Załącznik Nr 5 do SOPZ

Zidentyfikowane Produkty Cząstkowe:
A. Projekt Dokumentacji SHRIMP2 w ramach Etapu I (w tym m. in. opis stanu faktycznego
i pożądanego u Zamawiającego, analiza potrzeb biznesowych Zamawiającego,
szczegółowy opis Produktów Cząstkowych, określenie Infrastruktury Technicznej
SHRIMP2, projekt Dokumentacji Technicznej SHRIMP2),
B. Prototyp SHRIMP2,
C. Przeprowadzenie testów na środowisku testowym,
D. Przeprowadzenie i udokumentowanie testów akceptacyjnych z użytkownikami,
E. Przeprowadzenie i udokumentowanie testów wydajnościowych,
F. Przeprowadzenie i udokumentowanie testów bezpieczeństwa,
G. Okres Rozliczeniowy w ramach Usługi Utrzymania,
H. Zmiana dokonana w ramach Usługi Zmiany,
I. Interfejs graficzny SHRIMP2,
J. Podstawowe funkcjonalności:
1. widok główny (wspólny dla poniższych);
2. mechanizm i szablon wyszukiwania;
3. mechanizm i szablon słownikowy;
4. mechanizm i widoki raportów;
5. mechanizm i widoki specjalne,
K. Dostęp do aplikacji,
L. Pomoc kontekstowa,
M. Elastyczna Walidacja,
N. Dostęp bazodanowy i dodatkowe funkcjonalności,
O. Funkcje dodatkowe:
1. pierwsze logowanie;
2. akceptacja regulaminu;
3. logowanie w imieniu innego użytkownika;
4. import z pliku;
5. wiadomości mailowe;
6. generowanie zaświadczeń o pomocy de minimis;
7. wysyłanie powiadomień o niewywiązaniu się ze z obowiązku sprawozdawczego;
P. Mechanizm migrowania danych z/do SHRIMP1,
Q. Integracja SHRIMP2 z systemami:
1. SUDOP
2. SHRIMP MF
3. TERYT GUS
4. NUTS Eurostat
5. NACE Eurostat
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6. REGON
7. NBP,
R. Utworzenie interfejsu API:
1. dedykowanego dla SHRIMP MF;
2. uniwersalnego,
S. Utworzenie mechanizmu przesyłania elektronicznego formularza zgłoszeniowego
(w tym aktualizacyjnego) z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub podpisu
potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP oraz zaczytywania danych z ww. formularza,
T. Pilotażowe uruchomienie aplikacji u wytypowanych użytkowników końcowych,
U. Dostawa Infrastruktury Technicznej (w tym serwer i ew. licencja na oprogramowanie),
V. Pełne wdrożenie systemu,
W. Wygaszenie SHRIMP1,
X. Dokumentacja, w tym:
1. opis stanu faktycznego i pożądanego u Zamawiającego, analiza potrzeb biznesowych
Zamawiającego);
2. Dokumentacja Techniczna SHRIMP2;
3. opis wykonanych instalacji technicznych;
4. dokumentacja API (m. in. przewodnik użytkownika dla usługi);
5. instrukcje techniczno – instalacyjne;
6. interaktywny Podręcznik dla Użytkownika Końcowego SHRIMP2 opisujący sposób
użycia poszczególnych funkcji SHRIMP2;
7. podręcznik Administratora aplikacji;
8. przewodnik - opisujący poszczególne formatki, raporty, strukturę menu oraz
parametry konfiguracyjne;
9. procedury działania Administratora Systemu;
10. procedury związane z kopiami zapasowymi;
11. procedury związane z przywróceniem danych z kopii zapasowej;
12. procedury instalowania aktualizacji Systemu;
13. procedura wersjowania zmian i jego komponentów;
14. procedury instalowania-wgrywania-usuwania certyfikatów;
15. podręcznik bezpieczeństwa SHRIMP2 zawierającego wszystkie wymogi techniczne
wynikające m. in. z przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych;
16. Dokumentacja Standardowa SHRIMP2;
17. dokumentacja zarządcza (w tym Plan Projektu, Plan Etapu).
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