor existente indiferent de tehnologiile folosite incluzând JMS, Web Services, JDBC,
HTTP, etc.
5.3.1.1 Capabilități generale
Platforma va permite aplicațiilor sa comunice intre ele acționând ca un sistem intermediar. Platforma va
trebui sa ofere capabilități precum:
1. Crearea si găzduirea de servicii – expunerea si găzduirea serviciilor
2. Medierea serviciilor – va separe logica de business de formate, protocoale
3. Rutarea mesajelor – va permite rutarea, filtrarea, agregarea si reordonarea mesajelor bazata pe
reguli si pe conținutul acestora
4. Transformarea datelor – va permite schimbul de dare intre diferite formate si protocoale de
transport
5. Funcționalități de tip BPM (Business Process Management)
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6. Sistem complex de procesare a evenimentelor
7. Motor de prelucrare a regulilor (Rules Engine)

5.3.1.2 Servicii web
Sistemul va suporta următoarele tipuri de servicii web (Web Services): SOAP (WSDL), REST, WS-*, .NET
Web Services
5.3.1.3 Standarde de securitate
Sistemul va suporta următoarele standarde de securitate: SSL/TLS, criptarea mesajelor (WS-Security,
PGP), integrare cu LDAP.
5.3.1.4 Capabilități de integrare
Platforma va permite integrare cu:
1. Linked In
2. Amazon EC2
3. Amazon S3
4. Authorize.net
5. Best Buy
6. Bit.li
7. Facebook
8. Flickr
9. Google
10. HostIP
11. Twitter
12. WhoIs

5.3.1.5 Topologii
Platforma va permite următoarele topologii: Enterprise Service Bus (ESB), Client/Server, Peer-to-Peer,
Enterprise Service Network (ESN), Hub and Spoke, Pipeline
5.3.1.6 Sisteme de operare
Sistemul va suporta următoarele sisteme de operare: Linux, Windows
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5.3.1.7 Baze de date
Sistemul va suporta următoarele baze de date: Oracle, MySQL
5.3.1.8 Server de aplicații
Sistemul va suporta următoarele servere de aplicații: Tomcat, WebLogic, WebSphere, Geronimo, JBoss,
Resin, Jetty.
5.3.1.9 Protocoale
Sistemul va suporta următoarele protocoale: AS400, Data Queue, Abdera, Amazon SQS, JBPM, CICS CTG,
CXF, Email, FTP, Hibernate, HTTP/HTTPS, IMAP/S, JCR, JDBC, Jersey, Jetty, JMS, LDAP, POP3/S, Quartz,
Restlet, RMI, SFTP, SAP, Servlet, SMTP/S, SOAP, STDIO, TCP, UDP, VM, XMPP, Websphere MQ, WSDL.
5.3.2 Modul SSO
Modulul de control al accesului si SSO va oferi toate mecanismele de securitate necesare pentru
implementarea sistemului într-un mediu securizat.
Acest modul trebuie sa ofere următoarele funcționalități:
1. Capabilități de web Single Sign-On pentru aplicațiile protejate;
2. Mecanisme de autentificare;
3. Mecanisme de autorizare;
Platforma va asigura gestiunea centralizată a identității utilizatorilor interni, făcând posibila gestiunea
unica pentru aplicații a datelor de autentificare. Autentificarea în sistem se va realiza printr-un
mecanism de tip „Single Sign-On”, permițând accesul utilizatorului in toate aplicațiile (modulele) pentru
care dispune de drepturile necesare după introducerea numelui de utilizator si a parolei o singura data
in cadrul unei sesiuni de lucru. Astfel, sistemul trebuie sa ofere un mod unic si centralizat de acces la
toate aplicațiile prin intermediul unei interfețe dedicate.

Mecanismul de autentificare de tip Single Sign On, acționează în așa fel încât utilizatorul se autentifica in
Portalul de acces, iar aceasta la rândul lui realizează autentificarea in cadrul fiecărei aplicații care se
dorește a fi accesată.
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5.4 Cerințe de Securitate
Sistemul va trebui sa asigure funcționalitățile necesare pentru asigurarea unei confidențialități depline a
datelor manipulate. Sistemul informatic trebuie sa conțină cel puțin un sistem de înregistrare si intrare
in aplicație utilizând un nume de utilizator si parola.
Autentificarea se va face in sistem prin intermediul mecanismului de autentificare de tip SSO folosind
„Modulul SSO” descris mai sus.
Pentru asigurarea securității aplicației si a integrității informațiilor vehiculate prin intermediul acesteia,
vor fi impuse norme de securitate ca: salvarea periodica a bazelor de date, precum si realizarea de
schimbări de stare ale înregistrărilor in locul ștergerilor efective ale acestora.
Aplicația va fi protejată de atacuri din Internet de un modul de tip firewall (software sau hardware).
Normele de securitate prezentate mai sus reprezintă doar cerințe minimale de securitate. O serie de
caracteristici suplimentare de securitate IT si de asigurare a continuității funcționale pot apărea in faza
de analiza prevăzută la implementarea platformei.

5.5 Cerințe de Performanță
Configurația hardware solicitată a fost proiectată pentru a face față cu succes numărului inițial de
utilizatori preconizat. Pentru început majoritatea utilizatorilor vor fi cei care beneficiază de servicii
gratuite. Este important ca aplicațiile care deservesc aceasta categorie de utilizatori sa fie dezvoltate
folosind o tehnologie care sa asigure folosirea optima a resurselor hardware.
Utilizatorii care folosesc servicii contra cost vor beneficia de setul de aplicații descrise in „Unelte de lucru
pentru clienți”, mai pretențioase din punct de vedere ar resurselor. Acești utilizatori vor fi însă mai
reduși ca număr.
Aplicația va fi dezvoltată într-o manieră modulară astfel încât sa permită scalarea pe viitor atât pe
orizontală cât și pe verticală odată cu creșterea numărului de utilizatori din fiecare categorie.
Sistemul propus va asigura un nivel înalt de performanță pentru o bună exploatare a unui astfel de
sistem centralizat. El va putea fi accesat 24/7 ore online de un număr mare de utilizatori.
Soluția propusa va asigura un nivel înalt de fiabilitate. Se vor utiliza tehnici avansate și moderne care vor
asigura pe lângă un nivel crescut de scalabilitate, si un nivel ridicat de fiabilitate prin creșterea nivelului
de toleranță la erori.
Soluția va fi implementată pe baza următoarelor cerințe minime generale:
•
•
•

Respectarea standardelor de modularitate si deschidere, astfel încât sa poată fi adăugate noi
funcționalități fără a necesita “reprogramarea” platformei, respectând astfel standardele web
moderne;
Asigurarea procesării unui volum mare de date, in timp real;
Implementarea soluției folosind tehnologii web-based de tip portal;
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•
•
•
•
•
•

Găzduirea unui număr mare de utilizatori externi, utilizatori înregistrați, respectiv utilizatori
concurenți;
Asigurarea disponibilității 24/7, putând fi accesata atât prin intermediul internetului, cat si prin
intermediul rețelei interne a instituției
Interfață intuitiva si prietenoasa;
Personalizarea modalității de organizare a informațiilor;
Facilități de căutare si regăsire rapida a informațiilor, oferind totodată si posibilitatea de căutare
avansata după diverse criterii;
Asigurarea de legături externe către site-uri sau portaluri ale altor entități.

5.6 Arhitectura Logică
Componentele sistemului descris mai sus sunt reprezentate în figura de mai jos:
Interfața grafica cu utilizatorii (Modul SSO)

Unelte de lucru pentru clienți

Unelte de lucru interne
Logica de business portal
Modul E-commerce

Modul Site Prezentare
Interactiv

Modul Forum

Modul gestiunea
documentelor
Modul Raportare
Modul gestiunea
proiectelor
Modul Integrare
Modul E-learning

Aplicații externe
LinkedIn,
Facebook

Pearson VUE,
Prometric

Brainbench

Transcript
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5.7 Arhitectura Fizică
Arhitectura fizică a sistemului este prezentată în figura de mai jos:

În scopul proiectului intră toată infrastructura hardware și software necesară funcționării sistemului.
Deși în imaginea de mai sus apar două servere diferite, în cadrul proiectului se va achiziționa un singur
server, care va găzdui atât serverul de aplicație cât și serverul web și baza de date necesară sistemului.
Imaginea arhitecturii a fost creată pentru ca ofertanții să aibă o înțelegere cât mai clară a faptului că
sunt necesare aceste componente. Ofertanții trebuie să prezinte arhitectura fizică propusă.

5.8 Infrastructura software de bază
Aceasta va conține:
1. Sisteme de operare
2. Server de aplicație
3. Sistem de Gestiune Bazelor de date relaționale - soluția trebuie sa includă un sistem de gestiune
a bazelor de date relaționale fără limita asupra numărului de utilizatori
Se cere ca infrastructura software ofertată să poată susține buna funcționare a sistemului.
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5.9 Infrastructura hardware
Este necesară o soluție de infrastructura hardware care conține echipamente si componente
corespunzătoare cerințelor aplicației. Aceasta trebuie sa asigure suportul necesar tuturor
componentelor sistemului la un nivel înalt de performanta si fiabilitate, furnizând in același timp baza
pentru dezvoltări ulterioare din punct de vedere software si hardware - scalabilitate. De asemenea,
soluția hardware trebuie sa asigure un grad crescut de flexibilitate.

5.9.1 Servere
Se cere 1 server cu următoarele cerințe minime:
Procesor

2 Procesoare a cate 4 nuclee fiecare, cu frecventa de 2,1 Ghz

Memorie

4 Gb RAM

Sistem de stocare

RAID cu o capacitate de 1 Tb

Interfață de rețea

LAN - 1 Gigabit

6 Personal și instruire
6.1 Experţi cheie
Cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească corpul de experți tehnici care vor fi implicați în
dezvoltarea și implementarea sistemului informatic sunt următoarele:
a.

Manager de proiect

Atribuții și rol în proiect:
-

managementul proiectului (activități de organizare, planificare, execuție, monitorizare si control
si închidere a proiectului);

-

managementul activităților: analiza, proiectare, dezvoltare, configurare, testare, implementare,
integrare, instruire a personalului si punere in funcțiune a sistemului informatic dezvoltat;

-

menținerea relației cu beneficiarul ca punct principal de contact;

-

alocarea resurselor proiectului;

-

urmărirea respectării tuturor termenelor limita;

-

identificarea eventualelor riscuri;
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-

propunerea de soluții in vederea evitării si diminuării riscurilor aferente implementării
proiectului;

-

livrarea produselor si serviciilor conform graficului stabilit;

-

inspectarea calității produselor livrate si serviciilor prestate;

-

realizarea rapoartelor de progres ale proiectului.

Cerințe minime obligatorii:
-

Absolvent de studii superioare în domeniul IT&C, cu o experiență relevantă în domeniul IT&C de
minim 3 ani.

-

Deținerea de competente de nivel avansat la o metodologie de management de proiect,
recunoscuta la nivel national sau internațional, dovedita prin certificate

-

Expertul trebuie sa detina un certificat de project management recunoscute national sau
international

-

Experiența in coordonarea echipelor tehnice de dezvoltare si implementare a sistemelor
informatice.

b.

Arhitect sistem informatic

Atribuții și rol în proiect:
-

Va fi responsabil cu proiectarea și modelarea sistemului, începând din faza de analiză;

-

Va fi responsabil cu crearea arhitecturii, a modelului de date si a fluxului de date

-

Coordonarea echipei tehnice de dezvoltare și implementare a sistemului informatic;

-

Implementarea activităților tehnice din cadrul proiectului;

-

Realizarea de rapoarte tehnice de activitate;

-

coordonarea activităților de testare a performantei soluției software si hardware.

-

Va asigura asistență și suport pentru pregătirea și validarea planurilor de calitate în vederea
construirii și mentenanței sistemelor informatice;

-

Va asigura managementul tehnic;
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Cerințe minime obligatorii:
-

Studii superioare în domeniul IT&C/electronica/cibernetica, finalizate prin diploma de licenta
sau examen de absolvire;

-

Experienta profesionala generala de minim 3 ani in domeniul studiilor;

-

Detinerea de cunostinte aprofundate privind proiectarea si implementarea arhitecturilor
enterprise (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari în domeniu).

6.2 Instruire
Instruirea operatorilor portalului și a administratorilor acestuia are un rol important în acceptanța
produselor și serviciilor livrate, precum și în finalizarea cu succes a proiectului.
Instruirea va fi destinata utilizatorilor interni ai portalului așa cum au fost descriși la capitolul „Categorii
de utilizatori”
•

Experți HR. Aceasta categorie de utilizatori reprezintă utilizatorii cu rolul de operatori ai
portalului din partea beneficiarului. Aceștia vor fi in general consultanți sau experți in resurse
umane, angajați sau colaboratori ai beneficiarului. Cursurile destinate Experților HR vor viza
utilizarea noului sistem implementat, cu funcționalitățile specifice fiecărui modul.

•

Administratori. Aceștia sunt angajații Beneficiarului care se ocupa de partea de administrarea
soluției. Cursurile destinate administratorului de sistem vor viza: administrarea portalului,
administrarea bazelor de date, asistența utilizatorilor, administrarea infrastructurii hardware.

Echipa de implementare a furnizorului va realiza transferul cunoștințelor despre soluții către resursele
firmei care vor participa la proiectul de implementare și va instrui utilizatorii care vor folosi și administra
soluțiile ulterior.
Cerințe privind cursurile de instruire:
•

Cursurile vor fi realizate de instructori autorizați ai furnizorului

•

Fiecare cursant va primi la sfârșitul fiecărui curs un certificat de instruire sau diplomă

Pentru fiecare categorie de cursuri instructorul va prezenta:
1. Audiența vizată
2. Durata cursului
3. Descrierea cursului
4. Structura cursului
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5. Cerințe privind cunoștințele minimale care trebuie îndeplinite de cursanți.
Instruirea se va desfășura la sediul firmei, conform planului de instruire stabilit și agreat cu furnizorul
soluțiilor. Un plan de instruire preliminar va trebui sa fie parte integranta a propunerii tehnice.
Instruirea se va realiza utilizând metode interactive combinate cu metode clasice, de către instructori
din partea furnizorului.
Sesiunile de instruire vor consta din:
1. prezentarea conceptelor de către instructor,
2. prezentarea interacțiunilor între funcțiunea prezentată și alte funcțiuni ale sistemelor,
3. ședințe practice, pentru mai buna înțelegere și utilizare a sistemelor: exemplu practic realizat de
instructor și exerciții efectuate de cursanți,
4. testarea și evaluarea cunoștințelor de bază dobândite (chestionar sau practic) în urma instruirii
Necesarul de instruire pentru utilizarea soluției:
Nivel de instruire

Număr utilizatori

Experți HR

2

Administratori

2

Instruirea se va face folosind sistemul „train the trainer”: utilizatorii instruiți in cadrul acestei sesiuni vor
putea la rândul lor sa instruiască alți utilizatori.

7 Implementarea proiectului
Activitatea de management de proiect trebuie sa se desfășoare conform unui cadru de management de
proiect recunoscut internațional de către organisme profesionale specifice de Project Management.
Ofertantul trebuie sa prezinte în cadrul propunerii tehnice descrierea detaliata a metodologiei proprii de
management de proiect pe care o va utiliza în cadrul proiectului.
Ofertantul trebuie sa prezinte în cadrul propunerii tehnice planul de proiect pentru prestarea serviciilor
pe toata durata contractului. Planul de proiect trebuie sa conțină toate activitățile precum si etapele/sub
etapele determinante de realizare a activităților, dependentele dintre activități, jaloanele de proiect,
rezultatele activităților si alocarea resurselor în vederea prestării serviciilor ofertate astfel încât sa fie
atinse obiectivele proiectului. Ofertantul trebuie sa propună planul de proiect cat mai detaliat posibil si
sa răspundă cerințelor de etapizare si înscriere în termenele de realizare ale proiectului. În perioada de
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inițiere a proiectului, ulterior semnării contractului, planul de proiect poate fi modificat doar cu
aprobarea Beneficiarului.

Implementarea întregului sistem trebuie sa acopere următoarele:
•

Analiza;

•

Proiectare;

•

Dezvoltare/configurare inclusiv testare interna;

•

Implementare (deployment);

•

Testare si teste de acceptanta;

•

Intrarea în producție;

Planul care va fi prezentat împreuna cu oferta trebuie sa acopere toate tipurile de activități menționate
mai sus, astfel că ofertanții trebuie să prezinte metodologia detaliată de implementare.
Ofertantul trebuie să includă în planul de proiect prezentat cel puțin activitățile enumerate mai sus.
În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta:
•

modul detaliat de raportare a progresului privind activitățile din cadrul proiectului, respectiv
frecvența raportării, fluxurile de aprobare ale diferitelor tipuri de rapoarte. Se vor prezenta
formularele utilizate pentru raportarea progresului, inclusiv informațiile care vor fi incluse în
respectivele rapoarte

•

modul prin care se va realiza comunicarea între persoanele implicate în proiect

•

modalitatea de rezolvare a problemelor care pot apărea pe parcursul implementării proiectului,
inclusiv formularele care se vor utiliza pentru managementul problemelor. Se va detalia procesul
de management al problemelor, respectiv modalitatea de escaladare și rezolvare a acestora

•

planul de acceptanță propus pentru recepțiile/acceptanțele parțiale și recepția/acceptanța
finală din cadrul proiectului. Acesta trebuie să fie etapizat si să cuprindă formularele care se vor
utiliza la recepțiile/acceptanțele parțiale și recepția/acceptanța finală.

•

modul de tratare a schimbărilor pe parcursul implementării proiectului. Ofertantul va include
procedura de management al schimbărilor, inclusiv formularele aferente managementului
schimbării pe toată durata implementării proiectului.

Ofertanții trebuie să analizeze în detaliu documentația de atribuire, să înțeleagă gradul de complexitate
și importanță a proiectului și, în consecință, să se asigure că a dimensionat corect echipa propusă,
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respectiv a alocat corespunzător resursele pe activități, asigurând astfel un număr suficient zile-om ce
trebuie prestate de către echipa de proiect în vederea implementării cu succes a proiectului. În vederea
atingerii obiectivelor proiectului, prestatorul poate suplimenta numărul de resurse alocat activităților pe
perioada derulării proiectului.
Pentru a asigura vizibilitate cât mai rapid asupra soluției Beneficiar, respectiv pentru a permite
Beneficiarului monitorizarea și controlul eficient asupra modului de derulare a proiectului, abordarea de
implementare trebuie să fie una iterativă, bazată pe feedback și ajustare din mers a soluției tehnice.

8 Prezentarea ofertei
Oferta va fi elaborată în limba română astfel încât să se asigure posibilitatea verificării concordanţei
propunerii ofertantului cu condiţiile prevăzute în prezentul document.
Ofertantul trebuie să sigileze documentele într-un plic închis corespunzător şi netransparent
Ofertantul trebuie să depună oferta şi următoarele documente:

a. fiecare ofertă va conţine un opis al documentelor incluse
b. oferta financiară trebuie să cuprindă oferta de preţ în LEI pentru echipamentele descrise în
caietul de sarcini conform Anexei 1
c.

dovada că obiectul de activitate înregistrat la Registrul Comerţului este în domeniul cererii de
ofertă – Certificat constatator

d. ofertantul este obligat să depună o declaraţie conform căreia nu se află în situaţiile descrise la
art.14 din O.U.G nr.66/2011, conform Anexei 2
e. fişa tehnică a echipamentului
f.

garanţia – se va prezenta modul de asigurare a garanţiei de câtre ofertant, conform specificaţiilor
tehnice.

g. CV-ul şi diplomele relevante ale experţilor.

Ofertele pot fi depuse la adresa menţionată în Capitolul 1.

Data limită de depunere a ofertelor este 24 Martie 2014, ora 12:00
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9 Criteriul de atribuire
Criteriul de atribuire este „Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic”. Vor fi
luate în considerare doar ofertele care respectă criteriile minime de calificare, respectiv condițiile din
caietul de sarcini.
Ofertanții care respectă toate cerințele minime de mai sus, vor fi invitați pentru o sesiune demonstrativă
la care vor trebui să prezinte următoarele:

Detalierea criteriului de atribuire:
Factor de evaluare

Punctaj alocat

Pretul ofertat

30 de puncte

Memorie server

20 de puncte

Garantie

20 de puncte

Timp de reactie si interventie service

15 de puncte

Termen de livrare

15 de puncte

Total

100 puncte

Descrierea factorului de evaluare Prețul ofertat
Se va acorda punctajul maxim (30 de puncte) pentru cel mai mic preț ofertat. Pentru celelalte oferte,
punctajul se va aloca invers proporțional cu prețul ofertat.
Descrierea factorului de evaluare Memorie server
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Se va acorda punctajul maxim (20 de puncte) pentru cea mai mare capacitate de memorie a serverului
ofertată. Pentru celelalte oferte, punctajul se va aloca proporţional cu capacitatatea de memorie
ofertată.
Descrierea factorului de evaluare Garanție
Se va acorda punctajul maxim (20 puncte) pentru cea mai lungă perioadă de garanție ofertată. Pentru
celelalte oferte, punctajul se va aloca proporțional cu perioada ofertată.

Descrierea factorului de evaluare Timp de reacție și intervenție service
Se va acorda punctajul maxim (15 puncte) pentru cel mai scurt timp ofertat. Pentru celelalte oferte,
punctajul se va aloca invers proporțional cu timpul ofertat.

Descrierea factorului de evaluare Termen de livrare
Se va acorda punctajul maxim (15 puncte) pentru cel mai scurt termen ofertat. Pentru celelalte oferte,
punctajul se va aloca invers proporțional cu termenul ofertat.

10

Clauze contractuale

Plata se face pe baza urmatoarelor documente:
• factura fiscala semnata si stampilata;
• procese-verbale de recepție calitativa si cantitativa;
Valoarea totală precum și preturile unitare sunt ferme și nu vor face obiectul nici unei revizuiri.
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ANEXA 1

Titlu proiect: „Centru integrat de servicii on line pentru experți IT”

Nume Ofertant: []

1

Cod
Articol

2

Titlu Articol

Pagina Nr […din…]

3

4

Cantitatea

Cost Unitar
*Taxe
Total EURO
TVA / total Vamale /
EURO
DDP
fără
DDP
fără
total
cantitate
TVA
TVA
cantitate

Server

1

Clienti - Modul
Site Prezentare
Interactiv

1

Clienti - Modul
Forum

1

Clienti - Modul
Gestiune
Documente

1

Clienti - Modul
Gestiune Proiecte

1

Clienti - Modul Elearning

1

Portal HR - Modul
Candidati

1

Portal HR - Modul
Firme

1

Portal HR - Modul

1

5

6

7
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Corelare
Portal HR - Modul
Administrare

1

Unelte Int. Modul Ecommerce

1

Unelte Int. Modul Raportare

1

Intern - Modul
Integrare

1

Intern - Modul
SSO

1

Servicii instruire
utilizatori
Servicii instruire
administrator

49 Zile
57 Zile

Total

* A se completa doar pentru achizițiile extra comunitare
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)____________________,
__________________,
legal
autorizat
să
____________________________________.

(semnătura și ștampila),
semnez
oferta
pentru

în
și

calitate de
în
numele

(denumire/nume operator economic)
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ANEXA 2

OFERTANT

.......................................................................

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul......................................,

în

calitate

de

reprezentant

legal

al..............................................................., declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din
procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că ofertantul şi
angajații nu sunt în conflict de interese, conform prevederilor art.14 și 15 din ORDONANŢEI DE
URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, in
cadrul procedurii de achiziție pentru achiziția sistemului informatic în vederea implementării proiectului
„Centru integrat de servicii on line pentru experți IT”, având ca achizitor S.C. Loan Adviser S.R.L.

Data

Semnătura și ștampila
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