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Nr projektu WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 

Nazwa projektu „Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC  w Branicach” 

 

Załącznik nr 11 do SIWZ 

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10) 

 
L.p. OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW 

WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

WARTOŚĆ 

OFEROWANA 

TAK/NIE 

1.  System musi zapewniać bezpośredni (bez potrzeby ładowania danych do 
pośredniego silnika bazodanowego lub silnika in-memory) dostęp do 
różnych typów źródeł danych: np. XML, Web Services, procedur 
składowanych, plików płaskich, baz relacyjnych, baz wielowymiarowych, 
systemów transakcyjnych, hurtowni danych, hurtowni tematycznych. 

TAK  

2.  Rozwiązanie musi być oparte o jedne spójny interfejs użytkownika, oparty 
o jeden model metadanych. Interfejs musi zapewnić możliwość publikacji 
raportów na kokpicie, raportów ad-hoc, raportowania operacyjnego, 
bezpośrednich zapytań do źródeł fizycznych podpiętych do serwera 
analitycznego. 

TAK  

3.  System powinien obsługiwać m.in. następujące źrodla danych: Baza 
Oracle, Baza Microsoft SQL Server, Oracle OLAP option, Microsoft 
Analysis Services (MDX), ESSBASE 

TAK  

4.  Rozwiązanie musi być oparte o jeden łatwo zarządzalny,spójny model 
metadanych wykorzystywany przez wszystkie elementy interfejsu 
użytkownika. 

TAK  

5.  Rozwiązanie musi pozwalać na definiowanie metadanych serwera BI 
porzez intuicyjny interfejs graficzny a nie w oparciu o skrypty i kodowanie. 

TAK  

6.  Rozwiązanie musi posiadać możliwość łączenia na poziomie modelu 
metadanych informacji pochodzących z różnych źródel. Musi pozwalać na 
proste wykonywanie raportów opartych o fragmentację danych 
pochodzących z wielu źródeł, drążenie poprzez różne zródła danych w 
ramach jednego raportu. 

TAK  

7.  System powinien umożliwiać użytkownikowi/administratorowi zmianę 
nazw elementów warstwy fizycznej na pojęcia biznesowe, przyjazne 
użytkownikowi końcowemu. 

TAK  

8.  System musi natywnie wspierać wielojęzyczność przez mechanizmy 
wbudowane w rozwiązanie. Wielojęzyczność musi być wspierana w 
obrębie jednej warstwy metadanych i nie może wymagać dla każdego 
języka instalacji odrębnej warstwy metadanych lub ich części. 

TAK  
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9.  W celu osiągnięcia skalowania systemu powinien być wykorzystywany 
mechanizm puli połączeń (“connection pooling”). Oznacza to, że 
pojedyncze połączenie do bazy danych jest wykorzystywane do 
wykonywania wielu zapytań. 

TAK  

10.  Użytkownik musi mieć dostęp do informacji biznesowej w sposób on-line 
(raporty) wyłącznie przez standardową przeglądarkę sieci Web za 
pomocą języka DHTML (technologia AJAX). Wykorzystanie przeglądarki 
internetowej jako interfejsu użytkownika nie może wymuszać instalacji 
dodatkowych komponentów typu ActiveX lub Applet Java. Wymagane jest 
wsparcie przynajmniej dwóch następujących przeglądarek internetowych 
– Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome. 

TAK  

11.  System powinien udostępniać otwarte biblioteki API do warstwy modelu 
biznesowego metadanych. 

TAK  

12.  Rozwiązanie musi być oparte o architekturę trójwarstwową. TAK  

13.  System musi mieć możliwość instalacji na platformie systemu 
operacyjnego MS Windows oraz Linux. 

TAK  

14.  System musi zapewniać możliwość tworzenia agregatów w relacyjnym 
źródle danych na podstawie logiki biznesowej warstwy metadanych 
serwera analitycznego. W rezultacie musi istnieć możliwość 
wygenerowania skryptu fizycznego który będzie uruchomiony po stronie 
bazy danych i pozwoli na utworzenie odpowiednich agregatów. 
Jednocześnie system zapewni automatycznie obsługę tych agregatów po 
stronie modelu metadanych serwera analitycznego. 

TAK  

15.  System musi pozwalać na dostęp do danych na poziomie warstwy 
biznesowej metadadanych za pomocą sterownika ODBC. 

TAK  

16.  System musi zapewniać natywną możliwość wizualizacji informacji na 
mapie. 

TAK  

17.  System musi zapewnić możliwość klastrowania środowiska BI. TAK  

18.  System musi zapewnić możliwość wykonania analiz „write-back”. TAK  

19.  System musi pozwalać użytkownikowi na  przygotowanie raportu 
operacyjnego typu "pixel perfect" bazując na danych samodzielnie 
załadowanych w pliku Excel. 

TAK  

20.  System musi zapewnić możliwośc samodzielnego tworzenia raportów 
przez użytkowników końcowych inaczej niż w sposób ściśle 
programistyczny.  

TAK  

21.  System musi pozwolić na prezentowanie informacji z wielu źródeł danych 
na jednym raporcie (nie na kokpicie menedżerskim). 

TAK  

22.  System musi wykorzystywać tabele agregatów w sposób transparentny 
dla użytkownika końcowego. 

TAK  

23.  System musi umożliwiać prezentację danych na raportach z 
wykorzystaniem takich wizualizacji jak: Performance Tiles, Waterfall, Map, 
100 Percent Stacked Chart, Null Non-Surpression, Breadcrumbs, Trellis, 
Zamrożonych nagłówków tabeli i tabeli przestawnych. 

TAK  

24.  System musi rekomendować użytkowników odpowiedni sposób wizualizcji 
danych w zależności od danych zdefiniowanych w kryterium raportu 
tzw.data-driven insight. 

TAK  

25.  System musi potrafić dynamicznie udostępniać użytkownikom listy 
wartości wykorzystywane do filtrowania danych na raporcie. 

TAK  

26.  System musi wspierać tworzenie tzw. Sub-filtrów np. Użytkownik może 
wykorzystać rezultaty jednego raportu jako filtr drugiego raportu. 

TAK  

27.  System musi wspierać kaskadowe podpowiedzi (prompts) np. 2-ga 
podpowiedź wyświetla tylko wyfiltrowane ważne wartości dla niej bazując 
na wartościach zwróconych w 1-ej podpowiedzi. 

TAK  
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28.  System powinien potrafić wyeksportować dane w formacie 
HTML,PDF,RTF,Excel (mhtml),Excel (html) Excel (*.xsls), PowerPoint 
(mhtml), PowerPoint (*.pptx), MHTML, PDF/a,PDF/x,Zipper PDF, FO 
Formatted XML, Data (XML). 

TAK  

29.  System powinien potrafić wizualizować graficznie tzw. wyjątki tzn. 
Wartości przekraczające wartości oczekiwane, nie mieszczące się w 
pewnych zakresach. 

TAK  

30.  System musi umożliwiać wykonywanie kalkulacji: matematycznych, 
statystycznych, znakowych, konwersji. 

TAK  

31.  System musi wspierać tworzenie warunków wyliczanych, 
wykorzystywanych do filtrowania danych. 

TAK  

32.  System powinien umożliwiać wizualizację danych aktualnych, 
historycznych oraz trendu. 

TAK  

33.  System musi umożliwiać użytkownikowi budowę nowego raportu tylko i 
wyłącznie za pomocą standardowej przeglądarki internetowej np. Internet 
Explorerze,Mozilla Firefox, Chrome. 

TAK  

34.  System powinien pozwalać użytkownikowi na sortowanie danych 
dowolnego wymiaru w porządku rosnącym lub malejącym w przeglądarce 
internetowej.  

TAK  

35.  System powinien pozwalać użytkownikowi na sortowanie wyników raportu 
w postaci tabeli przestawnej po kolumnie i po wierszu. 

TAK  

36.  System powinien pozwalać użytkownikom ustawiać warunki potrzebne do 
filtrowania danych w przeglądarce internetowej. 

TAK  

37.  System powinien pozwalać użytkownikom na wykonywanie operacji 
drążenia danych do danych bardziej szczegółowych (drill down) w 
przeglądarce internetowej. 

TAK  

38.  System musi posiadać możliwość nawigacji warunkowej, która w 
zależności od sytuacji może wskazywać użytkownikowi pewne biznesowo 
powiązane scieżki analizy. 

TAK  

39.  System powinien pozwalać użytkownikowi na drążenie hierarchii wymiaru 
(tzw.”drzewko”) a nie wyłącznie jego atrybutów. Powinna być zapewniona 
możliwość generowania raportu opartego jednocześnie o hierachię 
wymiarów i atrybuty. 

TAK  

40.  Powinna istnieć możliwość definiowania na raporcie nowych obiektów 
wyliczalnych oraz grup, wykorzystując zarówno elementy z hierarchi 
danego wymiaru oraz korzystając z atrybutów wymiaru. 

TAK  

41.  System musi posiadać możliwość drążenia  informacji pochodzących z 
kilku źródeł danych bez potrzeby tworzenia dodatkowych raportów (tzn. 
bez potrzeby łączenia kilku raportów zawierających informacje z różnych 
źródeł danych). 

TAK  

42.  Powinna istnieć możliwość wykorzystania na raporcie kilku hierarchi 
wymiarów jednocześnie oraz możliwość umieszczenia w raporcie 
jednocześnie hierarchi wymiarów wraz z atrybutami wymiarów. 

TAK  

43.  Musi istnieć możliwość wykonywanie dodatkowych zapytań SQL przed jak 
i po zgromadzeniu wyników zapytania przez serwer analityczny. 
Definiowanie zapytań SQL musi być realizowane z poziomu modułu ad-
hoc systemu analitycznego. 

TAK  

44.  System musi zapewniać możliwość tworzenia nowych grup wyliczalnych z 
uwzględnieniem struktury hierarchicznej wymiaru. 

TAK  

45.  Tworzenie każdego dodatkowego widoku danych nie może wymagać 
osobnego, nowego zapytania SQL. 

TAK  

46.  System musi umożliwiać użytkownikom dodawanie logicznych kolumn, 
wyrażeń, obliczeń na raporcie uruchomionym w przeglądarce 
internetowej. 

TAK  

47.  System musi umożliwiać użytkownikom na zmianę nazw kolumn na 
raporcie uruchomionym w przeglądarce internetowej, na dowolnie 
wybrane przez użytkownika nagłówki i etykiety . 

TAK  
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48.  System musi umożliwiać tworzenie raportów operacyjnych o dokładnie 
określonym układzie (tzw. pixel-perfect formatting). W szczególności 
system musi mieć możliwość wykorzystania formularzy PDF Forms 
publikowanych przez instytucje państwowe jako szablonów raportu. 

TAK  

49.  System musi umożliwić automatyczną konwersję kokpitu menadżerskiego 
z raportami do raportu operacyjnego. 

TAK  

50.  Dostęp do kokpitów, tworzenie raportów ad-hoc i tworzenie raportów 
operacyjnych (tzw. pixel-perfect) musi być realizowane poprzez jeden 
spójny interfejs oparty o przeglądarkę www.   

TAK  

51.  System musi umożliwiać  tworzenie poprzez przeglądarkę internetową 
firmowego stylu (template) który raz stworzony może być dziedziczony 
przez wszystkie raporty. 

TAK  

52.  Strony portalu informacyjnego muszą mieć możliwość personalizacji na 
poziomie użytkownika oraz na poziomie grupy użytkowników. 

TAK  

53.  Kokpity informacyjne musza mieć możliwość osadzenia w nich treści z 
zewnętrznego serwisu internetowego. 

TAK  

54.  Powinna istnieć możliwość udostępnienia raportu i kokpitu w postaci 
adresu URL z zachowaniem praw dostępu odnośnie zawartej tam treści. 

TAK  

55.  Portal (kokpit) informacyjny musi mieć możliwość osadzenia w nim 
dowolonej zawartości DHTML (HTML oraz Java Script). 

TAK  

56.  System powinien umożliwiać bezpośrednie połączenie jednego raportu z 
kilkoma innymi w ramach jednego kokpitu menadżerskiego, tak aby 
kliknięcie na atrybucie raportu powodowało automatyczne filtrowanie 
danych na pozostałych raportach (tzw.master-detail). 

TAK  

57.  System powinien zapewniać możliwość historyzacji analiz i raportów w 
postaci migawek z możliwością tworzenia dokumentów PDF 
zawierających pełną historię zmian. 

TAK  

58.  System musi mieć możliwość tworzenia bezpośrednio z kokpitu zapytań 
analitycznych opartych o SQL bazujących na modele logicznym 
metadanych serwera BI i bezpośrednich strukturach fizycznych 
podpiętych do serwera BI. 

TAK  

59.  System musi zapewniać obsługę funkcji szeregów czasowych jak np. SQL 
PERIODROLLING, AGGREGATE AT, AGO, TODATE 

TAK  

60.  System musi pozwalać na wykonanie fizycznego zapytania lub wywołanie 
funkcji bazy danych bezpośrednio na raporcie BI, przy czym raport może 
zawierać jednocześnie kolumny pochodzące z modelu metadanych 
serwera analitycznego BI jak i bezpośrednie odwołanie do zapytań/funkcji 
źródła danych. 

TAK  

61.  System musi wspierać formatowanie warunkowe dla tabeli przestawnej. TAK  

62.  System musi wspierać formatowanie hierarchii wymiaru tak żeby każdy jej 
poziom mógł być reprezentowany w inny sposób (np.inny kolor). 

TAK  

63.  System music zapewniać wbudowaną możliwość  wywołania webservice 
bezpośrednio z raportu z możliwością przekazania wybranych 
parametrów raportu. 

TAK  

64.  Kokpit powinien posiadać możliwość łatwej komunikacji strategii 
przedsiębiorstwa poprzez zbalansowaną kartę wyników (ang.Balanced 
Scorecard). Zbalansowana karta wyników powinna być oparta o jeden 
spójny z serwerem BI model metadanych (nie jest akceptowalne 
tworzenie dodatkowego, osobnego modelu metadanych). 

TAK  

65.  System powinien wspierać obsługe hierarchii niezbalansowanych. TAK  

66.  System musi zapewniać możliwość zaimportowania raportów do 
programu MS Excel i MS Power Point z możliwością automatycznego 
odświeżania zawartości raportów. Zawartość raportów powinna być 
automatycznie filtrowana zgodnie z uprawnieniami użytkownika. 

TAK  
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67.  System musi zapewniać możliwość podglądu rezultatu/układu 
wygenerowego raportu na etapie jego tworzenia bez potrzeby 
wcześniejszego zapisywania raportu. 

TAK  

68.  System musi zapewniać możliwość ręcznej modyfikacji logicznego 
zapytania SQL wygenerowanego w trakcie tworzenia raportu ad-hoc  w 
tym możliwość wykonania dodatkowych zapytań przed i po wykonaniu  
analizy. 

TAK  

69.  System musi zapewnić prosty interfejs generatora (wizard’a) do raportów 
ad-hoc i raportów operacyjnych który w kolejnych krokach poprowadzi 
użytkownika końcowego przez wszystkie niezbędne etapy od 
zdefiniowania kryteriów/źródła raportów do wizualizacji danych. 

TAK  

70.  System musi umożliwić generowanie raportów operacyjnych w oparciu o 
bezpośrednie zapytania fizyczne do źródła danych oraz w oparciu o 
model metadanych serwera BI. 

TAK  

71.  System musi umożliwić importowanie danych zawartymi w raportach 
systemu BI oraz zawartych w metadanych serwera BI z poziomu MS 
Office : MS Word, MS Excel, MS Power Point. 

TAK  

72.  System musi umożliwiać wyświetlanie obiektów typu BLOB bezpośrednio 
na raporcie (w kolumnie raportu). 

TAK  

73.  Użytkownik musi mieć możliwość przywrócenia kokpitu z raportami do 
stanu wyjściowego po wykonaniu drążenia,filtrowania lub zmiany układu 
tabeli przestawnej bezpośrednio na kokpicie. 

TAK  

74.  System musi zawierać kontekstową Pomoc dla 
użytkowników/administratorów.  

TAK  

75.  System musi pozwalać użytkownikom/administratorom na łatwą 
rozbudowę systemu Pomocy. 

TAK  

76.  System musi zapewnić możliwość automatycznej weryfikacji modelu 
metadanych pod kątem potencjalnych błędów w projektowaniu 
metadanych. 

TAK  

77.  System musi umożliwić dodawanie komentarzy do kokpitów 
menadżerskich i raportów. 

TAK  

78.  System musi umożliwiać użytkownikom planowanie wykonywania 
raportów o określonym czasie, cykliczności lub jednorazowo.   

TAK  

79.  System musi pozwalać użytkownikom końcowym na samodzielne 
ustawianie harmonogramów wykonania ich zadań/raportów oraz zapytań. 

TAK  

80.  System musi dostarczać mechanizmy do zmiany układu kolumn i wierszy 
raportów umieszczonych w tabeli lub tabeli przestawnej, poprzez prosty 
mechanizm „Drag&Drop”, bez konieczności edycji lub zmiany definicji 
raportów. 

TAK  

81.  System musi ukrywać złożoność struktur danych fizycznych oraz 
wszystkich aspektów związanych z ich dostarczeniem. Użytkownik musi 
posługiwać się pojęciami i elementami posiadającymi nazwy biznesowe 
oraz nie musi znać lokalizacji danych na których pracuje. 

TAK  

82.  System nie może wymagać od użytkownika końcowego znajomości 
połączeń oraz ich reguł w celu stworzenia raportu.  

TAK  

83.  System musi pozwalać na ukrywanie kolumn na raporcie. TAK  

84.  System musi pozwalać na prezentację wielu tabel jako folderu i ukrywać 
warstwę struktury danych np. Znormalizowana postać wielu tabel może 
logicznie być widoczna jako jedna zdenormalizowana tabela jeśli ma to 
sens biznesowy dla użytkowników końcowych. 

TAK  

85.  System musi zawierać stronę domową na której użytkownik będzie miał 
dostęp do najczęściej używanych raportów, ostatnio używanych raportów, 
listy folderów z raportami. 

TAK  

86.  System powinien umożliwiać łatwe wyszukiwanie raportów po słowach 
kluczowych w opisie raportu z możliwością wykorzystania mechanizmu 
„full text search”. 

TAK  
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87.  System musi pozwalać użytkownikowi na zdefiniowanie procesu 
obserwowania wyników zwracanych przez raport lub raporty w sposób 
cykliczny i alertowania użytkownika jeżeli wartości progowe zostaną 
przekroczone. System musi zapewniać możliwość sekwencyjnego 
obserwowania zdarzeń tzn. jeżeli jeden proces obserwacji wyników zwróci 
oczekiwane rezultaty może zostać uruchomiony kolejny proces lub 
procesy sprawdzające kolejne obszary. W rezultacie użytkownik powinien 
dostać stosowne powiadomienie mailem lub w postaci przycisku na 
kokpicie BI. 

TAK  

88.  System musi zapewniać możliwość szybkiego generowania analiz 
poprzez umieszczenia wybranego raportu w pamięci cache serwera 
analitycznego, na podstawie ustalonego wczesniej harmonogramu oraz 
zdefiniowanego wcześniej warunku lub grupy warunków. 

TAK  

89.  System zapewnia możliwość pracy grupowej nad modelem metadanych 
serwera analitycznego z możliwością wersjonowania repozytorium 
metadanych. 

TAK  

90.  System musi zapewniać możliwość tworzenia patchy do uaktualnienia 
kolejnych wersji systemu. 

TAK  

91.  System musi zapewnić możliwość podglądu i drukowania schematu 
fizycznego i biznesowego modelu metadanych. 

TAK  

92.  Możliwość zastosowania filtrów bez konieczności wykorzystania 
dodatkowych przycisków typu „Zastosuj” („Apply”) lub „Wyczyść”(„Reset”). 

TAK  

93.  System musi mieć możliwość dodania wybranych raportów do widoku 
„Ulubione”. Raport oznaczony jako „Ulubiony” musi być wyraźnie 
wyróżniony graficznie na tle pozostałych raportów. 

TAK  

94.  System musi zapewnić możliwość podglądu kokpitu/raportu w kontekście 
wybranego użytkownika. 

TAK  

95.  System musi zapewnić informowanie użytkownika przez RSS o nowych 
raportach utworzonych w danym katalogu na serwerze BI. 

TAK  

96.  System musi umożliwiać proces zewnętrznej identyfikacji użytkowników. 
Wśród wspieranych sposobów identyfikacji wymagane jest co najmniej 
identifikacja na podstawie danych w źrodle danych, wykorzystanie 
serwera LDAP.  

TAK  

97.  System musi wspierać wielopoziomowy model bezpieczeństwa jak 
użytkownik, rola. 

TAK  

98.  System musi dynamicznie przypisywać użytkownikom poziom 
bezpieczeństwa bazując na atrybutach przypisanych użytkownikowi w 
procesie identyfikacji. 

TAK  

99.  System musi automatycznie ograniczać zapytania wykonywane przez 
użytkowników, grupę użytkowników lub ze względu na źródło danych z 
którego będą generowane raporty. Ograniczenia muszą dotyczyć: liczby 
zwracanych rekordów, długości czasu wykonywania raportu, czas pracy 
użytkownika (godziny, dni tygodnia). 

TAK  

100.  System musi w sposób natywny wspierać śledzenie aktywności 
użytkowników poprzez identyfikator użytkownika, rolę użytkownika, 
dostarczając informacje m.in. o czasie wykonania raportu, nazwie raportu, 
wykorzystaniu pamięci cache w ramach raportu, statusie raportu 
(zakończony/nie zakończony). 

TAK  

101.  System musi pozwalać na administrację zapytaniami SQL z poziomu 
przeglądarki internetowej. Administrator musi mieć możliwość podglądu 
aktualnie wykonywanych zapytań analitycznych i ich anulowanie. 

TAK  

102.  System musi pozwalać na definiowanie autoryzacji dostępu do danych na 
poziomie metadanych biznesowych serwera BI. 

TAK  

103.  System musi zapewniać przezroczystość zmian atrybutów fizycznych 
obiektów bazy danych w stosunku do raportów. 

TAK  
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104.  System musi dostarczać graficzne narzędzie administracyjne które 
pozwoli na zdefiniowanie metadanych serwera analitycznego bez 
potrzeby ręcznego pisania SQL. 

TAK  

105.  System musi zapewniać scentralizowaną konsolę do zarządzania 
systemem umożliwiającą min. Uruchomienie/Zatrzymanie poszczególnych 
komponentów systemu, konfigurację, mierzenie wydajności, diagnostykę 
systemu BI. 

TAK  

106.  System musi pozwalać na tworzenia skryptów do zarządzania systemem 
BI z wykorzystaniem JMX. 

TAK  

107.  System musi zapewniać możliwość lokalizacji struktury metadanych jak i 
warstwy prezentacji. 

TAK  

108.  System musi zapewniać możliwość wykorzystania natywnych 
mechanizmów bazy danych Oracle takich jak : szyfrowanie, VPD, Data 
Masking oraz failover. 

TAK  

109.  System musi dostarczać inteligentnego, wieloużytkownikowego 
mechanizmu cache.  

TAK  

110.  System musi dostarczać inteligentnego, wieloużytkownikowego 
mechanizmu cache. W szczególności system musi pozwalać na 
inteligentne wykorzystanie pamięci podręcznej cache serwera BI tzn. 
jeżeli w pamięci cache znajduje się niższy poziom agregacji danych niż 
wymagany na raporcie, wówczas raport zagreguje dane z pamięci cache i 
nie będzie generował zapytania fizycznego bezpośrednio do źródła 
danych. 

TAK  

111.  System musi wspierać funkcjonalnosć klastrowania do operacji 
równoważenia obciążenia (load balancing) oraz operacji przełączania 
podczas awarii dla wielu instancji serwerów aplikacyjnych. 

TAK  

112.  System musi wspierać realizację wielu równoległych zapytań SQL. TAK  

113.  System musi wykorzystywać zalety architektury SMP (Symmetric Multi-
processing).  

TAK  

114.  System musi wspierać wielowątkowość. TAK  

115.  System musi wspierać możliwość wcześniejszego buforowania wyników i 
wyliczeń niezbednych do szybkiego dostarczenia raportu użytkownikowi 
końcowemu. Mechanizm musi posiadać możliwość ustalenia 
harmonogramu zasiliania pamięci cache serwera analitycznego żądanymi 
wynikami. 

TAK  

116.  System musi automtycznie optymalizować zapytania analityczne tzn. 
obliczenia zawarte w logicznym zapytaniu po stronie systemu BI mogą 
być w ramach optymalizacji całkowicie wykonane po stronie serwera BI, 
częściowo wykonane po stronie serwera BI i na bazie danych, całkowicie 
wykonane po stronie bazy danych. 

TAK  

117.  System musi zapewnić możliwość samodzielnej subskrypcji użytkownika 
końcowego do rozsyłanej informacji. 

TAK  

118.  Musi istnieć możliwość dystrybucji raportów w różnych formatach – 
HTML,PDF,RTF,Excel (mhtml),Excel (html) Excel (*.xsls), PowerPoint 
(mhtml), PowerPoint (*.pptx), MHTML, PDF/a,PDF/x,Zipper PDF, FO 
Formatted XML, Data (XML). 

TAK  

119.  Musi istnieć możliwość dystrybucji warunkowej wybranych raportów. TAK  

120.  System musi zapewniać możliwośc dystrybucji informacji na podstawie 
dostarczonej zewnętrznej listy dystrybucyjnej. 

TAK  

121.  System musi pozwolić na generowanie wielu wersji raportów z 
automatycznym podziałem informacji na podstawie jednego szablonu 
raportu. 

TAK  
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122.  System musi zapewnić dystrybucję informacji poprze email, FTP, 
WebDav, Drukarka, Fax. 

TAK  

123.  System musi umożliwiać tworzenie raportów operacyjnych o dokładnie 
określonym układzie (tzw. pixel-perfect formatting). System musi mieć 
możliwość wykorzystania formularzy PDF Forms publikowanych przez 
instytucje państwowe jako szablonów raportu. 

TAK  

 

 

        …………………………………………… 

                   Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 


