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ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΧ ΔΓΓΡΑΦΧΝ, ΤΠΟΘΔΔΧΝ
ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ (ΗΓΔ) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ, ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 10.292,00 ΤΜΠ ΦΠΑ 24%, ΜΔ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΔΧ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ.
α. Ν.4412/2016, (ΦΔΚ η. Α' 147/8-8-2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ - Πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα
ΥΔΣ:

β. Ν.4782/2021
γ. Τπ‟ αξηζκ. 27ε Δ../31Ο ζέκα 11-11-2022 απνθάζεσο ηνπ Γ πεξί εγθξίζεσο
δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ Πξνζθιήζεσο πξνο θάζε
ελδηαθεξφκελν γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο
δηαρεηξίζεσο εγγξάθσλ, ππνζέζεσλ θαη ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ (ΗΓΔ), γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κεθαιιελίαο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 10.292,00 ζπκπ ΦΠΑ 24%.
δ. Σν Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ε. Σν Ν.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ
π.δ.318/1992 (Α 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» & εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
ζη. Σν Ν.4912/2022 (ΦΔΚΑ'59/17-03-2022) Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο.
δ. Σν Ν. 4727/2020 Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία
ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο
(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.
ε. Σν Π.Γ.28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
ζ. Σν Π.Γ.80/2016 (Α 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”,
η. Τπ‟αξίζκ. ΑΓΑ: ΦΓΑΚ4690ΒΓ-ΜΑ5 Αλάιεςε δεζκεχζεσο.
Σν Γεληθό Ννζνθνκεέν Κεθαιιελέαο, ιακβΪλνληαο ππόςε ηα αλσηΫξσ ζρεηηθΪ,
γλσζηνπνηεέ ζε θΪζε ελδηαθεξόκελν όηη πξνβαέλεη ζε πξόζθιεζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο
κε θξηηάξην θαηαθπξώζεσο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα από νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ
κόλν βΪζεη ηηκάο, γηα πξνκάζεηα, εγθαηΪζηαζε θαη ιεηηνπξγέα ζπζηάκαηνο ειεθηξνληθάο
δηαρεηξέζεσο εγγξΪθσλ, ππνζΫζεσλ θαη ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ (ΗΓΔ) γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ
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Γεληθνύ Ννζνθνκεένπ Κεθαιιελέαο, πξνϋπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο 10.292,00 ζπκπ ΦΠΑ
24%.- (επηζπλΪπηνληαη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο & πηζαλά πξνϋπ. δαπΪλε- βι. παξΪξηεκα
Α’).
Καηφπηλ ηνχησλ, παξαθαιείζζε φπσο απνζηείιεηε ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε έληππε
κνξθή, ηα αθφινπζα, ζε ηξεηο (3) ππνθαθέινπο:
I. ηα «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ζε δχν αληίγξαθα,
II. ηελ «ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζε δχν αληίγξαθα θαη
III. ηα «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΔΧ» ηεο πξνκήζεηαο, ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζ. 80 ηνπ Ν. 4412/2016, θαηά
πεξίπησζε.
ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ:
Με ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», θαηαηίζεληαη ηα εμήο:
1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη:
α. φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνζθιήζεσο,
β. φηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηεο παξνχζαο πξνζθιήζεσο,
γ. φηη ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ θαη ηερληθά κέζα, θηι.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο,
δ. φηη ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ
απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
Με ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ », θαηαηίζεληαη ηα εμήο:
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή γηα ην ππφ πξνκήζεηα είδνο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, φπσο απηή
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο πξνζθιήζεσο θαη ηα
ζπλππνβαιιφκελα πηζηνπνηεηηθά, ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο, ζηελ νπνία θαηαηίζεληαη ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, δηακνξθσκέλα σο εμήο:
α.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δίλνληαη ζε επξψ (EURO) θαη ζα αλαγξάθνληαη
αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο
αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο.
β.
ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α, επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν
ππάγεηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.
γ. Ιζρχεη φηη νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο
θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ αληίηηκνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ απνπιεξσκή ηεο.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξενχληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο
πξνζθνξά (ζε ρσξηζηή ζηήιε) λα αλαγξάςνπλ ηηο ηηκέο ηνπ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ θαη ηνλ
Α/Α θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο δελ
παξαθνινπζείηαη απφ ην ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΧΝ απηφ ζα δειψλεηαη ζε ππεχζπλε δήισζε.
Πξνζθνξέο αλψηεξεο ηνπ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Με ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΔΧ», θαηαηίζεληαη φζα αθνξνχλ ηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζ. 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθφηεξα:
α.
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη
απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ. 73 ηνπ Ν.
4412/2016, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
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επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαηξέζεσο, ηεο
απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο
ρξεσθνπίαο.
Σν απφζπαζκα αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ησλ Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ζηνλ πξφεδξν, ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο,
Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ
εμνπζία εθπξνζσπήζεσο, ιήςεσο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
β. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, θαη είλαη ζε ηζρχ θαηά
ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ ή πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ,
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ
αθνξά ηελ θαηαβνιή Φφξσλ θαη εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). ε
πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξίπησζεο (2) εθδίδνληαη
κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο,
απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνζθνκίδεηαη
απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιεξψζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο
αζθαιίζεσο πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-EΦKA.
Παξάιιεια θαηαηίζεηαη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε
κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ
νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016.
ρεηηθά κε ηα έγγξαθα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016, νη έλνξθεο
βεβαηψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπο θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξνζθιήζεσο.
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερφκελν, άιισο επηθέξνπλ
θπξψζεηο θαη λα θέξνπλ ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζπκβάζεσο (ήηνη ε
εκεξνκελία ηεο παξνχζαο πξνζθιήζεσο).
Κάζε πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4412/2016 φπσο απηφο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη ππνβάιιεηαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,
ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α. ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα,
β. ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηε
δηαδηθαζία),
γ. ν ηίηινο ηεο ζπκβάζεσο (ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο),
δ. ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ),
ε. ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (απνζηνιέαο).
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο έληππεο πξνζθνξάο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο
νξίδεηαη ε Παξαζθεπά 25-11-2022 θαη ώξα 12:00 κ.κ. θαηά ηελ νπνία ζα δηελεξγεζεί θαη ε
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο επηζπλάπηνληαη ζην ηέινο ηεο παξνχζαο.
Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα: Η Πξφζθιεζε είλαη αλαξηεκέλε ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζην ΚΗΜΓΗ,
Η πξνζθνξά ζα απεπζχλεηαη ζην γξαθείν πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν. Κεθαιιελίαο.
Πξνζθνξά πνπ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ζα απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
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• Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ: Δθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο.
• Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο.
• Σν θφζηνο κεηαθνξάο, παξαδφζεσο ηνπ είδνπο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.
• Δπί ηεο πξνζθνξάο ζαο λα αλαγξάθεηε & ηνλ ρξφλν παξαδφζεσο ηνπ πιηθνχ.
Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα, ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «ΝΟΜΟΙΓΙΑΣΑΞΔΙ».
Παξαθαιψ φπσο απνζηείιεηε ηελ πξνζθνξά ζαο ζηελ θάησζη δηεχζπλζε:
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΟΓΟ ΟΤΗΓΙΑ Σ.Κ:28100 ΑΡΓΟΣΟΛΙ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΟΤ Γ.Ν.ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΑΡΣΙΝΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α)
ΣΟ 12055/17-11-2022 ΔΓΓΡΑΦΟ.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ, ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ
(ΗΓΔ), ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΑΛΤΦΔΙ ΣΙ ΥΔΣΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ.
1. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο απνηειεί ε παξαγσγή θαη ε αζθαιήο, έγθπξε θαη έγθαηξε δηαθίλεζε ηεο
πιεξνθνξίαο. Καηά θαλφλα, ε πιεξνθνξία πνπ ηεθκεξηψλεη φιεο ηηο εζσηεξηθέο
δηαδηθαζίεο θαη εξγαζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απνηππψλεηαη ζε έγγξαθα (ειεθηξνληθά
ή ζπκβαηηθά), πνπ απνηεινχλ ηα κέζα επί ησλ νπνίσλ απνηππψλνληαη φια ηα δεδνκέλα
θαη κεηαδεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πάζεο θχζεο εξγαζηψλ, γηα
ηελ ηππηθή επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηνλ θνξέα θαη γηα ηελ ιήςε
ησλ απνθάζεσλ. Η απξφζθνπηε, άκεζε, απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιήο δηαθίλεζε
εγγξάθσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ελφο δεκφζηνπ
θνξέα φπσο ε Αλαζέηνπζα Αξρή.
Η παξνχζα εηζήγεζε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία
ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, ππνζέζεσλ θαη ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ
(ΗΓΔ), ην νπνίν ζα θαιχςεη ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Σν ζχζηεκα απηφ ζα θαιχςεη ην δηνηθεηηθφ θαη λνζειεπηηθφ ηκήκα ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Κεθαιιελίαο θαη έλα ζπλνιηθφ αξηζκφ ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαθίλεζε ησλ πάζεο θχζεο εγγξάθσλ πνπ ζα αλέξρεηαη ζε 25.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηνλ Αλάδνρν ηνπ
παξφληνο δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλνληαη:


Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο πξνο ηα ζέκαηα δηαρείξηζεο – δηαθίλεζεο εγγξάθσλ,
δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηα έγγξαθα ξνψλ εξγαζίαο, δηαρείξηζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο θαη ςεθηαθήο ππνγξαθήο ησλ εγγξάθσλ.
 Η παξακεηξνπνίεζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ ζχκθσλα
κε ηηο αλάγθεο, ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ
ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ.
 Η κεηάπησζε δεδνκέλσλ απφ ηελ πθηζηάκελε εθαξκνγή ειεθηξνληθήο
πξσηνθφιιεζεο πνπ εμππεξεηεί ελ κέξεη ζήκεξα ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο .
 Η παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζηνπο δηαρεηξηζηέο
ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ζε επηιεγκέλνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.
 Η παξνρή ππεξεζηψλ εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα δηάζηεκα ελφο
(1) έηνπο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Οη γεληθνί ζηφρνη νη νπνίνη επηδηψθνληαη είλαη:







Η πξνκήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα εγγπάηαη θαη ζα δηαζθαιίδεη κε ηξφπν
απφιπηα ζχκθσλν κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα θαη
ζηελ ΔΔ ηε κεηάβαζε ηνπ θνξέα ζε ιεηηνπξγία ρσξίο „ραξηί‟ θαη ρσξίο „κειάλη‟
(paperless θαη inkless)
Η αζθαιήο, έγθπξε, νκνγελνπνηεκέλε αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ ειεθηξνληθήο
δηαθίλεζεο θαη δηαρείξηζεο θαη ςεθηαθήο ππνγξαθήο πάζεο θχζεο εγγξάθσλ πνπ
ρεηξίδεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Η αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε
κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ.
Η παξνρή θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο πιεξνθφξεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ψζηε λα
εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ θαη γηα ηελ
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απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ.
Η βειηίσζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηνπ θνξέα θαη ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ
εμππεξέηεζεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηνλ θνξέα.
Η απφθηεζε ζπλνιηθήο εηθφλαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
ζε ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε θαη επίιπζε ζεκάησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη φπσο θαη ε
ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο.
2. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε πηζηνπνηεηηθά εθδηδφκελα απφ
αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκέλα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηα νπνία
βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί
απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο αλαγλσξίδνπλ
ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο πνπ εδξεχνπλ ζε άιια θξάηε - κέιε.
Δπίζεο, θάλνπλ δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε
ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ
πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο.

Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ πηζηνπνηεηηθφ ISO
9001:2015 ή ηζνδχλακν πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ:
Μειέηε, ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε, θαηαζθεπή θαη ππνζηήξημε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
(ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ)
Δγθαηάζηαζε, ηερληθή ππνζηήξημε, παξακεηξνπνίεζε, εθπαίδεπζε ρξεζηψλ & ζπληήξεζε
πξντφλησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ ζηνπο ηνκείο
δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, πηζηνπνίεζε ISO 27001 γηα χζηεκα Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ζε πεδίν
εθαξκνγήο ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.
3.
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα:
α) Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο, πξέπεη λα δηαζέηεη νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, κε ηα νπνία λα
είλαη ηθαλφο, λα αληαπεμέιζεη πιήξσο, άξηηα θαη νινθιεξσκέλα, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ
αλάζεζε Έξγνπ. Χο ειάρηζηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα:
i. Γηαζέηεη ελ ηζρχ, πηζηνπνηεκέλε, επαγγεικαηηθή κεζνδνινγία γηα
ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ επηπέδνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη εηδηθφηεξα ζηελ
αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη
πξντφλησλ ινγηζκηθνχ.
ii. Γηαζέηεη ζηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή, νληφηεηεο (ελδεηθηηθά Σκήκαηα,
Μνλάδεο, Τπεξεζίεο) κε αξκνδηφηεηα ηελ Γηαρείξηζε Έξγσλ, ηελ
Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο θαη ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε
πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, ή ηζνδχλακεο δνκέο κε αξκνδηφηεηεο
πνπ ζηεξίδνπλ ηηο παξαπάλσ δηεξγαζίεο ηνπ θχθινπ δσήο ελφο
Έξγνπ πιεξνθνξηθήο.
iii. Να ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο ζε:
b. ρεδηαζκφ, αλάπηπμε, ππνζηήξημε έξγσλ θαη ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ
c.

ρεδηαζκφ, αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, ππνζέζεσλ θαη
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ξνψλ εξγαζίαο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ
Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη ηερληθήο ηθαλφηεηαο, νη
ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα ππνβάινπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
●

Πεξηγξαθή ηεο ηαπηφηεηαο ηεο εηαηξείαο

●

Πεξηγξαθή κεζνδνινγίαο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο
θαη ινγηζκηθνχ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη:

iv.

o

Γηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε δνκή θαη νξγάλσζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε
λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.

o

Γηαζέηνπλ ηελ εηδηθή ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.

ηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ: Δπηηξέπεηαη ε θάιπςε ησλ θξηηεξίσλ
πνηνηηθήο επηινγήο, απφ ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Ν.4412/2016,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 26 ηνπ Ν.4782/2021 θαη ηελ παξνχζα
ελφηεηα.

β) Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ εηδηθή ηθαλφηεηα ζην
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη
ηερλνγλσζία ζην πιαίζην πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ αληίζηνηρνπ
κεγέζνπο θαη πνιππινθφηεηαο κε ην απηφ ηνπ παξφληνο έξγνπ.
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη πξνβεί ζε εκπξφζεζκε θαη πξνζήθνπζα
νινθιήξσζε αλάινγσλ Πξνκεζεηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο:
i. ζα πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ φηη έρεη
πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη κε ζρεηηθή ζχκβαζε ίδην χζηεκα κε
ην πξνζθεξφκελν ζε δέθα (10) Γεκφζηνπο Φνξείο θαηά ηα ηειεπηαία
ηξία (3) έηε.
Θα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ νη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ή άιια έγγξαθα θαη
απνθάζεηο πνπ πηζηνπνηνχλ νινθιεξσκέλα θαη εκπεξηζηαησκέλα ηηο ζρεηηθέο
παξαδφζεηο.
ii. ζα πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ φηη έρεη
πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε, ίδην
χζηεκα κε ην πξνζθεξφκελν ζε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ Γεκφζηνπο
θνξείο ζηνλ ρψξν ηεο Τγείαο. ε κία (1) ηνπιάρηζηνλ απφ απηέο ηηο
εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη φηη έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε
ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ζηηο ππνδνκέο ηνπ G-Cloud. Θα
πξέπεη λα θαηαηεζνχλ νη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ή
άιια έγγξαθα θαη απνθάζεηο πνπ πηζηνπνηνχλ νινθιεξσκέλα θαη
εκπεξηζηαησκέλα ηηο ζρεηηθέο παξαδφζεηο.
iii. ζα πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ φηη ζε δέθα (10)
ηνπιάρηζηνλ ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ίδηνπ
πζηήκαηνο κε ην πξνζθεξφκελν θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία έρεη
γίλεη κεηΪπησζε δεδνκέλσλ απφ παιαηφηεξν ζχζηεκα
Ηιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ ή Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ ζε ζχζηεκα
ίδην κε ην πξνζθεξφκελν. ε κία ηνπιάρηζηνλ απφ απηέο έρεη γίλεη
κεηάπησζε απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο παιαηφηεξα ζπζηήκαηα
Ηιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ ή/ θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο
Δγγξάθσλ.
Θα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ νη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ή άιια έγγξαθα θαη
απνθάζεηο πνπ πηζηνπνηνχλ νινθιεξσκέλα θαη εκπεξηζηαησκέλα ηηο ζρεηηθέο
παξαδφζεηο.
iv. ζα πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ φηη έρεη
πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ίδην χζηεκα κε ην πξνζθεξφκελν
ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ζηνπο νπνίνπο
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ππνζηεξίδεη ηαπηφρξνλα ηελ έλζεζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ζηα
έγγξαθα ηφζν κε ρξήζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ απνζεθεπκέλσλ
ζε ζπζθεπέο ζθιεξήο απνζήθεπζεο (usbtokens, smartcards,θιπ),
φζν θαη κε ρξήζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ βξίζθνληαη
απνζεθεπκέλα ζε απνκαθξπζκέλεο αζθαιείο δηαηάμεηο.
Θα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ νη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ή άιια έγγξαθα θαη
απνθάζεηο πνπ πηζηνπνηνχλ νινθιεξσκέλα θαη εκπεξηζηαησκέλα ηηο ζρεηηθέο
παξαδφζεηο.
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηηο αλσηέξσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ Πξνζθνξά (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) θαη ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο.
γ) Να δηαζέηεη αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πφξνπο ηθαλνχο θαη αμηφπηζηνπο γηα λα θέξεη ζε
πέξαο επηηπρψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ζε φξνπο απαηηνχκελεο εμεηδίθεπζεο,
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο. πγθεθξηκέλα, απαηηείηαη θαη’ ειΪρηζηνλ:

●

Έλαο Τπεύζπλνο Έξγνπ (projectmanager) o νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη θαη ζα
αλαθέξεη αλά πάζα ζηηγκή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε
δηαρείξηζε θαη ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε
ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο πινπνίεζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ παξαδνηέσλ.

●

Έλαο Τπεύζπλνο πινπνέεζεο, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε
ησλ
παξαδνηέσλ,
ηελ
παξαθνινχζεζε
ηεο
ζπλνιηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πινπνίεζεο ζχκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο, πνπ ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ ίδην ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη ην ρξνλνδηάγξακκα.

●

Έλαο Τπεύζπλνο ζεκΪησλ Πξνζηαζέαο Πξνζσπηθώλ ΓεδνκΫλσλ, ν νπνίνο ζα
είλαη ππεχζπλνο γηα ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ άπηνληαη
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο

✔ Σα ζηειέρε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ Τπεύζπλνπ Έξγνπ (ΤΔ)
(projectmanager) θαη ηνπ Τπεύζπλνπ Τινπνέεζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ
ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, επαξθψο
απνδεηθλπφκελα κε βάζε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ :
Τπεύζπλνο Έξγνπ- ΔιΪρηζηα Απαηηνύκελα Πξνζόληα :

✔ Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ κε εηδηθφηεηα ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ζηνπο
Τπνινγηζηέο θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ Πιεξνθνξηθή ή ζε δηνίθεζε
έξγσλ ή επηρεηξήζεσλ

✔ Καη‟ ειάρηζηνλ πεληαεηή (5εηή) επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέζεηο Τπεχζπλνπ
Έξγνπ (Project Manager). Να προκύπτει επίζεο φηη ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε
δηαζέηεη εκπεηξία δηαρείξηζεο έξγσλ πξνκήζεηαο, παξακεηξνπνίεζεο θαη
εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο.
Τπεύζπλνο Τινπνέεζεο- ΔιΪρηζηα απαηηνύκελα πξνζόληα:

✔ Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ κε εηδηθφηεηα ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ζηνπο
Τπνινγηζηέο

✔ 3εηή απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο
δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ
δηαδηθαζηψλ/ππνζέζεσλ

ζπζηεκάησλ

δηαρείξηζεο

πεξηερνκέλνπ

ή/θαη

Τπεύζπλνο ζεκΪησλ Πξνζηαζέαο Πξνζσπηθώλ ΓεδνκΫλσλ

✔ Αλαγλσξηζκέλν Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, Πηζηνπνίεζε ζηελ Πξνζηαζία
Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ
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✔ Kαη‟ ειάρηζηνλ πεληαεηή (5εηή) επαγγεικαηηθή εκπεηξία.
Να δηαηεζεέ ΟκΪδα Έξγνπ πνπ λα απαξηέδεηαη εθηόο από ηνπο Τπεύζπλνπο όπσο
πεξηγξΪθνληαη σο Ϊλσ από ηνπιΪρηζηνλ ηξέα (3) Ϊηνκα, απνθνέηνπο ΑΔΙ ά ΣΔΙ από
ηνκεέο πιεξνθνξηθάο κε εηδηθφηεηεο, επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη 3εηή εκπεηξία, ε νπνία
είλαη ζρεηηθή κε ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ
έξγνπ.
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, γηα λα παξέρεη επαξθή ηεθκεξίσζε θάιπςεο ηεο αλσηέξσ
πξνυπφζεζεο ζπκκεηνρήο, νθείιεη λα ζπλππνβάιεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ
Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο): Σίηινπο ζπνπδψλ φισλ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ απφ
ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη επζέσο θαη ρσξίο άιιε αλαγθαία πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε ε
εμεηδίθεπζε, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηνπ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πνπ
αλαιακβάλεη φπσο πξνθχπηεη απφ ην ξφιν πνπ πξνηείλεηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα.
Οθείιεη επίζεο λα ζπλππνβάιεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ
πκκεηνρήο) ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο:
Πίλαθαο ησλ ζηειερώλ ηνπ ππνςάθηνπ Αλαδόρνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οκάδα Έξγνπ,
ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα:
Α/Α

Δηαηξεέα

Ολνκαηεπώλπκν
ΟκΪδαο Έξγνπ

ΜΫινπο

Ρόινο ζηελ ΟκΪδα Έξγνπ ΘΫζε ζην ζράκα πινπνέεζεο

Πίλαθαο ησλ ζηειερψλ ησλ ΤπεξγνιΪβσλ πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη o ππνςήθηνο
Α/Α

Δηαηξεέα

Ολνκαηεπώλπκν
ΟκΪδαο Έξγνπ

ΜΫινπο

Ρόινο ζηελ ΟκΪδα Έξγνπ ΘΫζε ζην ζράκα πινπνέεζεο

Αλάδνρνο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οκάδα Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα:
Πίλαθαο ησλ ηπρφλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ηνπ ππνςάθηνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οκάδα Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα:

Α/Α

Ολνκαηεπώλπκν
Έξγνπ

ΜΫινπο

ΟκΪδαο

Αλαδόρνπ

πνπ

Ρόινο ζηελ ΟκΪδα Έξγνπ - ΘΫζε ζην
ζράκα πινπνέεζεο
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Γεληθά ΠξνζΫγγηζε
Η πξνκήζεηα απνζθνπεί ζηελ πξνκήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ πζηήκαηνο ινγηζκηθνχ πνπ ζα θαιχςεη
κε νινθιεξσκέλν θαη εληαίν ηξφπν φια ηα πάζεο θχζεο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαρείξηζε, ππνγξαθή
θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ πνπ ρεηξίδεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε φια ηα επίπεδα ηεο
νξγαλσηηθήο ηεο δνκήο, ζηε ζπζηεκαηηθή εμαγσγή δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ
δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ, κέζα απφ ηε ζπγθέληξσζε, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ θαη
κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα παξέρνληαη απφ ην χζηεκα.
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο φισλ ησλ
παξαγφκελσλ ή παξαιακβαλφκελσλ απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εγγξάθσλ
(εμεξρνκέλσλ θαη εηζεξρνκέλσλ), γηα φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα
θαιχςεη ηηο δηάθνξεο Τπεξεζηαθέο Μνλάδεο (ΤΜ) θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζην ζχλνιφ
ηνπο, νιηζηηθά θαη θαζνιηθά ζε ζρέζε κε φιεο ηηο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαιαβή,
δηαρείξηζε, δεκηνπξγία, δηαθίλεζε, έγθξηζε/ππνγξαθή θαη αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ
θαλνληζηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην.
ε έλα πςειφηεξν επίπεδν, ε ινγηθή νξγάλσζε ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ εθηεινχληαη
επ‟ απηψλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο πιεξνθνξίαο
εληφο ηνπ θνξέα, πνπ νξγαλψλνληαη ζε ζέκαηα/Τπνζέζεηο. Η δπλαηφηεηα νξγάλσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ
εγγξάθσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη κνληεινπνίεζεο φισλ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ζε
Τπνζέζεηο, πξέπεη λα απνηειεί έλα αθφκε βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο.
Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη ζηηο ππνδνκέο ηνπ
Κπβεξλεηηθνχ Νέθνπο (G-Cloud) ηεο ΓΓΠΓΓ.
Η πξφζβαζε ζην ινγηζκηθφ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε ησλ
δεκνθηιψλ γλσζηψλ ζπκβαηηθψλ ζχγρξνλσλ Web Browsers θαη λα παξέρεη ζηνλ ρξήζηε έλα απιφ θαη
θηιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ψζηε λα κπνξεί εχθνια θαη άκεζα λα βξίζθεη θάζε πιεξνθνξία θαη θάζε
ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη κε 1-2 θηλήζεηο ή επηινγέο θαηά κέγηζην.
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη φινπο ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ηχπνπο εγγξάθσλ (εηζεξρφκελν,
εμεξρφκελν, ζρέδην, εζσηεξηθή αιιεινγξαθία, θιπ.) φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα Δπηθνηλσλίαο
Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΔΓΤ) θαη ζην επξχηεξν ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε
θαη δηαθίλεζε πάζεο θχζεο εγγξάθσλ απφ δεκφζηνπο θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΔΔ. Θα πξέπεη λα
κπνξεί λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ εγγξάθσλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θάζε εγγξάθνπ ζε
θάζε θάζε ηνπ θχθιν δσήο ηνπ θαη λα ππνζηεξίδεη κε πιεξφηεηα θαη‟ ειάρηζην ηηο αθφινπζεο βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο:
(α) Γηαρεέξηζε θαη δηαθέλεζε εηζεξρνκΫλσλ εγγξΪθσλ
Χο εηζεξρφκελα έγγξαθα ζεσξνχληαη ηα έγγξαθα ζε θπζηθή ή ςεθηαθή κνξθή, ηα νπνία παξαιακβάλνληαη
απφ ηνλ θνξέα, θαηαρσξίδνληαη ηα ίδηα σο αξρεία θαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο θαη δηαθηλνχληαη εζσηεξηθά ζην
θνξέα. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα θαιχπηνληαη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ κπνξεί ν θάζε ρξήζηεο λα
θάλεη ζε θάζε εηζεξρφκελν έγγξαθν, αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο πνπ έρεη ζε θάζε θάζε ηνπ
θχθινπ δσήο ηνπ, φπσο ε παξαιαβή, ε ςεθηνπνίεζε, ε θαηαρψξηζε, ε πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο, ε
ηεθκεξίσζε, ε πξσηνθφιιεζε, ε δηαθίλεζε, ε ρξέσζε, ε απάληεζε, ε αξρεηνζέηεζε.
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Χο εηζεξρφκελα ζε επίπεδν ΤΜ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαη έγγξαθα πνπ έρνπλ παξαρζεί εληφο ηνπ
θνξέα, ζε θάπνηα δηαθνξεηηθή φκσο ΤΜ θαη έρνπλ απνζηαιεί ζηελ παξαιακβάλνπζα κνλάδα κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο.
(β) Γηαρεέξηζε θαη δηαθέλεζε εμεξρνκΫλσλ εγγξΪθσλ
Σα εμεξρφκελα έγγξαθα είλαη έγγξαθα πνπ παξάγνληαη εληφο ηνπ θνξέα είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ ζπληάθηε
ηνπο (νίθνζελ) είηε σο απάληεζε ζε θάπνην εηζεξρφκελν έγγξαθν.
(γ) Γεκηνπξγέα, ππνγξαθά θαη δηαθέλεζε ζρεδέσλ εγγξΪθσλ
ρέδηα εγγξάθσλ είλαη έγγξαθα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε επεμεξγαζίαο απφ ηελ ππεξεζία θαη δελ
έρνπλ αθφκα ιάβεη έγθξηζε θαηαρψξηζεο θαη δηαθίλεζεο ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ζε εμεξρφκελα. Ο θχθινο
δσήο ησλ ζρεδίσλ εγγξάθσλ μεθηλά απφ ηελ θαηαρψξηζε ηνπ ζρεδίνπ – είηε σο νίθνζελ έγγξαθν είηε σο
απάληεζε ζε θάπνην εηζεξρφκελν έγγξαθν, πεξλά δηα κέζνπ ηεο ηεξαξρίαο ηνπ θνξέα γηα ηελ ζπιινγή ησλ
απαξαίηεησλ ππνγξαθψλ θαη αθνχ ιάβεη ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ ηειηθνχ ππνγξάθνληα,
πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε εμεξρφκελν έγγξαθν πξνο απνζηνιή.
(δ) Γεκηνπξγέα θαη δηαθέλεζε εγγξΪθσλ πνπ δηαθηλνύληαη εληόο ηνπ νξγαληζκνύ
Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηε δηαρείξηζε θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ πνπ παξάγνληαη ζε κηα ΤΜ ηνπ
νξγαληζκνχ θαη δελ εμέξρνληαη ηνπ νξγαληζκνχ. Σα έγγξαθα απηά ζα πξέπεη λα πξσηνθνιιψληαη κφλν κεηά
απφ θαηάιιειε ξχζκηζε ζπζηήκαηνο ή λα ιακβάλνπλ εηδηθή εληαία αξίζκεζε, ελψ θαηά ηα ινηπά ζα πξέπεη
λα δηεθπεξαηψλνληαη σο εμεξρφκελα ζηελ ΤΜ πνπ ηα παξάγεη θαη σο εηζεξρφκελα ζηελ ππεξεζηαθή κνλάδα
πνπ ηα παξαιακβάλεη.
(ε) Γηαρεέξηζε ππνζΫζεσλ
Οκάδεο εγγξάθσλ (εηζεξρφκελα, ζρέδηα, εμεξρφκελα, εζσηεξηθά) πνπ αθνξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε Τπφζεζε
ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο εληαία ζχλνια κε ζαθείο πξνδηαγξαθέο αλαθνξηθά κε:



Σα είδε ησλ εγγξάθσλ πνπ ηππηθά εληάζζνληαη θαη αθνξνχλ ζε κηα Τπφζεζε.
Σηο ρξνληθέο αθνινπζίεο κε ηηο νπνίεο δπλεηηθά λέα έγγξαθα νθείινπλ λα πξνζηίζεληαη ζε κηα
Τπφζεζε θαζψο θαη πξνζεζκίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηε ρξνληθή απηή αθνινπζία.
 Σνπο δηαθξηηνχο ξφινπο ρξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη κε δηαθξηηέο αξκνδηφηεηεο ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ
δηαθξηηψλ εηδψλ εγγξάθσλ κηαο Τπφζεζεο.
ε Τπνζέζεηο νξγαλψλνληαη θαη ηππνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη εληφο ηνπ θνξέα.
(ζη) Γπλαηόηεηεο δηαρεέξηζεο ηνπ ζπζηάκαηνο
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη δηαρεηξηζηέο
ηνπ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηπαθνχ θπιινκεηξεηή, ζα κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο φπσο: δηαρείξηζε ρξεζηψλ, ξφισλ, αξκνδηνηήησλ θαη
δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε επί κέξνπο πφξνπο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δηαρείξηζε
νξγαλνγξάκκαηνο, δηαρείξηζε ηηκψλ κεηαδεδνκέλσλ, ζρεδηαζκφ αλαθνξψλ θιπ..
(δ) Δμαγσγά ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρεέσλ δηαθέλεζεο εγγξΪθσλ θαη αλαθνξώλ
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κεραληζκφ παξαγσγήο δπλακηθψλ θαη ζπλδπαζηηθψλ αλαθνξψλ κε
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε απηέο αλά ππεξεζία θαη αλά ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο κεραληζκφο απηφο ζα
πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ δηαδηθηπαθνχ θπιινκεηξεηή θαη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο γηα παξαγσγή δπλακηθψλ αλαθνξψλ κε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη:
-

Πξνβνιή ηνπο online κέζα απφ ην ζχζηεκα κε ζπλδπαζκφ πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ.

-

Δμαγσγή ηνπο: ζε εθηππψζηκε κνξθή (π.ρ. αξρεία pdf ή εηθφλεο).

-

Δμαγσγή ηνπο ζε δεκνθηιείο κνξθέο πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ζε επεμεξγάζηκε
κνξθή, ηφζν γηα ηνπο πίλαθεο φζν θαη γηα ηα δηαγξάκκαηα.

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεθκεξηψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, κε πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα, ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα πνπ πξνζθέξεη θαιχπηεη φιε ηελ δεηνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα, φπσο απηφ
θαζνξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηηο επφκελεο ελφηεηεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζε επίδεημε
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, εάλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν θαηά ηε δηάξθεηα δηελέξγεηαο θαη
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αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, φπνπ απηφ θαζνξίδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα, ν
ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ video-animation πνπ ζα επηδεηθλχεη θαη ζα
παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηηο δεηνχκελεο ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο.

1.1 ΛεηηνπξγηθΫο Απαηηάζεηο
1.1.1

ΓεληθΫο Απαηηάζεηο

Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο αθφινπζεο γεληθέο απαηηήζεηο:
1. Πιάξε θαη θαζνιηθά πηνζΫηεζε όισλ ησλ θαλόλσλ, ησλ ηξόπσλ θαη δηαδηθαζηώλ δηαρεέξηζεο,
νξγΪλσζεο θαη δηαθέλεζεο εγγξΪθσλ πνπ θαζνξέδνληαη από ηνλ ΚΔΓΤ θαη αθνξνχλ εηδηθφηεξα:
- ηε δηαθίλεζε θαη ππνγξαθή εγγξάθνπ (ζρέδην) απφ ηνλ εηζεγεηή πξνο ηελ ηεξαξρία θαη ηε
ζπιινγή πξνζππνγξαθψλ / ζπλππνγξαθψλ ζε «ζθξαγίδα πξνζππνγξαθψλ» νξαηή εληφο ηνπ
εγγξάθνπ
- ηε δηαθίλεζε εηζεξρφκελνπ εγγξάθνπ απφ Κεληξηθφ Πξσηφθνιιν ή απφ άιιν ζεκείν εηζφδνπ
ζην θνξέα πξνο Γηεπζχλζεηο / Σκήκαηα
- ηε ρξέσζε εγγξάθνπ απφ πξντζηάκελν ππεξεζίαο ζε ππάιιειν/ ρεηξηζηή κε δπλαηφηεηα
πξνζζήθεο ζρνιίσλ – παξαηεξήζεσλ
- ηε δηεθπεξαίσζε εμεξρφκελνπ εγγξάθνπ
- ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ ηχπσλ εγγξάθσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ ΚΔΓΤ
2. Παξνρά ελόο Ϊκεζνπ θαη θηιηθνύ πεξηβΪιινληνο επηθνηλσλέαο απνθιεηζηηθΪ κε πξόζβαζε από
δηαδηθηπαθό θπιινκεηξεηά (Web Browser), κΫζσ ηνπ νπνένπ παξΫρνληαη όιεο νη ιεηηνπξγέεο ηνπ
πζηάκαηνο πξνο όιεο ηηο θαηεγνξέεο ρξεζηώλ θαη πξνο ηνπο δηαρεηξηζηΫο. Η απνθιεηζηηθά κέζσ
δηαδηθηπαθνχ θπιινκεηξεηή (browser) δηεπαθή ηνπ πζηήκαηνο κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδεη:
 Φηιηθφηεηα θαη άκεζε εμνηθείσζε πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη άκεζα παξαγσγηθφ. Σν πξνζθεξφκελν
ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο γηα πςειφ επίπεδν
ρξεζηηθφηεηαο ζηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρεη. Η
πινπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε γλψκνλα: α) ηελ ειαρηζηνπνίεζε
ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ν ρξήζηεο ζε θάζε πεξίπησζε ρξήζεο, β) ηνλ άκεζν
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ρξήζηε πξνο ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη θάζε ζηηγκή, παξάγνληεο νη
νπνίνη είλαη θξίζηκνη γηα ηελ επηηπρία ηνπ.
 Παξνρή εηδηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή/θαη κεραληζκψλ απηφκαηεο εηδνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ γηα
αλαηεζείζεο εξγαζίεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φπσο θαη εηδνπνίεζε (notification) ηνπο κε
ρξήζε κεραληζκνχ άκεζσλ εηδνπνηήζεσλ (notifications) ζηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή.
 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ εθκάζεζήο ηνπ απφ ηνλ ρξήζηε, αλ είλαη δπλαηφλ κε νιηγφσξε
εθπαίδεπζε (<5 σξψλ) ππφ ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ. Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
ραξαθηεξηζηηθά γεληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη επρξεζηίαο ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ζε ρξήζηεο πνπ
γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θνηλέο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο φπσο webmail ή απιή πεξηήγεζε κε
ρξήζε ηνπ browser, λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κε επθνιία θαη ζηγνπξηά θαη ρσξίο ηελ
αλάγθε εθηεηακέλεο εθπαίδεπζεο.
 Γπλακηθή εκθάληζε δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ην ζχλνιν επηινγψλ ηνπ
ρξήζηε θάζε ζηηγκή απηφκαηα, κε εθηεηακέλε ρξήζε ηερληθψλ φπσο έμππλεο απηφκαηεο
ζπκπιήξσζεο ηηκψλ πεδίσλ (autocomplete), θιηκαθνχκελε εκθάληζε ηεξαξρηθψλ επηινγψλ ψζηε λα
κελ δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ιφγσ παξάιιειεο εκθάληζεο πιεζψξαο κε ρξήζηκσλ επηινγψλ,
απελεξγνπνίεζε ή εμαθάληζε επηινγψλ πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο ζην ρξήζηε ηε δεδνκέλε ζηηγκή
θιπ.
 πγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε φιεο ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο πνπ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο,
θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη (ελέξγεηεο επί εγγξάθσλ,
αλαδήηεζε, θηιηξάξηζκα, θιπ.) ζε κία νζφλε, ρσξίο ηε ρξήζε πνιχπινθσλ θαη πνιπεπίπεδσλ
κελνχ πινήγεζεο ή πνιιαπιψλ δηαδνρηθψλ κεηαβάζεσλ ζε μερσξηζηέο νζφλεο θαη ρσξίο λα
απαηηνχληαη πνιιαπιέο δηαδνρηθέο επηινγέο κέζσ πνληηθηνχ πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα θηάζεη ζηελ
επηζπκεηή ιεηηνπξγία ή απνηέιεζκα.
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Παξνρή δπλαηφηεηαο εκθάληζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ επί ηνπ εγγξάθνπ πνπ έρεη ν θάζε
ρξήζηεο γηα φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ, κε ελεξγέο απηέο γηα ηηο νπνίεο έρεη δηθαίσκα
εθηέιεζεο ν ρξήζηεο βάζεη ηνπ ξφινπ ηνπ θαη ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ηε δεδνκέλε ζηηγκή,
ελψ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη θαη βνεζεηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά γηα ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν θάπνηα
ελέξγεηα δελ είλαη δηαζέζηκε.
Παξάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθαίσλ κεηαδεδνκέλσλ γηα θάζε έγγξαθν / θάθειν ππφζεζεο θαη
ησλ δηαζέζηκσλ γηα απηά ελέξγεηεο ζηελ έδηα νζόλε, ψζηε λα παξέρεηαη άκεζε επνπηηθή εηθφλα γηα
ην έγγξαθν ή ηελ ππφζεζε ρσξίο λα απαηηείηαη ν ρξήζηεο λα κεηαβαίλεη ζε άιιεο νζφλεο.
Διαρηζηνπνίεζε ησλ βεκάησλ πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη ν ρξήζηεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ
βαζηθψλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ (δελ ζα πξέπεη λα απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα απφ 2-3 clicks).
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
o Απνζηνιή θαηαρσξεκέλνπ εγγξάθνπ ζε άιιε ππεξεζία : <= 3 clicks.
o Τπνγξαθή θαηαρσξεκέλνπ εγγξάθνπ: <= 3 clicks θαη εηζαγσγή PIN ηνπ token.

3. Πιάξε θαη θαζνιηθά πηνζΫηεζε όινπ ηνπ ζεζκηθνύ, θαλνληζηηθνύ θαη ηερλνινγηθνύ πιαηζένπ πνπ
αθνξΪ ζηελ ελζσκΪησζε θαη δηαρεέξηζε απιώλ θαη πξνεγκΫλσλ ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ θαη
ζηελ ελζσκΪησζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπ ειεθηξνληθώλ εγγξΪθσλ ζηελ ΔιιΪδα θαη ζηελ ΔΔ.
Δηδηθφηεξα ην χζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε:
 Με ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ην ειεθηξνληθφ έγγξαθν
(Ν.4727/2020, Διιεληθφ πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ΠΓ
25/2014, N.4412/2016 – ειεθηξνληθφο θάθεινο ζχκβαζεο).
 Με ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ηα ηερλνινγηθά πξφηππα γηα
ηελ πηνζέηεζε ηεο απιήο θαη ηεο πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο (Οδεγία 1999/93/EC,
ΠΓ150/2001,ζρέδην δξάζεο (COM(2008) 798) γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, πξφηππα M/460
2009, eIDASregulation 910/2014, ΠΓ25/2014, ΠΓ155/2014, ISO 32000-1 πξφηππα PAdES θαη
πξφηππα XAdES).
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Δηδηθφηεξα, ν Τπνςήθηνο ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά θαη λα ηεθκεξηψζεη ηα
αθφινπζα:







Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην χζηεκα ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο εγθεθξηκΫλεο ςεθηαθήο
ππνγξαθήο (Ν. 4727/2020, Άξζξν 13) θαη ελζσκάησζήο ηεο ζηα έγγξαθα.
Σνλ ηξφπν κε ην νπνίν ην χζηεκα δχλαηαη λα πινπνηήζεη ηελ απαίηεζε γηα δηαζχλδεζε κε ην
Κεληξηθφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα γηα ηελ απηφκαηε ειεθηξνληθή αληαιιαγή θαη δηαθίλεζε
εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, φηαλ απηφ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία (βάζεη ηνπ Ν.
4727/2020, Άξζξν 18). Θα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ πζηήκαηνο γηα λα
αληαπνθξηζεί ζε απηή ηελ απαίηεζε ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε νκαιή ηνπ ιεηηνπξγία.
Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα πινπνηεί ηελ απαίηεζε γηα ζπγθξφηεζε θαη ηήξεζε θαθέινπ
δεκφζηαο ζχβαζεο ηνπ Ν. 4412/2016 (Άξζξν 45). πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη ην ζχζηεκα λα
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο» απφ ζπγθεθξηκέλε ΤΜ ηνπ
Φνξέα θαη λα νξγαλψλεη ηνπο Τπνθαθέινπο φπσο νξίδεη ν λφκνο. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα
ππνζηεξίδεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπκβάζεσλ (σο ππνθαηεγνξίεο «Γεκφζηαο χκβαζεο»)
θαη ηηο ηδηαίηεξεο γηα θαζέλαλ απφ απηνχο απαηηήζεηο (π.ρ. επηπιένλ ππνθάθεινη ζε πεξίπησζε
δεκφζηαο ζχκβαζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ).
Σελ ππνζηήξημε εγθεθξηκΫλσλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ νη νπνίεο έρνπλ παξαρζεί απφ
εγθεθξηκΫλεο δηαηάμεηο δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ eIDAS (EE 910/2014).

4. Πιάξε Γηαιεηηνπξγηθόηεηα ά/θαη ζπκβαηόηεηα κε θξέζηκα ΠιεξνθνξηαθΪ πζηάκαηα θαη
ππνδνκΫο ΣΠΔ ηνπ Διιεληθνύ ΚξΪηνπο. Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη δηεπαθέο επηθνηλσλίαο
ή/θαη λα είλαη ζπκβαηφ κε δηάθνξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ππνδνκέο ΣΠΔ ηνπ Διιεληθνχ
Κξάηνπο, φπσο:
 Σελ Τπνδνκά Γεκόζηνπ Κιεηδηνύ ηεο Αξράο Πηζηνπνέεζεο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζένπ
(ΑΠΔΓ): Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηψλ κε ηελ ΑΠΔΓ
εγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο (ΔΓΓΗΤ) θαη δηαηάμεσλ
δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη λα αμηνπνηεί ηελ ππεξεζία εγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο
ρξνλνζθξαγίδαο, ή/θαη ειεθηξνληθήο ρξνλνζθξαγίδαο θαηά ηε δεκηνπξγία εγθεθξηκέλσλ
ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ή/θαη εγθεθξηκέλσλ ειεθηξνληθψλ ζθξαγίδσλ ζε ειεθηξνληθά
έγγξαθα.
 Σελ δηαδηθηπαθά πύιε ΓΙΑΤΓΔΙΑ: Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ άκεζε θαη απηφκαηε
δεκνζίεπζε εγγξάθσλ ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ απφ θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. ηελ
θαηεχζπλζε απηή, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ησλ
κεηαδεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη θαη απαηηεί ην ζχζηεκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαηά ηελ θαηαρψξεζε /
επεμεξγαζία ηνπ εγγξάθνπ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ
κεηαδεδνκέλσλ ηεθκεξίσζεο εγγξάθσλ ζε αιιαγέο ηνπ ζρήκαηνο ηεθκεξίσζεο ηνπ ΓΙΑΤΓΔΙΑ.
Σέινο, ην χζηεκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ απηφκαηε ιήςε απφ ην ζχζηεκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη
θαηαρψξεζε ςεθηαθψλ εγγξάθσλ σο εηζεξρνκέλσλ, κε κνλαδηθφ ζηνηρείν ηνλ ΑΓΑ ησλ
εγγξάθσλ απηψλ.
 Σν ΔΗΓΗ/ ΚΗΜΓΗ: Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ άκεζε
δηαζχλδεζε ηνπ θνξέα ζην Κ-ΗΓΔ κε δπλαηφηεηα απνζηνιήο θαη ιήςεο εγγξάθσλ κέζσ απηνχ
ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ δηαζπλδένληαη κε απηφ ή / θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ σο
ΗΓΔ (ΗΓΔ-Φ). Θα πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλα πξαγκαηνπνηεζεί δηαζχλδεζε ζε
ηνπιάρηζηνλ έλα θνξέα.
5. Τπνζηήξημε αληαιιαγήο εγγξάθσλ κε ηξίηα ζπζηήκαηα κέζσ ηεο Δπξσπατθήο ππνδνκήο eDelivery, ε
νπνία δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή, εκπηζηεπηηθή θαη αμηφπηζηε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ θαη εγγξάθσλ κεηαμχ
θνξέσλ.
6. πκκόξθσζε κε GDPR. Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη έλα πιήζνο απφ ιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ εθάζηνηε θνξέα γηα λα ελδπλακψζεη ηε
ζέζε ηνπ έλαληη ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ
Γεδνκέλσλ ηεο ΔΔ (2016/679) (GDPR) ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηελ 25ε Μαΐνπ 2018. Καη‟
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ειάρηζηνλ ζα πξέπεη:


λα παξέρεη κεραληζκφ θαηαγξαθήο φισλ ησλ ελεξγεηψλ ρξεζηψλ ζε έγγξαθα



λα ππνζηεξίδεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο (δνκεκέλεο ή αδφκεηεο) σο πεξηέρνπζα
πξνζσπηθά δεδνκέλα



λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ αληαιιαγή θαη απνζήθεπζε κέζσ



θξππηνγξάθεζεο
λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ δηαγξαθή θαη πξφζβαζε ηξίησλ.

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη επί κέξνπο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο νξγαλσκέλεο ζε Λεηηνπξγηθέο Δλφηεηεο :
1.1.2

Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα 1: Καηαρώξηζε εγγξΪθσλ

Η θαηαρψξηζε πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ ελζσκάησζε ελφο λένπ
εγγξάθνπ ζην χζηεκα. Κάζε λέν έγγξαθν πνπ θαηαρσξείηαη ζην χζηεκα ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ην
θαλνληζηηθφ πιαίζην λα εληάζζεηαη ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο νκάδεο:
Δηζεξρόκελα : έγγξαθα πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ θνξέα (ή ζε θάπνηα ππεξεζηαθή ηνπ κνλάδα)
ζε θπζηθή έγραξηε κνξθή ή ζε ςεθηαθή θαη ηα νπνία παξαιακβάλνληαη κε απηφκαην
ειεθηξνληθφ ηξφπν ή κε ζπκβαηηθφ ηξφπν πξνεξρφκελα απφ εμσηεξηθνχο πξνο ηνλ θνξέα
(ή ηελ ΤΜ) απνζηνιείο
o Δμεξρόκελα : έγγξαθα πνπ εμέξρνληαη απφ ηνλ θνξέα κε ζπκβαηηθφ ή ειεθηξνληθφ ηξφπν
(ή απφ θάπνηα ΤΜ ηνπ) ζε θπζηθή έγραξηε κνξθή ή ζε ςεθηαθή θαη απεπζχλνληαη ζε
εμσηεξηθνχο πξνο ηνλ θνξέα (ή ηελ ΤΜ) παξαιήπηεο
o ρΫδηα : είλαη ηα έγγξαθα πνπ δηαθηλνχληαη εζσηεξηθά ζην θνξέα, μεθηλνχλ απφ ην ζπληάθηε
θαη εκπεξηέρνπλ έλα ζέκα πξνο έγθξηζε απφ ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε φξγαλν ηεο
δηνίθεζεο θαη αθνινπζνχλ κηα δηαδηθαζία ελδηάκεζσλ εγθξίζεσλ πνπ επηβεβαηψλνληαη κε
ηελ έλζεζε ππνγξαθψλ απφ φινπο ηνπο ελδηάκεζνπο κεηαμχ ζπληάθηε θαη ηειηθνχ
ππνγξάθνληα.
o ΔζσηεξηθΪ Έγγξαθα- (ΦΔΑ - Φύιια Δζσηεξηθάο Αιιεινγξαθέαο): Δζσηεξηθά
ζεκεηψκαηα πνπ ζπληάζζνληαη απφ έλα ζηέιερνο κηαο ΤΜ εληφο ηνπ θνξέα θαη
απεπζχλνληαη ζε θάπνην άιιν ζηέιερνο εληφο ηεο ίδηαο ή άιιεο ΤΜ ηνπ θνξέα θαη ζηα νπνία
ζπλήζσο επηζπλάπηνληαη άιια έγγξαθα ή ζπιινγέο εγγξάθσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα
ππφζεζε.
Σν χζηεκα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξηζεο ζα πξέπεη ελ γέλεη :
o









Να ππνζηεξίδεη καδί κε ην θχξην έγγξαθν θαη ηελ θαηαρψξηζε ζπλεκκέλσλ (δηαθφξσλ κνξθνηχπσλ
– formats) αιιά θαη ήδε θαηαρσξηζκέλσλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ κε ην λέν έγγξαθν φπσο θαη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηεο ζρέζεο.
Να ππνζηεξίδεη ηελ ελζσκάησζε ζπλεκκέλσλ εγγξάθσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ σο πξνο ηνλ
κνξθφηππν αξρείνπ (format).
Να ππνζηεξίδεη ηε ζήκαλζε εγγξάθσλ κε κεηαδεδνκέλα θαη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
πξνθαζνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ θαη ηηκψλ κεηαδεδνκέλσλ αλά ηχπν / θαηεγνξία εγγξάθνπ
γηα γξήγνξε θαη άκεζε επηινγή ηνπο απφ ιίζηα.
Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο θαη δηαρείξηζεο νπνηνπδήπνηε κνξθφηππνπ (format)
αξρείνπ εγγξάθνπ.
Να ππνζηεξίδεη ηελ απηφκαηε κεηαηξνπή θαηαρσξηζκέλσλ εγγξάθσλ απφ δεκνθηιείο κνξθφηππνπο
(text, odf / odt, doc, docx, pdf, imageformats) ζε PDF (γηα ιφγνπο καθξνρξφληαο δηαηήξεζεο ησλ
εγγξάθσλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηξίηα ζπζηήκαηα θαηά ηελ αληαιιαγή εγγξάθσλ.

1.1.2.1 Καηαρώξηζε εηζεξρνκΫλσλ εγγξΪθσλ
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ θαηαρψξηζε πάζεο θχζεο εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ. ηελ
θαηαρψξηζε πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη θαη θαηαιήγνπλ ζηελ ελζσκάησζε ελφο
ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ κε ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ ζην χζηεκα.
ην χζηεκα ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη θαη λα θαηαρσξίδνληαη έγγξαθα απφ νπνηνλδήπνηε
εζσηεξηθφ ρξήζηε έρεη ηε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε θαη λα πξνέξρνληαη απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο:
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Από ην ζύζηεκα Φεθηαθώλ Αξρεέσλ (FileSystem) ηνπ ππνινγηζηά: κε επηινγή θαη
ειεθηξνληθή κεηαθφξησζε ηνπ αξρείνπ απφ ην ζχζηεκα αξρείσλ ηνπ ππνινγηζηή ηνπ θάζε
ρξήζηε πξνο ην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ ην πζηήκαηνο.
o Από ζύζηεκα ςεθηνπνέεζεο (Scanner): Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ
εηζαγσγή εγγξάθσλ απφ ζαξσηέο ην νπνίν ζα παξέρεη αλεμαξηεζία απφ ηνλ ηχπν ηνπ θάζε
θνξά ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζαξσηή.
o Από ην ζύζηεκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκεένπ (e-mail): Θα πξέπεη λα παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο εγγξάθσλ απεπζείαο απφ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ θάζε
ρξήζηε. Ο ρξήζηεο πνπ έρεη ζρεηηθή αξκνδηφηεηα θαη εμνπζηνδφηεζε λα θαηαρσξίδεη κελχκαηα
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην χζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη ηα
κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ κέζα ζην web πεξηβάιινλ ηνπ
πζηήκαηνο θαη λα επηιέγεη αλ θάπνηα απφ απηά ζα εηζαρζνχλ ζην χζηεκα σο έγγξαθα. ηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηε δηαδηθαζία απηή ρξήζηε, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα
επηιέμεη είηε ηελ θαηαρψξηζε θάπνηνπ εθ ησλ ζπλεκκέλσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο σο
θπξίσο έγγξαθν είηε λα επηιέμεη σο θχξην έγγξαθν ην θπξίσο ζψκα ηνπ ειεθηξνληθνχ
κελχκαηνο θαη λα θαηαρσξίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπλεκκέλα ηνπ σο ζπλεκκέλα ηνπ
εγγξάθνπ.
o Από ην ζύζηεκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ: Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο ιήςεο ελφο εγγξάθνπ ην
νπνίν είλαη ήδε δεκνζηεπκέλν ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ κε ρξήζε ηνπ ΑΓΑ ηνπ. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη
βάζεη ηνπ ΑΓΑ πνπ ζα πιεθηξνινγεί ν θαηαρσξηζηήο λα ζπλδέεηαη θαη λα ιακβάλεη απφ ην
ΓΙΑΤΓΔΙΑ ην ςεθηαθφ αξρείν καδί κε ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ζπλνδεχνπλ ην έγγξαθν θαη
απηφκαηα λα ηα θαηαρσξίδεη ζην χζηεκα.
o Από ηε δηαδηθηπαθά πύιε ηνπ θνξΫα, σο ππνβαιιόκελν από δηαπηζηεπκΫλν εμσηεξηθό
ρξάζηε Ϋγγξαθν. Σν χζηεκα πξέπεη λα παξέρεη κεραληζκφ ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο
εγγξάθσλ πνπ θαηαρσξίδνληαη απφ δηαπηζηεπκέλνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο ζηε δηαδηθηπαθή
πχιε ηνπ θνξέα είηε σο απηνηειή έγγξαθα είηε θαη σο ειεθηξνληθέο θφξκεο.
o Απφ νπνηνδάπνηε ινγηζκηθό ά εθαξκνγά ρξεζηκνπνηεέηαη ζηνλ θνξΫα θαη ην νπνίν
παξάγεη δηάθνξα έγγξαθα, κε άκεζν θαη απηφκαην ηξφπν ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο ε
απνζήθεπζή ηνπο ή ε εθηχπσζή ηνπο ζε ραξηί θαη ε θαηαρψξηζή ηνπο κε κεηαθφξησζε
αξρείνπ ή ςεθηνπνίεζε. Σν χζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα, κέζσ εηδηθνχ κεραληζκνχ
πνπ ζα παξέρεη θαηάιιειε ππνδνρή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηξίηα ζπζηήκαηα, γηα ηελ εχθνιε
θαη άκεζε εηζαγσγή εγγξάθσλ απεπζεέαο από ην πεξηβΪιινλ νπνηαζδάπνηε εθαξκνγάο ή
ινγηζκηθνχ δεκηνπξγεί ή εμάγεη πάζεο θχζεο ειεθηξνληθά αξρεία νπνηνπδήπνηε κνξθφηππνπ
ζε έγγξαθα.
o Απφ ην Κεληξηθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθάο Γηαθέλεζεο ΔγγξΪθσλ γηα ηελ απηφκαηε
ειεθηξνληθή αληαιιαγή θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο απηφ
ιεηηνπξγεί (Ν.4727/2020 Άξζξν 18). Μέζσ απηνχ ηνπ Κεληξηθνχ πζηήκαηνο κε θαηάιιειε
δηεπαθή δηαδηθηπαθήο ζπλαιιαγήο (webservice) ζα δξνκνινγνχληαη φια ηα έγγξαθα κεηαμχ
ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
ηελ θαηαρψξηζε ησλ πάζεο θχζεο εγγξάθσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο απνδειηίσζεο θαη
ηεθκεξίσζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ραξαθηεξηζκνχ ηνπο θαη ε ηππηθή επηβεβαίσζε ηεο απνζήθεπζεο θαη
ελζσκάησζήο ηνπο ζην χζηεκα. Δηδηθφηεξα ην χζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ή/θαη λα ππνζηεξίδεη:
o



Καηαρψξηζε φισλ ησλ πεδίσλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ εγγξάθνπ πνπ πξνβιέπεη ν ΚΔΓΤ θαη ην ΠΓ
25/2014, ε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη θαη‟ ειάρηζηνλ ησλ εμήο :
o Θέκα
o ρεηηθά έγγξαθα θαη ζρέζε κε απηά
o πλεκκέλα αξρεία
o Δίδνο εγγξάθνπ (ηα είδε είλαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ΚΔΓΤ : Απφθαζε, Γηαηαγή,
Γλσκνδφηεζε, Αίηεζε, Δγθχθιηνο, Αλαθνίλσζε, Γειηίν Σχπνπ, Πξαθηηθά, Τπεξεζηαθφ
εκείσκα, Δηζήγεζε θιπ). Γηα θάζε είδνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη δηάθνξεο
ππνθαηεγνξίεο θαη ππν-ππνθαηεγνξίεο ηνπ πνπ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κε έμππλν θαη
θηιηθφ ηξφπν ζην ρξήζηε, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε επηινγή ησλ ηηκψλ.
o Θεκαηηθή θαηεγνξία εγγξάθνπ, ζχκθσλα κε ηελ νξγάλσζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ
θνξέα
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εκείν δεκνζίεπζεο εγγξάθνπ: ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζρεηηθή επηινγή γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ κέζνπ ζην νπνίν ζα κπνξεί λα δεκνζηεπηεί ην έγγξαθν. ρεηηθέο επηινγέο
ζα είλαη ε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ θνξέα, ην ζχζηεκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ή θάπνηα εζσηεξηθή
ηζηνζειίδα ηνπ πζηήκαηνο, εθφζνλ ην έγγξαθν είλαη απαξαίηεην λα δεκνζηνπνηεζεί ζε
φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ θνξέα.
o Μεηαδεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ θνξέα απνζηνιήο ηνπ εγγξάθνπ, φπσο π.ρ. Αξηζκ. Πξση.
Απνζηνιέα, εκεξνκελία απνζηνιήο, ηαπηφηεηα απνζηνιέα θιπ
o Καηάινγνο εζσηεξηθψλ απνδεθηψλ πξνο ελέξγεηα θαη εζσηεξηθψλ θνηλνπνηήζεσλ κε
εχθνιν θαη θηιηθφ ηξφπν επηινγήο κέζσ ςεθηαθνχ νξγαλνγξάκκαηνο
o Δπηινγή ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ πνπ ζα ππνγξάςνπλ ςεθηαθά ην αληίγξαθν ηνπ
εγγξάθνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πηζηνπνίεζε ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ ζην δηελεθέο
o Άιια κεηαδεδνκέλα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ΚΔΓΤ φπσο, ηφπνο πξνέιεπζεο/έθδνζεο,
φλνκα ζπληάθηε/ππνγξάθνληνο, πξνηεξαηφηεηα ρεηξηζκνχ, δηαβάζκηζε εκπηζηεπηηθφηεηαο,
θιπ
o Σίηινο ή/θαη θσδηθφο ηεο Τπφζεζεο ζηελ νπνία αθνξά ην έγγξαθν θαη ησλ ινηπψλ
κεηαδεδνκέλσλ πνπ ελδερφκελα αθνξνχλ ηελ έληαμή ηνπ ζε κηα ππφζεζε.
 Απηόκαηε αλαγλώξηζε θαη θαηαρώξηζε κεηαδεδνκΫλσλ ηνπ εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ εθφζνλ
απηά παξέρνληαη είηε εληφο ηνπ ςεθηαθνχ αξρείνπ ηνπ εγγξάθνπ ζε αλαγλσξίζηκε
πξνηππνπνηεκέλε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή, είηε απφ ην ηξίην ζχζηεκα πνπ ηα απνζηέιιεη πξνο ην
χζηεκα κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν.
 Μεραληζκνύο απηόκαηεο ζπκπιάξσζεο ηηκώλ πεδέσλ (autocomplete) κεηαδεδνκέλσλ πνπ
θαηαρσξίδνληαη κε πιεθηξνιφγεζε, κε ηελ θαηαρψξηζε ησλ πξψησλ 3-4 γξακκάησλ θάζε πεδίνπ. Η
απηφκαηε ζπκπιήξσζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηδίσο θαηά ηελ θαηαρψξηζε νλνκάησλ
εμσηεξηθψλ θνξέσλ ή πξνζψπσλ θαη ελ γέλεη γηα ηελ θαηαρψξεζε κεηαδεδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε
αλνηθηνχο θαηαιφγνπο πνπ δηεπξχλνληαη ζην ρξφλν (π.ρ. θαηάινγνο εμσηεξηθψλ δεκφζησλ
ππεξεζηψλ) ή πνπ αλήθνπλ ζε δεκφζηνπο θαηαιφγνπο πνπ παξέρνληαη απφ άιινπο δεκφζηνπο
θνξείο θαη είλαη δηαζέζηκα κέζσ θάπνηαο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο (webservice)
 Δηδηθφ κεραληζκφ πνπ κεηαηξΫπεη απηόκαηα ην αξρεέν θαη ζε εηδηθά κνξθά pdf αξρείνπ θαηά ηελ
απνζήθεπζε ηνπ αξρηθνχ ςεθηαθνχ εγγξάθνπ, ε νπνία θπιάζζεηαη παξάιιεια ζην χζηεκα θαη
είλαη θαηάιιειε θαη ζπκβαηή γηα δηαρείξηζή ηεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ PAdES.
Με ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαηξνπή ηνπ εγγξάθνπ σο pdf αξρείν, ζα πξέπεη ν κεραληζκφο απηφο λα
παξέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα γηα εθηχπσζε/παξαγσγή αθξηβνχο αληηγξάθνπ ζηελ νπνία ζα
ελζσκαηψλεηαη ε ζρεηηθή έλδεημε ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ζην παξαγφκελν αξρείν pdf.
 Δηδηθό κεραληζκό δηαζθΪιηζεο ηεο γλεζηόηεηαο ηνπ εηζεξρνκΫλνπ εγγξΪθνπ. Σν χζηεκα ζα
πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ θαηαρσξηζηή ή ζε νπνηνζδήπνηε άιιν ρξήζηε έρεη ηε ζρεηηθή
εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάθεη ςεθηαθά ην ςεθηαθφ αληίγξαθν πνπ έρεη θαηαρσξίζεη, πηζηνπνηψληαο
φηη ην αληίγξαθν απηφ είλαη πηζηφ θαη ίδην κε ην πξσηφηππν πνπ παξειήθζε, εθφζνλ ην πξσηφηππν
είλαη έγγξαθν πνπ δελ εκπεξηέρεη θάπνηα ςεθηαθή ππνγξαθή πνπ λα πηζηνπνηεί ηε κε δπλαηφηεηα
αιινίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ δηαζθαιίδεηαη ε κε κεηαβνιή ηνπ
παξαιεθζέληνο εγγξάθνπ ζην δηελεθέο.
 Μεραληζκό πξσηνθόιιεζεο ηνπ εγγξΪθνπ. Σν χζηεκα κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο θαηαρψξηζεο
ζα ιακβάλεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ θνξέα ή ηεο ΤΜ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηελ νξγάλσζε
ηεο ειεθηξνληθήο πξσηνθφιιεζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην θνξέα
θαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ειεθηξνληθήο πξσηνθφιιεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζε
επφκελε ελφηεηα. Γηα εηδηθά είδε εγγξάθσλ ν κεραληζκφο πξσηνθφιιεζεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα
παξαθακθζεί, ψζηε απηά ηα είδε λα κελ ιακβάλνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαηά ηελ θαηαρψξηζή
ηνπο.
Ο ππνςάθηνο ζα πξΫπεη λα πεξηγξΪςεη αλαιπηηθΪ ηνλ ηξόπν πνπ θαιύπηεη όιεο ηηο απαηηάζεηο ηεο
παξνύζαο ππνελόηεηαο θαη λα ζπλππνβΪιεη ζρεηηθό ςεθηαθό video πνπ θαηαγξΪθεη θαη
ηεθκεξηώλεη ηελ απαηηνύκελε ιεηηνπξγηθόηεηα θαηαρώξεζεο εηζεξρνκΫλσλ εγγξΪθσλ, κε
θαηαγξαθά ησλ ιεηηνπξγηώλ κΫζσ ηεο ρξάζεο ηνπ πζηάκαηνο πνπ πξνζθΫξεη (V1)
o

1.1.2.2 Καηαρώξηζε εμεξρνκΫλσλ εγγξΪθσλ θαη εζσηεξηθώλ εγγξΪθσλ (ΦΔΑ)
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Σα εμεξρφκελα θαη εζσηεξηθά έγγξαθα είλαη έγγξαθα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ θάπνηα ππεξεζηαθή κνλάδα
ηνπ νξγαληζκνχ θαη πξννξίδνληαη είηε γηα απνζηνιή εθηφο νξγαληζκνχ ή/θαη γηα απνζηνιή ζε ππεξεζηαθέο
κνλάδεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ.
ην χζηεκα ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη θαη λα θαηαρσξίδνληαη έγγξαθα απφ νπνηνλδήπνηε
εζσηεξηθφ ρξήζηε έρεη ηε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε θαη λα πξνέξρνληαη απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο (ε πεξηγξαθή
ηνπο είλαη αλάινγε κε απηήλ κε ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο):
Από ην ζύζηεκα Φεθηαθώλ Αξρεέσλ (FileSystem) ηνπ ππνινγηζηά.
Από ζύζηεκα ςεθηνπνέεζεο (Scanner).
Απφ νπνηνδάπνηε ινγηζκηθό ά εθαξκνγά ρξεζηκνπνηεέηαη ζηνλ θνξΫα θαη ην νπνίν
παξάγεη δηάθνξα έγγξαθα.
ηελ θαηαρψξηζε ησλ πάζεο θχζεο εγγξάθσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο απνδειηίσζεο θαη
ηεθκεξίσζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ραξαθηεξηζκνχ ηνπο θαη ε ηππηθή επηβεβαίσζεηεο απνζήθεπζεο θαη
ελζσκάησζήο ηνπο ζην χζηεκα. Δηδηθφηεξα ην χζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ή/θαη λα ππνζηεξίδεη, θαηά
αληηζηνηρία, φηη έρεη αλαθεξζεί γηα ηα εηζεξρφκελα θαη επηπξνζζέησο:
o
o
o



Σν ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη θαη ηελ παξαγσγή ηνπ ςεθηαθνχ εγγξάθνπ κε βάζε πξόηππα
Ϋγγξαθα (templates). Η παξαγσγή ηνπ ςεθηαθνχ αξρείνπ ηνπ εγγξάθνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη
απηφκαηα βάζεη ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ πξνηχπνπ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ έρεη εηζάγεη ν
ρξήζηεο ζην ζχζηεκα θαηά ηελ θαηαρψξηζε.
 Δηδηθή ιεηηνπξγία δεκηνπξγίαο εμεξρφκελνπ εγγξάθνπ σο απΪληεζε ζε εηζεξρόκελν. Ο ρεηξηζηήο
ελφο εηζεξρφκελνπ εγγξάθνπ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθηειέζεη ηελ ελέξγεηα Απάληεζε θαη λα
δεκηνπξγεζεί έηζη έλα λέν Δμεξρφκελν (ή ρέδην) έγγξαθν κε ην νπνίν έρεη ήδε ζπζρεηηζηεί ην
εηζεξρφκελν ζην νπνίν απαληά κε ζρέζε «Απάληεζε».
 Με ηελ απνζήθεπζε ην ςεθηαθφ αξρείνπ ηνπ εγγξάθνπ ζα κεηαηξέπεηαη απηόκαηα ζε pdf ελψ ζα
δηαηεξείηαη θαη ζην αξρηθφ ηνπ format.
 Καηά ηελ δεκηνπξγία θαη θαηαρψξηζε εμεξρνκέλνπ ην νπνίν ρξεηάδεηαη δεκνζίεπζε ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ,
ην ζχζηεκα ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην ΓΙΑΤΓΔΙΑ
πεδίσλ γηα ηελ απηφκαηε δεκνζίεπζε ηνπ εγγξάθνπ ζε απηφ.
 Μεηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ εγγξάθνπ ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα εθηχπσζε αθξηβνχο
αληηγξάθνπ κε ηε ζρεηηθή έλδεημε ζην παξαγφκελν αξρείν.
 Έγγξαθα/έληππα πνπ δελ πξσηνθνιινχληαη π.ρ. αηηήκαηα πξνκήζεηαο, άδεηεο, πξνγξάκκαηα
εξγαζίαο πξνζσπηθνχ, θιπ, λα κπνξνχλ λα πξνσζνχληαη γηα ππνγξαθέο απφ ηνπο
πξνβιεπφκελνπο ρξήζηεο.
Ο ππνςάθηνο ζα πξΫπεη λα πεξηγξΪςεη αλαιπηηθΪ ηνλ ηξόπν πνπ θαιύπηεη όιεο ηηο απαηηάζεηο ηεο
παξνύζαο ππνελόηεηαο θαη λα ζπλππνβΪιιεη ζρεηηθό ςεθηαθό video πνπ θαηαγξΪθεη θαη
ηεθκεξηώλεη ηελ απαηηνύκελε ιεηηνπξγηθόηεηα θαηαρώξεζεο εμεξρνκΫλσλ θαη εζσηεξηθώλ
εγγξΪθσλ, κε θαηαγξαθά ησλ ιεηηνπξγηώλ κΫζσ ηεο ρξάζεο ηνπ πζηάκαηνο πνπ πξνζθΫξεη (V2)

1.1.2.3 Καηαρώξεζε ρεδέσλ
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ θαηαρψξηζε πάζεο θχζεο ζρεδίσλ εγγξάθσλ. ηελ θαηαρψξηζε
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη θαη θαηαιήγνπλ ζηελ ελζσκάησζε ελφο ειεθηξνληθνχ
εγγξάθνπ κε ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ ζην χζηεκα.
ην χζηεκα ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη θαη λα θαηαρσξίδνληαη «ζρέδηα εγγξάθνπ» απφ
νπνηνλδήπνηε εζσηεξηθφ ρξήζηε έρεη ηε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε θαη λα πξνέξρνληαη απφ ηηο πεγέο φπσο
απηέο αλαθέξζεθαλ γηα ηα εμεξρφκελα έγγξαθα.
Δπηπξφζζεηα, ζε ζρέζε κε ηα εμεξρφκελα, ζα πξέπεη λα παξέρεη ή/θαη λα ππνζηεξίδεη:




Με ηελ επηινγή απφ ηνλ ζπληάθηε ηνπ ηειηθνχ ππνγξάθνληα ηνπ εγγξάθνπ απφ ηελ ηεξαξρία,
απηφκαηνο ππνινγηζκφο απφ ην χζηεκα ησλ πξνζππνγξαθψλ («ελδηάκεζεο» ππνγξαθέο) ηηο
νπνίεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ην έγγξαθν, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ζπληάθηε ηνπ λα πξνζζέζεη
/ αθαηξέζεη / αλαδηαηάμεη ηηο ππνγξαθέο.
Γπλαηφηεηα «ζπλππνγξαθήο», ζε πεξίπησζε πνπ ην έγγξαθν ζπληάζζεηαη απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ
ελφο ρξήζηεο ή ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη ππνγξαθέο απφ ζηειέρε εθηφο ηεο ηεξαξρίαο κεηαμχ
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ζπληάθηε θαη ηειηθνχ ππνγξάθνληνο.
Δηδηθή ιεηηνπξγία δεκηνπξγίαο ζρεδίνπ εγγξάθνπ σο απΪληεζε ζε εηζεξρόκελν. Ο ρεηξηζηήο ελφο
εηζεξρφκελνπ εγγξάθνπ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθηειέζεη ηελ ελέξγεηα Απάληεζε θαη λα
δεκηνπξγεζεί έηζη έλα λέν ρέδην εγγξάθνπ κε ην νπνίν έρεη ήδε ζπζρεηηζηεί ην εηζεξρφκελν ζην
νπνίν απαληά κε ζρέζε «Απάληεζε».
Ο ππνςάθηνο ζα πξΫπεη λα πεξηγξΪςεη αλαιπηηθΪ ηνλ ηξόπν πνπ θαιύπηεη όιεο ηηο απαηηάζεηο ηεο
παξνύζαο ππνελόηεηαο θαη λα ζπλππνβΪιεη ζρεηηθό ςεθηαθό video πνπ θαηαγξΪθεη θαη
ηεθκεξηώλεη ηελ απαηηνύκελε ιεηηνπξγηθόηεηα θαηαρώξεζεο ζρεδέσλ εγγξΪθσλ απεπζεέαο κε
θαηαγξαθά ησλ ιεηηνπξγηώλ κΫζσ ηεο ρξάζεο ηνπ πζηάκαηνο πνπ πξνζθΫξεη (V3)


1.1.3

Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα 2: Γηαθέλεζε, Γηεθπεξαέσζε & Τπνγξαθά ΔγγξΪθσλ

Χο δηαθίλεζε εγγξάθνπ εθιακβάλεηαη θάζε πξάμε κεηαθίλεζεο ηνπ εγγξάθνπ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο απφ
έλαλ νπνηνδήπνηε ρξήζηε πξνο θάπνηνλ άιιν πνπ εμππεξεηεί θάπνην ζθνπφ. Χο δηεθπεξαίσζε λνείηαη θάζε
αιιεινπρία δηαθηλήζεσλ ελφο εγγξάθνπ πξνθεηκέλνπ απηφ ζην ηέινο απηήο ηεο αιιεινπρίαο λα κπνξεί λα
αξρεηνζεηεζεί. Η ςεθηαθή ππνγξαθή ελφο εγγξάθνπ απνηειεί πξάμε έγθξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
εγγξάθνπ πνπ βξίζθεηαη ζε δηεθπεξαίσζε κε ή ρσξίο ζρφιηα θαη επηθπιάμεηο ή αληηξξήζεηο απφ ηνλ
ππνγξάθνληα.
1.1.3.1 Γηαθέλεζε θαη πξνώζεζε εηζεξρνκΫλσλ εγγξΪθσλ
1.1.3.1.1 Γηαθέλεζε Δηζεξρόκελνπ ΔγγξΪθνπ
Μεηά ηελ θαηαρψξηζε ελφο εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ ζα πξέπεη λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηαδηθαζία δηαθίλεζεο απφ ηνλ ρξήζηε πνπ ην θαηαρψξεζε ή κηα δηαδηθαζία
δηεθπεξαίσζεο ηνπ εγγξάθνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ρξήζηεο πνπ θαηαρψξεζε ην εηζεξρφκελν έγγξαθν ζα
πξέπεη κπνξεί λα απνζηείιεη ην έγγξαθν ζηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο απηφ απεπζχλεηαη θαη ν
εθηειψλ ρξέε πξντζηακέλνπ ηεο θάζε ππεξεζηαθήο κνλάδαο λα ην ρξεψλεη πξνο δηεθπεξαίσζε ζηνπο θαζ‟
χιελ αξκφδηνπο ππαιιήινπο – ρεηξηζηέο κε ζπγθεθξηκέλε εληνιή δηεθπεξαίσζεο.
Δηδηθφηεξα ην χζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ή/θαη λα ππνζηεξίδεη:













Πξνψζεζε εγγξάθσλ ζε ρξήζηεο θαη νκάδεο (ΤΜ) κε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ζρνιίσλ,
απαηηνχκελεο ελέξγεηαο, πξνηεξαηφηεηαο, θιπ.
Παξαθνινχζεζε ηεο δηαθίλεζεο ηνπ εγγξάθνπ κε εχθνιν ηξφπν απφ ηνπο ρξήζηεο κε θαηάιιεια
δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, ηαπηφρξνλα θαη γηα φιεο ηηο ΤΜ ζηηο νπνίεο ην έγγξαθν έρεη πξνσζεζεί.
Καηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ ελεξγεηψλ δηαθίλεζεο επί ηνπ εγγξάθνπ ζε θάζε δηαθξηηή ελέξγεηα
δηαθίλεζεο επί ηνπ εγγξάθνπ (ι.ρ. πφηε ζηάιζεθε, πξνο πνηνπο θαη απφ πνηνλ, πφηε θαη ζε πνηνλ
ρξεψζεθε, εάλ αξρεηνζεηήζεθε ή απαληήζεθε, απφ πνηνλ θαη πφηε, εάλ ππνγξάθεθε, εάλ
δεκηνπξγήζεθε αθξηβέο αληίγξαθν θ.ν.θ.).
Μεραληζκφ απηφκαηεο επηζχλαςεο ηνπ εγγξάθνπ ζε κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη
απνζηνιή (απφ ην χζηεκα) ζηνλ παξαιήπηε ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ θαηαρσξίζηεθαλ θαηά ηελ
εηζαγσγή ηνπ εγγξάθνπ ζην ζχζηεκα. Ο ρεηξηζηήο ηνπ εγγξάθνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο
ζέκαηνο θαη ζψκαηνο θεηκέλνπ ζην πξνο απνζηνιή email κέζα απφ ην χζηεκα.
Γηαδηθαζίεο ρξεψζεσλ, θνηλνπνηήζεσλ θαη δηαλνκψλ (ζε ηκήκαηα, απνδέθηεο θιπ.) εηζεξρνκέλσλ
εγγξάθσλ.
Γπλαηφηεηα άηππεο δηακνίξαζεο εγγξάθσλ ζε επηιεγκέλνπο ρξήζηεο, (ρσξίο πξσηνθφιιεζε ηνπο
ζηελ παξαιακβάλνπζα ππεξεζία).
Γπλαηφηεηα επηζηξνθήο εγγξάθνπ απφ παξαιακβάλνληα ρξήζηε ή ΤΜ.
Ρεηή δηάθξηζε ζε είδε ελεξγεηψλ δηαθίλεζεο εγγξάθσλ κε άκεζε επηινγή απφ ηε γξαθηθή δηεπαθή
ρξήζηε:
o Απνζηνιή (πξνο ΤΜ)
o Υξέσζε (ζε ρεηξηζηή γηα ελέξγεηα)
o Δπηζηξνθή (απφ ρξήζηε ή ΤΜ)
Παξνρή δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο ηεο «δηαδξνκήο» ηνπ εγγξάθνπ εληφο ηνπ θνξέα απφ ηνλ
ρξήζηε.
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1.1.3.1.2 ΑξρεηνζΫηεζε εηζεξρνκΫλνπ
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ ελέξγεηα αξρεηνζέηεζεο ηνπ εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ. Απφ ηε
ζηηγκή ηεο αξρεηνζέηεζήο ηνπ εγγξάθνπ θαη κεηά, δελ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα επέιζεη θακία κεηαβνιή ζην
αξρεηνζεηεκέλν έγγξαθν. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε ελέξγεηα ηεο επαλαθνξάο απφ
αξρεηνζέηεζε ζε ρξήζηεο κε θαηάιιεια δηθαηψκαηα γηα ηελ πξάμε απηή, φπσο ν πξντζηάκελνο κίαο
ππεξεζηαθήο κνλάδαο.
1.1.3.1.3 Παξαθνινύζεζε ηεο θαηΪζηαζεο ηνπ εγγξΪθνπ
Κάζε εηζεξρφκελν έγγξαθν ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαβηβαζηεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία δηεπζχλζεηο ή
ηκήκαηα ηνπ Φνξέα. ε θάζε κηα απφ απηέο ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ην ρεηξίδεηαη
δηαθνξεηηθφο ρεηξηζηήο θαη ην έγγξαθν λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε (ι.ρ. ρξεσκέλν, απαληήζεθε,
θιπ). Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη άκεζε επνπηηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην
έγγξαθν ζε θάζε κηα απφ ηηο ππεξεζηαθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο έρεη δηαβηβαζηεί.
1.1.3.1.4 Πηζηνπνέεζε απζεληηθόηεηαο εγγξΪθνπ
Ο ρξήζηεο πνπ θαηαρψξηζε ην έγγξαθν θάλνληαο ρξήζε θάπνηαο πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζα
πξέπεη λα κπνξεί λα ππνγξάθεη ςεθηαθά ην ςεθηαθφ αληίγξαθν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηελ θαηαρψξηζε.
Με ηνλ ηξφπν απηφλ ζα δηαζθαιίδεηαη ε κε κεηαβνιή ηνπ εγγξάθνπ ζην δηελεθέο.
Η δηαδηθαζία ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεηαη κέζα απφ ηνλ Web Browser ηνπ
ρξήζηε, ρσξέο ηε ρξάζε ηνπηθΪ εγθαηεζηεκΫλσλ εθαξκνγώλ θαη ρσξίο ν ρξήζηεο λα εγθαηαιείπεη ηε
γξαθηθή δηεπαθή ηνπ πζηήκαηνο, κε ηνλ ίδην ηξφπν αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηνπ αξρηθά παξαιεθζέληνο
ςεθηαθνχ αξρείνπ ηνπ εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ.
Ο ππνςάθηνο ζα πξΫπεη λα πεξηγξΪςεη αλαιπηηθΪ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνέν ην πξνζθεξόκελν
ζύζηεκα θαιύπηεη ηηο αλσηΫξσ ιεηηνπξγέεο ππνβΪιινληαο ζρεηηθό video πνπ ηεθκεξηώλεη ηηο
ιεηηνπξγέεο δηαθέλεζεο θαη πξνώζεζεο εηζεξρνκΫλσλ εγγξΪθσλ (V4)
1.1.3.2 Γηαθέλεζε θαη πξνώζεζε εμεξρνκΫλσλ θαη εζσηεξηθώλ εγγξΪθσλ
1.1.3.2.1 Γηαθέλεζε – Απνζηνιά ΔγγξΪθνπ
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ηνπο εμεξρφκελνπ εγγξάθνπ ζηνπο
παξαιήπηεο ηνπ. Δηδηθφηεξα ην χζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ή/θαη λα ππνζηεξίδεη ηα αθφινπζα:









Γηαδηθαζία ζχληαμεο, αλαζθφπεζεο, έγθξηζεο, δεκηνπξγίαο αθξηβνχο αληηγξάθνπ θαη απνζηνιήο/
θνηλνπνίεζεο εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ.
Απνζηνιή εγγξάθσλ ζε ρξήζηεο θαη νκάδεο κε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ζρνιίσλ, απαηηνχκελσλ
ελεξγεηψλ, πξνηεξαηφηεηαο, θιπ.
Γεκηνπξγία αληηγξάθσλ ηνπ εγγξάθνπ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο παξαιήπηεο (ΤΜ) θαη
απηφκαηε πξσηνθφιιεζε ηνπ εγγξάθνπ (σο εηζεξρνκέλνπ πιένλ ζηνπο παξαιήπηεο), εθφζνλ
θάπνηνη απφ ηνπο παξαιήπηεο ηνπ εγγξάθνπ αλήθνπλ ζηελ ηεξαξρία ηνπ θνξέα.
Παξαθνινχζεζε ηεο δηαθίλεζεο ηνπ εγγξάθνπ κε εχθνιν ηξφπν απφ ηνπο ρξήζηεο κε θαηάιιεια
δηθαηψκαηα πξφζβαζεο.
Καηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ ελεξγεηψλ δηαθίλεζεο επί ηνπ εγγξάθνπ ζε θάζε δηαθξηηή ελέξγεηα
δηαθίλεζεο επί ηνπ εγγξάθνπ (ι.ρ. πφηε ζηάιζεθε, πξνο πνηνπο θαη απφ πνηνλ, πφηε θαη απφ πνηνλ
ππνγξάθεθε, εάλ αξρεηνζεηήζεθε ή επηζηξάθεθε, εάλ δεκηνπξγήζεθε αθξηβέο αληίγξαθν, θ.ν.θ.).
Μεραληζκφ απηφκαηεο επηζχλαςεο ηνπ εγγξάθνπ ζε κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη
απνζηνιή (απφ ην χζηεκα) ζηνλ παξαιήπηε ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ θαηαρσξίζηεθαλ σο
εμσηεξηθνχ απνδέθηε θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ εγγξάθνπ ζην ζχζηεκα. Ο ρεηξηζηήο ηνπ εγγξάθνπ ζα
πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζέκαηνο θαη ζψκαηνο θεηκέλνπ ζην πξνο απνζηνιή email
κέζα απφ ην χζηεκα, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ζηνλ ρξήζηε ε ιήςε
απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο απφ ην πξφγξακκα αλάγλσζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ
εμσηεξηθνχ απνδέθηε – παξαιήπηε ηνπ εγγξάθνπ.

1.1.3.2.2 ΑξρεηνζΫηεζε εμεξρνκΫλνπ
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία αξρεηνζέηεζεο ηνπ εμεξρνκέλνπ εγγξάθνπ. Απφ ηε

Σελίδα21 από 42

ΑΔΑ: 60ΧΞ4690ΒΔ-Ζ2Ν

ζηηγκή ηεο αξρεηνζέηεζήο ηνπ εγγξάθνπ θαη κεηά, δελ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα επέιζεη θακία κεηαβνιή ζην
αξρεηνζεηεκέλν έγγξαθν. Γηα ρξήζηεο κε θαηάιιεια δηθαηψκαηα, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ην
χζηεκα ε ελέξγεηα ηεο επαλαθνξάο απφ αξρεηνζέηεζε, π.ρ. γηα ηνλ πξντζηάκελν κίαο ππεξεζηαθήο
κνλάδαο.
1.1.3.2.3 Παξαθνινύζεζε ηεο θαηΪζηαζεο ηνπ εγγξΪθνπ
Όπσο γηα ηα εηζεξρφκελα, έηζη θαη γηα ηα εμεξρφκελα έγγξαθα (ή ηα έγγξαθα πνπ δηαθηλνχληαη εληφο ηνπ
Φνξέα) ζα πξέπεη λα δίλεηαη απφ ην ζχζηεκα άκεζε επνπηηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη
ην θάζε έγγξαθν ζε θάζε κηα απφ ηηο ππεξεζηαθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο έρεη δηαβηβαζηεί, θαζψο θαη εάλ έρεη
παξαιεθζεί απφ ηνλ εμσηεξηθφ παξαιήπηε ηνπ.
Ο ππνςάθηνο ζα πξΫπεη λα πεξηγξΪςεη αλαιπηηθΪ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνέν ην πξνζθεξόκελν
ζύζηεκα θαιύπηεη ηηο αλσηΫξσ ιεηηνπξγέεο ππνβΪιινληαο ζρεηηθό video πνπ ηεθκεξηώλεη ηηο
ιεηηνπξγέεο δηαθέλεζεο θαη πξνώζεζεο εμεξρνκΫλσλ εγγξΪθσλ (V5)

1.1.3.3 Γηαθέλεζε, ππνγξαθά θαη πξνώζεζε ζρεδέσλ εγγξΪθσλ
1.1.3.3.1 Πηζηνπνέεζε απζεληηθόηεηαο ζρεδένπ εγγξΪθνπ
Ο ρξήζηεο πνπ θαηαρψξηζε ην ζρέδην εγγξάθνπ θάλνληαο ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο πξέπεη
λα κπνξεί λα ππνγξάθεη ςεθηαθά ην αληίγξαθν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηελ θαηαρψξηζε. Με ηνλ ηξφπν
απηφλ δηαζθαιίδεηαη ε κε κεηαβνιή ηνπ εγγξάθνπ ζην δηελεθέο.
Η δηαδηθαζία ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα απφ ηνλ Web Browser ηνπ ρξήζηε, ρσξίο
ηε ρξήζε ηνπηθά εγθαηεζηεκέλσλ εθαξκνγψλ θαη ρσξίο ν ρξήζηεο λα εγθαηαιείπεη ηε γξαθηθή δηεπαθή ηνπ
ζπζηήκαηνο, κε ηνλ ίδην ηξφπν αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηνπ αξρηθά παξαιεθζέληνο ςεθηαθνχ αξρείνπ ηνπ
εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ.
1.1.3.3.2 Γηαθέλεζε θαη ςεθηαθά ππνγξαθά ρεδένπ ΔγγξΪθνπ
Μεηά ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε απζεληηθφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ απφ ηνλ ζπληάθηε ηνπ, μεθηλά ε δηαδηθαζία
δηαθίλεζεο ηνπ εγγξάθνπ εληφο ηεο ηεξαξρίαο γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ππνγξαθψλ.











Ο ζπληάθηεο ηνπ εγγξάθνπ, αθνχ ην ππνγξάςεη, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απνζηέιιεη ην έγγξαθν
ζηελ ζηνλ εθηεινχληα ρξέε πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζηαθήο ηνπ κνλάδαο πξνο ππνγξαθή.
Ο θάζε πξντζηάκελνο ΤΜ πνπ νθείιεη λα πξνζππνγξάςεη ην ζρέδην, ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα
ππνγξαθήο θαη πξνψζεζεο ηνπ ζρεδίνπ γηα ππνγξαθή πξνο ηνλ εθηεινχληα ρξέε πξντζηακέλνπ ηεο
επφκελεο ηεξαξρηθά νκάδαο, απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί.
ε θάζε ζηάδην ηεο δηαθίλεζήο ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έγθξηζήο ηνπ ζα πξέπεη λα
ελζσκαηώλνληαη θαη νη ςεθηαθΫο ππνγξαθΫο ηνπ αληίζηνηρνπ ππνγξάθνληα (εθφζνλ απηφο
δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά).Η ελζσκάησζε ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζα πξέπεη
λα γίλεηαη κέζα απφ ηε web γξαθηθή δηεπαθή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, ρσξίο ηελ
απαίηεζε γηα εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε νπνηαζδήπνηε desktop εθαξκνγήο (ι.ρ. MS Office, Acrobat,
Java, θιπ.) ή ηξίηνπ, αλεμάξηεηνπ, ζπζηήκαηνο. Η ςεθηαθή ππνγξαθή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί
απνθιεηζηηθά ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ζθιεξήο απνζήθεπζεο ζε usbtokens ή smartcards, ζπκβαηά
κε ηελ ππνδνκή δεκφζηνπ θιεηδηνχ πνπ δηαηεξεί ε Αξρή Πηζηνπνίεζεο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη λα
ελζσκαηψλεηαη απηφκαηα ζην ςεθηαθφ αληίγξαθν (pdf).
Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα θξαηά πιάξεο ηζηνξηθό ησλ δηαθνξεηηθψλ εγγξάθσλ (ςεθηαθψλ αξρείσλ
ζε κνξθή pdf θαζψο θαη πξσηφηππσλ αξρείσλ φπσο απηά θαηαρσξίζηεθαλ απφ ηνπο ρξήζηεο) πνπ
παξάγνληαη ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο κεραληζκφ ειέγρνπ θαη δεκηνπξγίαο
εθδφζεσλ (versioncontrol).
ην παξαγφκελν έπεηηα απφ ηελ πξνζζήθε κίαο λέαο ππνγξαθήο έγγξαθν ζα απνηππψλνληαη ηφζν
ε έλδεημε ηεο ππνγξαθήο φζν θαη ηα πηζαλά ζρφιηα (π.ρ. δηαθσλίεο, αληηξξήζεηο) πνπ ηελ
ζπλνδεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, φπσο νξίδνληαη ζηνλ ΚΔΓΤ.
ε πεξίπησζε πνπ έλαο αξκφδηνο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δηαθσλεί, ζα πξέπεη λα έρεη ηε
δπλαηόηεηα επηζηξνθάο ηνπ ζρεδίνπ εγγξάθνπ ζηνλ αξρηθφ ζπληάθηε, καδί κε ζρφιηα πνπ
ηεθκεξηψλνπλ ηε δηαθσλία ηνπ.
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ε πεξίπησζε πνπ έλαο αξκφδηνο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ζπκθσλεί ζε γεληθέο γξακκέο,
επηζπκεί φκσο λα επηθέξεη κηθξήο θιίκαθαο ηξνπνπνηήζεηο, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ηνπ παξέρεη ηε
δπλαηόηεηα λα θαηαρσξέδεη ηηο παξαηεξάζεηο ηνπ θαη λα ηξνπνπνηεί ην ςεθηαθφ αξρείν,
ελζσκαηψλνληάο ηεο ζε απηφ θαη απνζεθεχνληάο ην ζε δηαθξηηή έθδνζε απφ ην αξρηθφ. Με ηνλ
ηξφπν απηφ ζα δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο απνηχπσζε ησλ παξεκβάζεσλ επί ηνπ ζρεδίνπ εγγξάθνπ
θαζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη ζπιινγήο ησλ απαξαίηεησλ ππνγξαθψλ.
Όηαλ ην ζρέδην ιακβάλεη ηελ ηειηθή ππνγξαθή (απφ ηνλ δεισζέληα σο ηειηθφ ππνγξάθνληα), ηφηε
απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη λα επηζηξέθεηαη ζηνλ ζπληάθηε ηνπ γηα ηελ
κεηαηξνπή ηνπ ζε εμεξρφκελν, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζεί ηελ πνξεία εμεξρνκέλνπ
εγγξάθνπ θαη ηελ παξαγσγή αθξηβνχο αληηγξάθνπ.

1.1.3.3.3 Μεηαηξνπά ζρεδένπ εγγξΪθνπ ζε εμεξρόκελν (παξαγσγά αθξηβνύο αληηγξΪθνπ)
Όηαλ έλα ζρέδην εγγξάθνπ επηζηξέθεηαη ζηνλ ζπληάθηε ηνπ απφ ηνλ ηειηθφ ππνγξάθνληα, ηφηε ην χζηεκα
ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ηειηθνχ εμεξρφκελνπ εγγξάθνπ θαη
ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπ, πηζηνπνηψληαο έηζη φηη ην έγγξαθν απηφ απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο
δηαβνχιεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηαθίλεζε ηνπ ζρεδίνπ ζηελ ηεξαξρία.
1.1.3.3.4 ΑξρεηνζΫηεζε ζρεδένπ
Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο ζρεδίνπ εγγξάθνπ, γηα ηελ πεξίπησζε
ζηελ νπνία απνθαζίδεηαη φηη ην ζρέδην εγγξάθνπ δελ πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε εμεξρφκελν γηα πεξεηαίξσ
δηεθπεξαίσζε.
Απφ ηε ζηηγκή ηεο αξρεηνζέηεζήο ηνπ θαη κεηά ζε κηα ππεξεζηαθή νκάδα δελ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα
επέιζεη θακία κεηαβνιή ζην αξρεηνζεηεκέλν έγγξαθν.
Ο ππνςάθηνο ζα πξΫπεη λα πεξηγξΪςεη αλαιπηηθΪ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνέν ην πξνζθεξόκελν
ζύζηεκα θαιύπηεη ηηο αλσηΫξσ ιεηηνπξγέεο ππνβΪιινληαο ζρεηηθό video πνπ ηεθκεξηώλεη ηηο
ιεηηνπξγέεο δηαθέλεζεο, ππνγξαθάο θαη πξνώζεζεο ζρεδέσλ εγγξΪθσλ (V6)
Καηά ηε θάζε αλάιπζεο απαηηήζεσλ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα δηαπηζησζεί ε απαίηεζε παξεθθιίζεσλ ζηνλ
παξαπάλσ ζρεδηαζκφ δηεθπεξαίσζεο ησλ ζρεδίσλ εγγξάθσλ. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα
πξνζθέξεη ππνδνκή αξθεηά επέιηθηε, ψζηε απηή λα κπνξέζεη λα ελζσκαηψζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ.
1.1.4

Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα 3: Αλαδάηεζε – Δληνπηζκόο ΔγγξΪθσλ

Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη εμειηγκέλν κεραληζκφ αλαδήηεζεο εγγξάθσλ κε ρξήζε πνιιαπιψλ
θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα:





Σν πεξηερφκελν (content) ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ (searchable pdfs ή αληίζηνηρνη κνξθφηππνη) ζα
πξέπεη λα κπνξεί απηφκαηα λα εμάγεηαη θαη λα ελεκεξψλεη ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο ππνζηήξημεο ησλ
κεραληζκψλ αλαδήηεζεο ειεπζέξνπ θεηκέλνπ (fulltextretrieval).
Καηά ηελ αλαδήηεζε ηα έγγξαθα ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη κε ρξήζε φισλ ησλ επηζπκεηψλ
πεδίσλ θαη δεδνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ ζην πιήζνο ηνπο
Θα πξέπεη λα παξέρεηαη θηιηθφο & απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο αλαδήηεζεο ησλ νληνηήησλ
πιεξνθνξηψλ κε δπλαηφηεηα δπλακηθήο αλαδήηεζεο εγγξάθσλ κε βάζε ζπλδπαζκφ νληνηήησλ
φπσο:
o Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ
o Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ Απνζηνιέα
o Απνζηνιέαο
o Θέκα Δγγξάθνπ
o Δίδνο Δγγξάθνπ
o Καηάζηαζε Δγγξάθνπ
o Δμσηεξηθνί Απνδέθηεο
o Αλαγλσξηζηηθφ (ID)
o Ηκεξνκελίεο (δεκηνπξγίαο, απνζηνιήο, ηζηνξηθφ θηλήζεσλ, θιπ.)
o Θεκαηηθέο Καηεγνξίεο
o Θεκαηηθφο Φάθεινο
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Δκπιεθφκελνη Υξήζηεο: Τπνγξάθσλ, πληάθηεο, Καηαρσξηζηήο, Υεηξηζηήο, Απαληήζεθε,
Αξρεηνζεηήζεθε.
o Δκπιεθφκελεο Τ.Μ.: Τπνρξέσζε ππνγξαθήο, Κάηνρνο, Κνηλνπνηήζεθε απφ/πξνο, ηάιζεθε
απφ/πξνο
o Μεηαδεδνκέλα ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη ην πξνο αλαδήηεζε έγγξαθν
Καηά ηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ αλαδήηεζεο, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπλδπαζζνχλ πηζαλέο
ηηκέο ζε κεηαδεδνκέλα ησλ εγγξάθσλ θαη θξάζεηο ζην πεξηερφκελν ησλ ίδησλ ησλ εγγξάθσλ
(metadatasearch&fulltextsearch), ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηα δηθαηψκαηα πξνβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ
εγγξάθσλ ηνπ ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ αλαδήηεζε
Θα πξέπεη λα παξέρνληαη πξνθαζνξηζκέλα εξσηήκαηα αλαδήηεζεο θαη εληνπηζκνχ ησλ εγγξάθσλ
βάζεη ηνπ ηχπνπ ησλ εγγξάθσλ:
o Δηζεξρφκελα ζε εθθξεκφηεηα, ρξεσκέλα, απαληεκέλα, αξρεηνζεηεκέλα, θνηλνπνηεζέληα,
απεζηαικέλα, επηζηξαθέληα.
o Δμεξρφκελα απεζηαικέλα, απαληεκέλα, κε απεζηαικέλα, αξρεηνζεηεκέλα, ππνγεγξακκέλα,
νίθνζελ.
o ρέδηα πξνο ππνγξαθή, κε ηειηθή ππνγξαθή, πθηζηακέλσλ ππεξεζηψλ, αξρεηνζεηεκέλα,
ππνγεγξακκέλα, επηζηξαθέληα, νίθνζελ.
Θα πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη δπλαηφηεηα εμαγσγήο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο ζε εθαξκνγή
ππνινγηζηηθνχ θχιινπ Excel.
Θα πξέπεη λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη πξνβνιήο νκαδνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ
αλαδήηεζεο ζηα έγγξαθα φισλ ησλ πθηζηακέλσλ ππεξεζηψλ βάζεη ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ πνπ
έρεη ν θάζε ρξήζηεο ζην Οξγαλφγξακκα.
o








1.1.5

Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα 5: ΔηδηθΫο Λεηηνπξγέεο πζηάκαηνο

1.1.5.1 Λεηηνπξγέεο δηαρεέξηζεο εγγξΪθσλ από δηαρεηξηζηΫο
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη εηδηθή ιεηηνπξγηθφηεηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ απφ δηαρεηξηζηέο, ψζηε λα
επηηξέπεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ πζηήκαηνο αιιά θαη ηελ
απνκαθξπζκέλε εθηέιεζε δηαρεηξηζηηθψλ ελεξγεηψλ πάλσ ζηα έγγξαθα.
Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:


Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα
έγγξαθα ηνπ Φνξέα ζην ζχλνιφ ηνπο.
 Αληίζηνηρε ιεηηνπξγηθφηεηα ζα πξέπεη λα παξέρεηαη θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ εγγξάθσλ ζε θάζε
βαζκίδα ηεο ηεξαξρίαο (ηκήκα, δηεχζπλζε, γεληθή δηεχζπλζε, γεληθή γξακκαηεία, θνθ.), ψζηε ν
δηαρεηξηζηήο λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ θαηάινγν εγγξάθσλ φπσο απηφο πξνβάιιεηαη ζε θάζε
ππεξεζηαθή κνλάδα.
 Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη εηδηθή πξνβνιή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ έγγξαθσλ πνπ θαηαρσξίδνληαη
θαη δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ηνπ Κεληξηθνχ Πξσηνθφιινπ.
ηα πξνβαιιφκελα έγγξαθα, ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ δηαζέζηκεο
ιεηηνπξγίεο:










Αλαιπηηθά πξνβνιά ςεθηαθψλ εγγξάθσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ ηνπο.
Δπεμεξγαζέα δηαρεηξηζηά, ε νπνία ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
εγγξάθνπ. Η ελέξγεηα απηή ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζην ηζηνξηθφ ηνπ εγγξάθνπ καδί κε ηα
ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε θαη ηελ ψξα πνπ ηελ πξαγκαηνπνίεζε.
ΔπαλαθνξΪ από αξρεηνζΫηεζε. Η νκάδα ησλ δηαρεηξηζηψλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα επαλαθέξεη
έλα έγγξαθν απφ ηελ αξρεηνζέηεζε.
Γεκνζέεπζε ζε Ιζηνζειέδα.
Αληηζηξνθά ηύπνπ εγγξΪθνπ. ε πεξηπηψζεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ιαλζαζκέλα ε αξρηθή
επηινγή ηνπ ηχπνπ ηνπ εγγξάθνπ (Δηζεξρφκελν ή Δμεξρφκελν) ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί
λα κεηαηξέςεη ην εηζεξρφκελν ζε εμεξρφκελν ή ην αληίζηξνθν.
Γηαγξαθά ρεδέσλ. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο ζρεδίσλ πνπ δελ έρνπλ
νινθιεξσζεί θαη παξακέλνπλ αλελεξγά ρσξίο ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπληάθηε\θαηαρσξηζηή.
Αθύξσζε Σειηθάο Τπνγξαθάο. ε πεξηπηψζεηο πνπ έλα ζρέδην έρεη ιάβεη ηελ ηειηθή ππνγξαθή

Σελίδα24 από 42

ΑΔΑ: 60ΧΞ4690ΒΔ-Ζ2Ν

θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ην αθπξψζεη θαη λα ην επαλαθέξεη
ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ πξηλ ηελ ηειηθή ππνγξαθή, θαηαρσξίδνληαο
ζε ζρφιηα ηνλ αθξηβή ιφγν ηεο αθχξσζεο. Παξάιιεια, ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ θαη ην έγγξαθν ζα
πξέπεη λα αθπξψλεηαη θαη ζηε ζέζε ηνπο λα θαηαρσξίδεηαη απηφκαηα έγγξαθν πνπ ζα θέξεη ηελ
έλδεημε ΑΚΤΡΟ.
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Ο ππνςάθηνο ζα πξΫπεη λα πεξηγξΪςεη αλαιπηηθΪ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνέν ην πξνζθεξόκελν
ζύζηεκα θαιύπηεη ηηο αλσηΫξσ ιεηηνπξγέεο ππνβΪιινληαο ζρεηηθό video πνπ ηεθκεξηώλεη ηηο
ιεηηνπξγέεο δηαρεέξηζεο εγγξΪθσλ από δηαρεηξηζηΫο (V7)
1.1.5.2 Μεηαβέβαζε αξκνδηνηάησλ εγθξέζεσλ θαη ππνγξαθάο ζρεδέσλ εγγξΪθσλ
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ησλ αξκνδηνηήησλ έγθξηζεο θαη ππνγξαθήο
εγγξάθσλ ζε ρξήζηε πνπ θαηέρεη πςειφηεξε ηεξαξρηθά ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ ρξήζηε ζηνλ νπνίνλ βξίζθεηαη
πξνο ππνγξαθή έλα ζρέδην εγγξάθνπ. Ο ρξήζηεο ζηνλ νπνίν κεηαβηβάδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζπλππνγξάθνληεο ή λα είλαη ν ηειηθφο ππνγξάθσλ ηνπ εγγξάθνπ.
Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαθίλεζεο ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ ζπιινγή εγθξίζεσλ θαη ππνγξαθψλ, ζα
πξέπεη λα παξέρεηαη ζε ρξήζηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νκάδεο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα λα εγθξίλνπλ ην
ζρέδην θαη δελ έρνπλ αθφκα παξαιάβεη ην ζρέδην, ε δπλαηφηεηα λα εθηειέζνπλ θαηάιιειε ελέξγεηα, π.ρ.
Αλάιεςε ππνρξέσζε ππνγξαθήο, ψζηε λα κεηαβηβάζνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο έγθξηζεο απφ ηνπο πθηζηάκελνχο
ηνπο ζε απηνχο ηνπο ίδηνπο.
Ο ππνςάθηνο ζα πξΫπεη λα πεξηγξΪςεη αλαιπηηθΪ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνέν ην πξνζθεξόκελν
ζύζηεκα θαιύπηεη ηηο αλσηΫξσ ιεηηνπξγέεο ππνβΪιινληαο ζρεηηθό video πνπ ηεθκεξηώλεη ηηο
ιεηηνπξγέεο κεηαβέβαζεο εγθξέζεσλ γηα ζρΫδηα εγγξΪθσλ (V8)
1.1.5.3 Τπνδνρά θαη δηαρεέξηζε εγγξΪθσλ θαη αηηεκΪησλ κΫζσ δηαδηθηπαθάο πύιεο
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο θαη δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη αηηεκάησλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Φνξέα.
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη εμεηδηθεπκέλε αλαδήηεζε γηα ηα έγγξαθα απηά βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ
πεδίσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε, π.ρ. Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο,
θαη ζα ππνζηεξίδεη ηελ εμαγσγή (export) ηνπο ζε αξρείν θαηάιιειεο κνξθήο, π.ρ. CSV.
1.1.5.4 Γηαρεέξηζε εγγξΪθσλ κΫζσ εγγελνύο (native) εθαξκνγάο γηα θνξεηΫο ζπζθεπΫο
ην χζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη εγγελήο (native) δπλακηθή εθαξκνγή γηα θνξεηέο ζπζθεπέο γηα
ηηο πιαηθφξκεο Android θαη iOS.
Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηε δηαθίλεζε, δηεθπεξαίσζε θαη
αλαδήηεζε ησλ εγγξάθσλ αληίζηνηρε κε απηή πνπ παξέρεηαη κέζσ ελφο δηαδηθηπαθνχ θπιινκεηξεηή (Web
Browser).
Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ παξαθάησ δηαδηθαζηψλ:
 Γηαθίλεζε εηζεξρνκέλνπ, εμεξρνκέλνπ θαη ζρεδίνπ εγγξάθνπ.
 Αξρεηνζέηεζε εγγξάθνπ.
 Παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εγγξάθνπ.
 Ηιεθηξνληθή ππνγξαθή ζρεδίνπ (έλδεημε έγθξηζεο ή ςεθηαθή ππνγξαθή).
 Μεηαηξνπή ζρεδίνπ ζε εμεξρφκελν.
 Αλαδήηεζε θαη εληνπηζκφο εγγξάθσλ.
Ο ππνςάθηνο ζα πξΫπεη λα πεξηγξΪςεη αλαιπηηθΪ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνέν ην πξνζθεξόκελν
ζύζηεκα θαιύπηεη ηηο αλσηΫξσ ιεηηνπξγέεο ππνβΪιινληαο ζρεηηθό video πνπ ηεθκεξηώλεη ηηο
ιεηηνπξγέεο ηεο εγγελνύο θνξεηάο εθαξκνγάο δηαρεέξηζεο εγγξΪθσλ (V9)
1.1.6

Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα 6: ΓεληθΫο απαηηάζεηο νξηδόληησλ ιεηηνπξγηώλ

1.1.6.1 Τπνζύζηεκα Ηιεθηξνληθάο Πξσηνθόιιεζεο & Υξνλνζάκαλζεο ΔγγξΪθσλ
Οη απαηηήζεηο ηεο ελφηεηαο απηήο αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο Ηιεθηξνληθήο Πξσηνθφιιεζεο ησλ εγγξάθσλ
ηνπ πζηήκαηνο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ην χζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:



Γπλαηφηεηα ζε θάζε ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε λα κπνξεί λα
θαηαρσξίδεη έγγξαθα ζην ζχζηεκα θαη λα ιακβάλεη Αξηζκφ Πξσηνθφιινπ.
Υξήζε κεραληζκνχ ρξνλνζήκαλζεο θαηά ηελ πξσηνθφιιεζε. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη έγθπξε
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ρξνλνζήκαλζε (time-stamping) κε δηαζχλδεζε κε πηζηνπνηεκέλν θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ
ςεθηαθήο ρξνλνζήκαλζεο (ΑΠΔΓ, Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Μεηξνινγίαο ή άιιν αληίζηνηρν
αλαγλσξηζκέλν θνξέα).
Ηιεθηξνληθή πξσηνθφιιεζε φισλ ησλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ κε βάζε ηνπο
θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηνλ θνξέα.
Τπνζηήξημε θαη‟ ειάρηζηνλ ησλ παξαθάησ ηξφπσλ πξσηνθφιιεζεο:
o Καηαλεκεκέλε πξσηνθφιιεζε, κε δηαθξηηφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ αλά βαζκίδα ηεο ηεξαξρίαο
(ηκήκα, δηεχζπλζε, γεληθή δηεχζπλζε, γεληθή γξακκαηεία, θ.ν.θ.) θαη
o Απφδνζε θεληξηθνχ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ απφ ην εληαίν θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Φνξέα.
Απηφκαηε αξίζκεζε (auto-numbering) θαη απφδνζε κνλαδηθνχ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ.
Μεραληζκφ ειέγρνπ δηπιήο θαηαρψξηζεο εγγξάθσλ.
Γπλαηφηεηα αθχξσζεο Αξ. Πξσηνθφιινπ ζε θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο.
Απηφκαηε έθδνζε απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο εγγξάθνπ (Απνδεηθηηθφ Πξσηνθφιινπ) θαηά ηελ
θαηαρψξηζε πξσηνθφιινπ πνπ αθνξά εηζεξρφκελα, κε θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: Όλνκα
απνζηνιέα, αξηζκφ πξσηνθφιινπ, εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο, ζέκα.
πζρέηηζε εγγξάθσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζην πξσηφθνιιν (π.ρ. απαληεηηθή επηζηνιή ζε
πξνεγνχκελν πξσηνθνιιεκέλν έγγξαθν ή ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζε
επηζηνιή).
Υαξαθηεξηζκφ εμεξρφκελνπ εγγξάθνπ κε δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο "ΓΙΑΤΓΔΙΑ", π.ρ. "Πξνο
Αλάξηεζε", "Αξηζκφο Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΓΑ)", θιπ.

1.1.6.2 Τπνζύζηεκα ππνζηάξημεο θαη ελζσκΪησζεο Φεθηαθώλ Τπνγξαθώλ
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελζσκάησζε θαη
δηαρείξηζε ησλ πάζεο θχζεο Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ (πξνεγκέλε ή κε) ζε θάζε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ
εγγξάθνπ πνπ πξνβιέπεηαη απηφ:













Απεπζείαο πξνζζήθε ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζηνπο δηαθφξνπο θφκβνπο ηεο δηαθίλεζεο ηνπ
εγγξάθνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα ην ρξήζηε είηε απηή είλαη πξνεγκέλε είηε απηή είλαη απιή, είηε απηή
θπιάζζεηαη ζε θνξεηφ κέζν „ζθιεξήο‟ απνζήθεπζεο (qualified advanced electronic signature), είηε
θπιάζζεηαη ζε server, είηε κε ηξφπν ζπκβαηά κε ηελ ππνδνκή δεκφζηνπ θιεηδηνχ πνπ δηαηεξεί ε
Αξρή Πηζηνπνίεζεο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΑΠΔΓ), είηε κε άιιν ηξφπν (κε ηα πηζηνπνηεηηθά εηζφδνπ
ζην χζηεκα).
Δλζσκάησζε ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο απεπζείαο απφ ηνλ web browser, ρσξίο ηελ απαίηεζε γηα
εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε νπνηαζδήπνηε desktop εθαξκνγήο (ι.ρ. office, acrobat, java θιπ.) θαη κε
ππνζηήξημε ρξήζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ζθιεξήο απνζήθεπζεο ζε usbtokens ή smartcards.
Η ελζσκάησζε απφ ην χζηεκα ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο κέζσ web browser ζην ςεθηαθφ αξρείν
ηνπ εγγξάθνπ κε ρξήζε usbtoken ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη θαη ζε PC κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα
Windows θαη ζε Mac κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα MacOS X. Πξνο ηεθκεξέσζε ηεο δπλαηόηεηαο
απηάο ζα πξΫπεη λα ππνβιεζεέ ζρεηηθό video (V10).
Γπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ζην ίδην έγγξαθν ζε ζέζεηο πνπ πξνθαζνξίδνληαη
απφ ην ζχζηεκα κε βάζε ηελ επηινγή ππνγξαθφλησλ απφ ηνλ ζπληάθηε ηνπ εγγξάθνπ («ζθξαγίδα
πξνζππνγξαθψλ» ηνπ ΚΔΓΤ)
Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο
καδηθά ζε έγγξαθα κε ηελ εθηέιεζε κίαο ελέξγεηαο. Πξνο ηεθκεξέσζε ηεο δπλαηόηεηαο απηάο ζα
πξΫπεη λα ππνβιεζεέ ζρεηηθό video (V11).
Πιήξε δηαιεηηνπξγία κε ηηο ππεξεζίεο επαιήζεπζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ηεο Αξρήο
Πηζηνπνίεζεο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΑΠΔΓ)
Τπνζηήξημε PAdESb-LTV ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ζην pdf αξρείν ηνπ εγγξάθνπ.

1.1.6.3 Τπνζύζηεκα ζρεδηαζκνύ θαη παξαγσγάο Αλαθνξώλ θαη ηαηηζηηθώλ
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα πιήξεο ππνζχζηεκα ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο αλαθνξψλ
πνπ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο παξακεηξηθψλ αλαθνξψλ θαη ζα απνζθνπεί ζηελ εμαγσγή
πνζνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ πνπ ζα αθνξνχλ φιεο ηηο κνλάδεο θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ νξγαληζκνχ.
Δθηφο ησλ απιψλ αλαθνξψλ πνπ ζα απνηππψλνπλ ελέξγεηεο επί ησλ εγγξάθσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
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απφ ηνπο ρξήζηεο ζην χζηεκα, ην Τπνζχζηεκα ζα πξέπεη λα εμάγεη θαη ζπλδπαζηηθά ζηαηηζηηθά πνπ ζα
κπνξνχλ δπλεηηθά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ δηνίθεζε κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε, θαη πην ζηνρεπκέλε ιήςε
απνθάζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Τπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηνπ θνξέα λα δεκηνπξγνχλ
λέεο αλαθνξέο αλάινγα κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπο θαη λα ηηο ελζσκαηψλνπλ ζην χζηεκα.
Αλαιπηηθφηεξα ην Τπνζχζηεκα Αλαθνξψλ ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:









Πξφζβαζε απνθιεηζηηθά κέζσ δηαδηθηπαθνχ θπιινκεηξεηή (browser) κε αλάινγε θηιηθή δηεπαθή
επηθνηλσλίαο, φπσο απηή γηα ηε δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαη ππνζέζεσλ, ηφζν γηα ηελ εθηέιεζε –
πξνβνιή αλαθνξψλ φζν θαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπο.
Δλζσκαησκέλν κεραληζκφ ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο ζχλζεησλ αλαθνξψλ κε δπλαηφηεηα
απφδνζεο δηθαησκάησλ εθηέιεζήο ηνπο απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ζε νκάδεο ρξεζηψλ (ππεξεζίεο).
Τπνζηήξημε δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο βηβιηνζήθεο έηνηκσλ αλαθνξψλ.
Απινπνηεκέλε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ. Γπλαηφηεηα παξαγσγήο δπλακηθψλ αλαθνξψλ
κε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη εμαγσγή ηνπο ζε εθηππψζηκε ή ειεθηξνληθή κνξθή.
Τπνζηήξημε παξαγσγήο αλαθνξψλ αλά Τπεξεζηαθή Μνλάδα θαη ξφιν ρξήζηε.
Γπλαηφηεηα εμαγσγήο αλαθνξψλ ζε δηάθνξεο κνξθέο αξρείσλ (θαη΄ειάρηζηνλ csv, excel, pdf, word,
powerpoint, odt, ods).
Γπλαηφηεηα δηαβαζκηζκέλεο πξφζβαζεο ζε αλαθνξέο, αλάινγα κε ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία αλήθεη
ν ρξήζηεο θαη ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο πνπ ηνπ απνδίδνληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο
ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο.

1.1.6.4 Τπνζύζηεκα Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκεένπ
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα πιήξεο Τπνζχζηεκα Τπνδνρήο, Καηαρψξηζεο θαη
Πξσηνθφιιεζεο ηεο Ηιεθηξνληθήο Αιιεινγξαθίαο πνπ δέρνληαη νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο.
Δηδηθφηεξα, ζε θάζε βαζκίδα ηεο ηεξαξρίαο (ηκήκα, δηεχζπλζε, γεληθή δηεχζπλζε, γεληθή γξακκαηεία, θ.ν.θ.),
κέζα απφ ην Τπνζχζηεκα απηφ, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο κελπκάησλ απφ ην
ππεξεζηαθφ ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ζα πξέπεη λα παξέρνληαη νη παξαθάησ δπλαηφηεηεο
θαη ελέξγεηεο:


Πξνβνιή κελπκάησλ ζε θαηάινγν κε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο βάζεη θαηάζηαζεο (Γηαγξακκέλα,
αλαγλσζκέλα, κε αλαγλσζκέλα, πξσηνθνιιεκέλα, θηι.), ιέμεσλ θιεηδηψλ θαη εκεξνκελία
απνζηνιήο.
 Αλαιπηηθή πξνβνιή κελπκάησλ θαη ζπλεκκέλσλ αξρείσλ.
 Καηαρψξηζε θαη πξσηνθφιιεζε ιεθζέληνο κελχκαηνο, κε ηελ απηφκαηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ
Θέκα, Απνζηνιέαο, Email Απνζηνιέα, Ηκεξνκελία Απνζηνιήο θαη δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηνπ
θεηκέλνπ ηνπ email, ή ησλ ζπλεκκέλσλ αξρείσλ ηνπ, σο βαζηθνχ ςεθηαθνχ αξρείνπ ή ζπλεκκέλνπ
ζην έγγξαθν, κε ην πάηεκα 2-3 clicks.
 Απηφκαηε κεηαηξνπή ηνπ θεηκέλνπ ηνπ email ζε ςεθηαθφ αξρείν PDF θαη ελζσκάησζή ηνπ ζην
έγγξαθν πνπ πξσηνθνιιείηαη.
 Γπλαηφηεηα επηζθφπεζεο ηνπ εγγξάθνπ πνπ πξσηνθνιιήζεθε.
Ο ππνςάθηνο ζα πξΫπεη λα πεξηγξΪςεη αλαιπηηθΪ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνέν ην πξνζθεξόκελν
ζύζηεκα θαιύπηεη ηηο αλσηΫξσ ιεηηνπξγέεο ππνβΪιινληαο ζρεηηθό video πνπ ηεθκεξηώλεη ηηο
ιεηηνπξγέεο ηνπ ππνζπζηάκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκεένπ (V12)
1.1.6.5 Τπνζύζηεκα Δηδνπνηάζεσλ (notifications)
Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ελζσκαησκέλν κεραληζκφ εηδνπνίεζεο (notifications) ησλ ρξεζηψλ κε
πνιιαπινχο ηξφπνπο ζηνπο νπνίνπο ζα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζνη:


Δηδνπνίεζε ρξεζηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε απηφκαηε απνζηνιή ζρεηηθνχ
ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο.
 Δηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ κέζσ εηδνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο.
 Δηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ κε ρξήζε desktop notifications.
Ο ππνςάθηνο ζα πξΫπεη λα πεξηγξΪςεη αλαιπηηθΪ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνέν ην πξνζθεξόκελν
ζύζηεκα θαιύπηεη ηηο αλσηΫξσ ιεηηνπξγέεο ππνβΪιινληαο ζρεηηθό video πνπ ηεθκεξηώλεη ηηο
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ιεηηνπξγέεο ηνπ ππνζπζηάκαηνο εηδνπνηάζεσλ (V15)

1.1.7

Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα 7: Λεηηνπξγέεο Γηαρεέξηζεο πζηάκαηνο

ηελ παξνχζα ιεηηνπξγηθή ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα παξέρνληαη πξνο ηνπο
δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο νη δηαρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε
απνθιεηζηηθά κέζσ δηαδηθηπαθνχ θπιινκεηξεηή θαη ην πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο
ελζσκαησκέλν ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα παξέρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο:





Σνπ νξγαλνγξάκκαηνο ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα
Σσλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
Σσλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ξφισλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα
Σσλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξνχλ ζηα έγγξαθα θαη ηηο ππνζέζεηο θαζψο θαη ηνπ
ζπλφινπ ηεο βνεζεηηθήο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο
(εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία απνζηνιέσλ, παξαιεπηψλ, κεζφδσλ απνζηνιήο εγγξάθσλ, ε
δηαρείξηζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, δηαρείξηζε αλαθνξψλ, modulesθ.ιπ.).
Δηδηθφηεξα, νη ρξήζηεο κε ξφιν ηνπηθνχ δηαρεηξηζηή ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη απφ ην ζεκείν
ηνπ Οξγαλνγξάκκαηνο ζην νπνίν έρνπλ νξηζηεί θαη γηα φιεο ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηα
αθφινπζα:
 Τπεξεζίεο/Σκήκαηα ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο
 Λνγαξηαζκνχο ρξεζηψλ
 Έγγξαθα ππεξεζηψλ
 Δμσηεξηθέο επαθέο (απνζηνιείο - παξαιήπηεο)
 Φάθεινπο Αξρεηνζέηεζεο
Μέζσ απηνχ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη ξπζκίζεηο γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο γηα θάζε ηκήκα ηνπ
ππνζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο.
Να δνζεέ ζρεηηθό video πνπ ηεθκεξηώλεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο ζε επέπεδν
δηαρεέξηζεο, ηόζν γηα ΓηαρεηξηζηΫο ηνπ πζηάκαηνο όζν θαη γηα Σνπηθνύο ΓηαρεηξηζηΫο (V13)θαη
πεξηγξΪθεηαη αλαιπηηθόηεξα ζηηο επόκελεο 3 παξαγξΪθνπο.
1.1.7.1 Γηαρεέξηζε ΟξγαλνγξΪκκαηνο Τπεξεζηώλ
Θα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο κίαο ππεξεζίαο ζην νξγαλφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
θνξέα κέζα απφ web based δηεπαθή, ελζσκαησκέλε ζην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα.
Έηζη ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ηα αθφινπζα:










Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ελφο θνξέα κε νπηηθνπνηεκέλν πξνθαλή ηξφπν κέζα
απφ εχρξεζηε δηεπαθή.
Γεκηνπξγία λέαο ππεξεζίαο θαη ηνπνζέηεζή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζην νξγαλφγξακκα.
Σξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κίαο ππεξεζίαο, φπσο:
o Όλνκα ππεξεζίαο
o Δίδνο ππεξεζίαο
o ηνηρεία πξντζηακέλνπ
o Κσδηθφο ηεο ππεξεζίαο ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ
o Δλεξγνπνίεζε – απελεξγνπνίεζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο πνπ έρεη ε θάζε ππεξεζία ζηα
επί κέξνπο ππνζπζηήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ πζηήκαηνο
Μεηαθίλεζε ππεξεζίαο ζην νξγαλφγξακκα κε ρξήζε drag&drop κεραληζκνχ.
Γηαγξαθή ππεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο δηαγξαθήο κίαο ππεξεζίαο ζα πξέπεη ην ζχζηεκα λα
δηαζέηεη κεραληζκφ κεηαθνξάο ηεο «επζχλεο» ησλ εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο ζε άιιε ππεξεζία.
Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εηδηθψλ νκάδσλ εθηφο ηεο βαζηθήο ηεξαξρίαο.
Τπνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ (Κεληξηθφ Πξσηφθνιιν, Πνιηηηθή Ηγεζία,
Γελ. Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα, Αλεμάξηεηεο Οκάδεο, Δμσηεξηθνί Φνξείο θαη Δζσηεξηθέο Οκάδεο)
Γπλαηφηεηα θαηά πεξίπησζε αλάζεζεο δηθαησκάησλ (ππνγξαθήο, πξνβνιήο εγγξάθσλ θ.ιπ.) ζε
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ππεξεζίεο επί εγγξάθσλ άιισλ ππεξεζηψλ.
Γηαρείξηζε ησλ ελεξγψλ γηα ηελ θάζε ππεξεζία Τπνζπζηεκάησλ ηνπ πζηήκαηνο

1.1.7.2 Γηαρεέξηζε Υξεζηώλ θαη Ρόισλ
Η δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ξφισλ ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο
εθαξκνγήο θαη ζα παξέρεη δπλαηφηεηεο γηα:
 Γεκηνπξγία λένπ ρξήζηε.
 Σξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ ρξήζηε.
 Σνπνζέηεζε ρξήζηε ζε ππεξεζία.
 Δλεξγνπνίεζε/ απελεξγνπνίεζε ρξήζηε.
 Αλάζεζε ξφισλ ζε ρξήζηε.
 Γηαρείξηζε ζπζθεπψλ ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπ ρξήζηε
Οη ξφινη πνπ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη‟ ειάρηζηνλ ην ζχζηεκα είλαη νη αθφινπζνη:
 Γηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο.
 Πξντζηάκελνη ππεξεζηψλ.
 Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο
 Τπάιιεινη.
 Σνπηθνί Γηαρεηξηζηέο
 Δμσηεξηθνί ρξήζηεο.
Γηα ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζα θαζνξίδνληαη θσδηθνί πξφζβαζεο / ειέγρνπ. Η πξφζβαζε ζην ζχζηεκα
θαη ζηα δεδνκέλα απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο δελ ζα είλαη επηηξεπηή.
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηε δηαζχλδεζε θαη ζπγρξνληζκφ κε θαηάινγν LDAP (OpenLDAPθαη
ActiveDirectory) (Θα θαηαγξάθεηαη ε θάζε κία πξφζβαζε?)
1.1.7.3 Γηαρεέξηζε ΜεηαδεδνκΫλσλ ΔγγξΪθσλ θαη ινηπώλ ζηνηρεέσλ ηνπ ζπζηάκαηνο
Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ηηκψλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ
εγγξάθσλ θαζψο θαη άιισλ ζηνηρείσλ ππνζηεξίδνληαο ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:







1.1.8

Γεκηνπξγία λέαο νληφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ.
Δπεμεξγαζία (πξνζζήθε/ ηξνπνπνίεζε/ δηαγξαθή) ηηκψλ κεηαδεδνκέλσλ.
Γηαγξαθή νληνηήησλ κεηαδεδνκέλσλ.
Γηαρείξηζε ησλ modules ηνπ ζπζηήκαηνο
Γηαρείξηζε εμσηεξηθψλ επαθψλ (contacts) ηφζν ζε θεληξηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν ηκήκαηνο/
ππεξεζίαο κε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο (email, ηαρ. Γηεχζπλζε,
ηειέθσλν θιπ).
Γηαρείξηζε θαθέισλ αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ ηφζν ζε θεληξηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν
ηκήκαηνο/ ππεξεζίαο.
Λεηηνπξγηθά Δλόηεηα 8: Λεηηνπξγέεο επηθνηλσλέαο θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε ηξέηα
ζπζηάκαηα

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα:






Με ηελ Τπνδνκά Γεκόζηνπ Κιεηδηνύ ηεο Αξράο Πηζηνπνέεζεο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζένπ
(ΑΠΔΓ): Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηψλ κε ηελ ΑΠΔΓ
εγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο (ΔΓΓΗΤ) θαη δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο
ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη λα αμηνπνηεί ηελ ππεξεζία εγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο
ρξνλνζθξαγίδαο, ή/θαη ειεθηξνληθήο ρξνλνζθξαγίδαο θαηά ηε δεκηνπξγία εγθεθξηκέλσλ
ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ή/θαη εγθεθξηκέλσλ ειεθηξνληθψλ ζθξαγίδσλ ζε ειεθηξνληθά έγγξαθα.
Με ηελ πχιε ΓΙΑΤΓΔΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) γηα απηφκαηε αλάξηεζε ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ σο
"Πξνο Αλάξηεζε" εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ θαζψο θαη γηα ηε ιήςε θαη εηζαγσγή ζην ζχζηεκα
εηζεξρφκελσλ εγγξάθσλ κε απηφκαην ηξφπν κε ρξήζε ηνπ ΑΓΑ. - Να δνζεέ ζρεηηθό video πνπ
ηεθκεξηώλεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα δεκνζέεπζεο ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη Λάςεο θαη θαηαρώξηζεο
εηζεξρνκΫλνπ εγγξΪθνπ από ην ΓΙΑΤΓΔΙΑ(V14)
Με ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – ΚΗΜΓΗ»,
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φηαλ είλαη έηνηκε ε ππνδνκή (API) ζηε πιεπξά ηνπ ΚΗΜΓΗ, εθφζνλ ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα
βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο εγγχεζεο / ζπληήξεζεο.
Με ην Κεληξηθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθήο Γηαθίλεζεο Δγγξάθσλ γηα ηελ απηφκαηε ειεθηξνληθή
αληαιιαγή θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, φηαλ απηφ ζα ηεζεί ζε
ιεηηνπξγία (Ν.4727/2020 Άξζξν 18), θαζψο θαη ηελ πιαηθφξκα απνκαθξπζκέλσλ ππνγξαθψλ. Θα
πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ πζηήκαηνο γηα λα αληαπνθξηζεί ζε απηή ηελ απαίηεζε
ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε νκαιή ηνπ ιεηηνπξγία.
Σν ζχζηεκα ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ eGif γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.

1.2 ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο πζηάκαηνο
1.2.1

ΓεληθΪ

Οη γεληθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ην ζχλνιν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγηθφ θαη
ηερλνινγηθφ επίπεδν πεξηιακβάλνπλ:
1. Τπνζηάξημε αλνηθηώλ πξνηύπσλ
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη «αλνηθηήο αξρηηεθηνληθήο» (open architecture) ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη:
o
o
o

o
o

Η βησζηκφηεηα θαη ε κειινληηθή επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλεμαξηήησο Πξνκεζεπηή.
Η νκαιή ζπλεξγαζία θαη ιεηηνπξγία κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Η δηαδηθηπαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ
πνπ βξίζθνληαη ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα εμσηεξηθψλ θνξέσλ. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη νη
εθαξκνγέο λα κπνξνχλ λα παξάγνπλ γεγνλφηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε πξφηππα xml αξρεία θαη λα
ππνζηεξίδεη webservices .
Αλνηθηφ πεξηβάιινλ σο πξνο ηελ ηερλνινγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.
Αλνηθηφ πεξηβάιινλ σο πξνο ηε κεηαθνξά θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια ζπζηήκαηα.

2. Σν ύζηεκα ζα πξΫπεη λα παξνπζηΪδεη ηθαλνπνηεηηθνύο ρξόλνπο απόθξηζεο.
ηφρνο είλαη ε εμππεξέηεζε-δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ θαη φρη ε επηβάξπλζή ηνπο. Οη επηζπκεηνί ρξφλνη
απφθξηζεο είλαη δηαθνξεηηθνί θαηά πεξίπησζε, φκσο ζε γεληθέο γξακκέο ππάξρεη ε απαίηεζε λα κελ
αλαγθάδεηαη λα θνηηάδεη ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή πεξηκέλνληαο ηα απνηειέζκαηα. ηελ πεξίπησζε εηδηθψλ
ρξνλνβφξσλ ιεηηνπξγηψλ, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη κε θαηάιιεια νπηηθά κέζα φηη βξίζθεηαη
ζε εμέιημε επεμεξγαζία ψζηε λα κελ λνκίζεη φηη ην ζχζηεκα δελ απνθξίλεηαη (π.ρ. ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ
κήλπκα πξνφδνπ θαη αλάγθεο αλακνλήο γηα απφθξηζε).

3. Υξάζε Σερλνινγηθώλ πξνηύπσλ - Portability
Οη ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ζα πξέπεη λα
είλαη ζπκβαηέο κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα ηερλνινγηθά πξφηππα θαη ηππνπνηεκέλα πξσηφθνιια
επηθνηλσλίαο (π.ρ. HTML, XML, LDAP, θ.ιπ.).

4. Υξάζε ύγρξνλσλ / ΓνθηκαζκΫλσλ Σερλνινγηώλ (State of the Art)
Η πινπνίεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, πξνθεηκέλνπ
λα εμαζθαιηζηεί ε αλζεθηηθφηεηά ηεο ζην ρξφλν. Παξάιιεια, ζα πξέπεη απηέο νη ηερλνινγίεο λα είλαη
δνθηκαζκέλεο θαη ψξηκεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο.

5. πληεξεζηκόηεηα – Δπεθηαζηκόηεηα (Maintainability / Extensibility)
Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ φζν ην δπλαηφλ επθνιφηεξε θαη µε κηθξφηεξν
Σελίδα31 από 42

ΑΔΑ: 60ΧΞ4690ΒΔ-Ζ2Ν

θφζηνο επέκβαζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ ηνπ – ηφζν γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, φζν θαη γηα ηελ επέθηαζή ηνπο – θαζψο θαη ζηελ νινθιήξσζή ηνπ µε άιιεο
κειινληηθέο εθαξκνγέο. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηα αλσηέξσ είλαη ε χπαξμε:









1.2.2

Αξζξσηάο (modular) αξρηηεθηνληθήο. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ δνκηθέο
κνλάδεο (components) µε μεθάζαξα φξηα, ρσξίο απηά λα παξαβηάδνληαη θαη ρσξίο λα ππάξρνπλ
ππεξθαιχςεηο.
Αξρηηεθηνληθά N-tier, γηα ηελ επειημία ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο θαη θνξηίνπ κεηαμχ θεληξηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ζηαζκψλ εξγαζίαο, γηα ηελ απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ
επθνιία ζηελ επεθηαζηκφηεηα
ΓηΪθξηζεο
αλάκεζα
ζην
πεξηερφκελν
θαη
ηελ
εκθάληζε
ηνπ
ζπζηήκαηνο
(content/designseparation).
Αλνηθηνύ πεξηβΪιινληνο σο πξνο ηε κεηαθνξά θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια ζπζηήκαηα.
Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ αμηνπνίεζε/ παξακεηξνπνίεζε πξνηχπσλ ΥΜL γηα ηελ κνληεινπνίεζε
ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ ηνπο εγγξάθσλ ηα νπνία αληαιιάζζνληαη ζηα πιαίζην
ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ, θαζψο θαη ηελ ηεθκεξίσζε φισλ ησλ ζρεκάησλ
δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο λέεο ππεξεζίεο.
Πιάξνπο ηεθκεξέσζεο ηνπ πεγαίνπ θψδηθα πνπ ζα αλαπηπρζεί θαη φισλ ησλ ξπζκίζεσλ /
παξακεηξνπνηήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ππεξεζηψλ θαη ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο, θαζψο θαη απεξηφξηζηεο πξφζβαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο ζηνλ θψδηθα απηφ θαη ζηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο / παξακεηξνπνηήζεηο.

ΔηδηθΫο ΣερληθΫο πξνδηαγξαθΫο

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηα αθφινπζα:
•

•
•

•

•
•

Γηάζεζε API πξνο ηξίηεο εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνληαο ηα πξφηππα JSON / SOAP
1.1 / SOAP 1.2 γηα ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο ρξήζηε:
o Δίζνδνο ρξήζηε
o Αλάθηεζε θσδηθνχ πξφζβαζεο
o Καηάινγνο εγγξάθσλ
o Αλαδήηεζε εγγξάθσλ βάζεη θξηηεξίσλ
o Καηαρψξεζε εγγξάθνπ
o Μεηαθφξησζε ςεθηαθνχ αξρείνπ
o πζρέηηζε εγγξάθσλ
o Απνζηνιή / Υξέσζε / Δπηζηξνθή εγγξάθνπ
o Καηάινγνο Θεκαηηθψλ Φαθέισλ αλά ππεξεζία
o Καηάινγνο Θεκαηηθψλ Καηεγνξηψλ
o Γηαζέζηκα είδε απνθάζεσλ
o Καηάινγνο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ
o Καηάινγνο ρξεζηψλ
o Αλαδήηεζε ρξήζηε
o Γεκηνπξγία ππφζεζεο
o Καηάινγνο ππνζέζεσλ
Υξήζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) γηα ηελ δηαρείξηζε
κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη ηελ απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
Υξήζε ππεξεζηψλ θαηαιφγνπ ζπκβαηψλ κε ην πξσηφθνιιν LDAP V3 γηα ηνλ έιεγρν
πξφζβαζεο ρξεζηψλ θαη ηελ εληαία δηαρείξηζε ρξεζηψλ θαη ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ κε ηξίηεο
εθαξκνγέο ηνπ θνξέα.
Modular αξρηηεθηνληθή κε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο εμεηδηθεπκέλσλ επεθηάζεσλ γηα ηε παξαγσγή
θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ θνξκψλ - λα δνζεέ Ϋλα παξΪδεηγκα από πθηζηΪκελε
επηρεηξεζηαθά πινπνέεζε.
Γηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο, αθεξαηφηεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ
θαηά ηε ρξήζε θαη ηε δηθηπαθή δηαθίλεζή ηνπο.
Γπλαηφηεηα απηφκαηεο πξνζαξκνγήο ζε κεηαβνιέο ηνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ψζηε κεηαβνιέο ηνπ ζρήκαηνο απηνχ λα νδεγνχλ ζε απηφκαηε
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πξνζαξκνγή ησλ θνξκψλ θαηαρψξεζεο κεηαδεδνκέλσλ ηνπ ΓΙΑΤΓΔΙΑ εληφο ηνπ πζηήκαηνο.

1.2.3

Δμνπιηζκόο θαη Λνγηζκηθό

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζηηο ππνδνκέο ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Νέθνπο
(G-Cloud) ηεο ΓΓΠΓΓ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα πεξηγξάςεη ην απαξαίηεην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη
ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην χζηεκα, θαζψο θαη φπνην
άιιν έηνηκν ινγηζκηθφ (εκπνξηθφ ή αλνηρηνχ θψδηθα) απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη απφιπηα ιεηηνπξγηθή ε
πξνζθεξφκελε ιχζε.

2. ΔιΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο Τπεξεζηώλ
2.1 Τπεξεζέεο ΔγθαηΪζηαζεο - Παξακεηξνπνέεζεο
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ζε ππνδνκέο
πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αξρηθή
παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε φζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηε Φάζε Αλάιπζεο Απαηηήζεσλ
θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φνξέα.
Σν απνηέιεζκα ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζα είλαη ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα εγθαηεζηεκέλν θαη
έηνηκν γηα ρξήζε, έηζη ψζηε λα μεθηλήζεη ε πεξίνδνο Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο.
2.2 Τπεξεζέεο κεηΪπησζεο δεδνκΫλσλ
Ο Αλάδνρνο ζην πιαίζην ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζην λέν ζχζηεκα ζα αλαιάβεη ηε
κεηάπησζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα Ηιεθηξνληθήο πξσηνθφιιεζεο, ην νπνίν είλαη ην eΠξσηφθνιιν ηεο εηαηξείαο Computer Solution, ζην ππφ πξνκήζεηα ΗΓΔ.
Οη ππεξεζίεο κεηάπησζεο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ κεηάπησζε (ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ ζηε θάζε
Αλάιπζεο Απαηηήζεσλ) απαξαίηεησλ επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ, θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
ηνπ θνξέα γηα ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγηά. Καζψο θαη ηα ςεθηαθά αξρεία πνπ είλαη απνζεθεπκέλα κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη.
2.3 Τπεξεζέεο Δθπαέδεπζεο
ηφρνο ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο είλαη:


ε νινθιεξσκέλε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πξνο έλα ηθαλφ ππξήλα ζηειερψλ ηνπ Φνξέα, νη νπνίνη ζα
αλαιάβνπλ κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ ηελ δηαρείξηζε, ππνζηήξημε θαη πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ Π,
φπσο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δελ πξνβιέπεηαη λα εθπαηδεπηνχλ απφ
ηνλ Αλάδνρν.
 ε αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε
λα ππνζηεξηρζεί ε δηαδηθαζία ηεο πιήξνπο έληαμεο ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία.
 ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξρηθή εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ Π θαη ηε
ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηα λέα εξγαιεία.
Οη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζα παξαζρεζνχλ ζε ρψξν ή ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ Φνξέα.
Δλαιιαθηηθά, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηειεθπαίδεπζεο ησλ
πξναλαθεξζέλησλ ρξεζηψλ απφ απφζηαζε κέζσ δηαδηθηχνπ. ε πεξίπησζε πεξηνξηζκψλ ιφγσ COVID-19,
νη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ απφ απφζηαζε.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Φάζεο Δθπαίδεπζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα επηθαηξνπνηήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Αλάδνρν ην πιάλν εθπαίδεπζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηα ηξέρνληα δεδνκέλα εθείλεο ηεο ρξνληθήο
ζηηγκήο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή παξνρή
εθπαίδεπζεο.
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Η εθπαίδεπζε ζα αθνξά ηηο αθφινπζεο Οκάδεο Δθπαίδεπζεο:
Δθπαίδεπζε ησλ Κεληξηθψλ Γηαρεηξηζηψλ (3 ζπλνιηθά), ζε κηα νκάδα.
Δθπαίδεπζε επηιεγκέλσλ απιψλ ρξεζηψλ (25 ζπλνιηθά πξνεξρνκέλσλ απφ ππεξεζίεο
πξσηνθφιινπ, γξακκαηείεο δηνίθεζεο θαη Γηεπζχλζεσλ) ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Η
Δθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νκάδεο ησλ 10 αηφκσλ.
Λφγσ ησλ πνιιψλ λέσλ αληηθεηκέλσλ πνπ εηζάγεη ην παξφλ έξγν θαη ηεο δηάξθεηαο πνπ ελδερνκέλσο
ρξεηάδεηαη λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θχθινη αλά αληηθείκελν ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο Φάζεο
Δθπαίδεπζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ πσο είλαη πηζαλφ λα είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε
πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο εθπαηδεπηή ηαπηφρξνλα. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκνη θαη ελαιιαθηηθνί
/ζπκπιεξσκαηηθνί εθπαηδεπηέο, είηε ιφγσ αδπλακίαο ησλ επηιεγκέλσλ, είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Φνξέα.



Κάζε γθξνππ εθπαηδεπφκελσλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ,
εηδηθφ Έληππν Αμηνιφγεζεο Δθπαίδεπζεο ησλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο (αμηνιφγεζε
εθπαηδεπηή, πιηθνχ, επίπεδνπ γλψζεο πνπ θαηαθηήζεθε, θνθ), έληππν ην νπνίν ζα πξέπεη λα παξέρεη ν
Αλάδνρνο. Αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα νπνηνδήπνηε θχθιν εθπαίδεπζεο δελ είλαη
ηθαλνπνηεηηθά, ε Αλαζέηνπζα αξρή ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη επαλάιεςε ηνπ θχθινπ.
ην εθπαηδεπηηθφ πιάλν ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη επίζεο λα νξίδνληαη:
 ε δηάξθεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο,
 νη θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ, πνπ πξέπεη λα ην παξαθνινπζήζνπλ,
 ν πξνηεηλφκελνο θαη κέγηζηνο αξηζκφο αηφκσλ απφ θάζε θαηεγνξία
 ην είδνο θαη κέγεζνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ απαηηείηαη γη‟ απηνχο.
Δθπαέδεπζε Γηαρεηξηζηώλ (Αdministrators) ηνπ πζηάκαηνο
Η ζπγθεθξηκέλε νιηγνκειήο νκάδα ζα εληαρζεί ζηνπο κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ
θπξίσο έξγνπ ηνπ Π, ψζηε λα απνθηά ηελ απαξαίηεηε εμνηθείσζε κε ηα λέα ζπζηήκαηα. Παξάιιεια φκσο
ζα ιάβεη ηελ απαξαίηεηε ηερληθή θαηάξηηζε, ψζηε λα έρεη ηελ απαηηνχκελε εμεηδίθεπζε γηα λα:


αλαιάβεη ζηαδηαθά ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (δηαρείξηζε, ζπληήξεζε θιπ) εθφζνλ
δελ ζα ππάξρεη ζε εμέιημε θάζε ππνζηήξημεο απφ ηελ Αλάδνρν εηαηξεία (Δγγχεζε Καιήο
Λεηηνπξγίαο ή πληήξεζεο),
 έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πεξαηηέξσ εζσηεξηθήο εμέιημεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ (customization),
 ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγηθά αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ θαη λα επηιχεη ζέκαηα θαηαλφεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Δθπαέδεπζε Υξεζηώλ ηνπ πζηάκαηνο
Θα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ ππεξεζίεο Δθπαίδεπζεο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο (δηνηθεηηθό
πξνζσπηθό ηνπ ΦνξΫα) ψζηε λα απνθηεζεί ε απαηηνχκελε εμεηδίθεπζε θαη ηερληθή θαηάξηηζε θαζψο θαη ε
απαξαίηεηε εμνηθείσζε κε ηα λέα ππνζπζηήκαηα. Η εθπαίδεπζε δελ ζα παξαζρεζεί ζην ζχλνιν ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιά ζε επηιεγκέλεο νκάδεο ηειηθψλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ θαίξην ξφιν
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (ππάιιεινη πξσηνθφιινπ, γξακκαηεηψλ θιπ). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ
ρξεζηψλ πνπ ζα εθπαηδεπηνχλ ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ζα μεπεξλά ηνπο 25.
Η παξνρή εθπαίδεπζεο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο (δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ηνπ ΦνξΫα) ζα
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην ζχλνιν ησλ Λεηηνπξγηθψλ Δλνηήησλ ηνπ πζηήκαηνο θαη ζα πξέπεη λα
είλαη εμαληιεηηθή ζε βάζνο θαη ζε εχξνο αληηθεηκέλνπ, έηζη ψζηε ν εθπαηδεπκέλνο λα θαηαζηεί ζηαδηαθά
επαξθήο ζηα θαζήθνληα ρξήζεο ηνπ όινπ ζπζηάκαηνο.
Θα πξέπεη λα γίλεη κέξηκλα επαξθνχο δηάρπζεο ηεο γλψζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο
ηνπ πζηήκαηνο αλεμαξηήησο ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ.
Οη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζα αθνξνχλ ζε εθπαίδεπζε ζεκηλαξηαθήο θχζεο, εξγαζηεξηαθήο θχζεο αιιά θαη
πξνρσξεκέλεο επηηφπηαο εθπαίδεπζεο, κε ρξνληθή δηάξθεηα δηδαζθαιίαο, ην πνιχ 4 ώξεο εκεξεζίσο ζε
ηκήκαηα ην αλψηεξν 10 αηόκσλ.
ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνηείλεη πξφγξακκα γηα ηηο ππεξεζίεο
εθπαίδεπζεο πνπ ζα πξνζθέξεη, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ ζα απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ζηελ Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά ηνπ.
2.4

Τπεξεζέεο Πηινηηθάο θαη Γνθηκαζηηθάο Παξαγσγηθάο Λεηηνπξγέαο

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ Τπεξεζίεο Πηινηηθήο θαη Γνθηκαζηηθήο
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Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ:


Σελ Γνθηκαζηηθή θαη Πηινηηθή Λεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο θαη κέηξα δηαζθάιηζεο ηεο απξφζθνπηεο
κεηάπησζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ζηηο λέεο Φεθηαθέο Τπεξεζίεο.
 Σελ κεηάπησζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ απφ πθηζηάκελα ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο φπνπ απηφ
απαηηεζεί.
Οη Τπεξεζίεο Πηινηηθήο θαη Γνθηκαζηηθήο Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο αλαθέξνληαη ζην ζηάδην ηεο
πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ:
 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 2 εβδνκΪδσλ
 θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο,
 ρξεζηκνπνηψληαο αληηπξνζσπεπηηθή πιεξνθνξία γηα ηνλ ελδειερή έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο.
Η δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο πηινηηθήο εγθαηάζηαζεο ζα έρεη ζηφρν:


ηελ έγθαηξε & έγθπξε δηαπίζησζε (ηπρφλ) απνθιίζεσλ / δπζιεηηνπξγηψλ ηερληθήο ή επηρεηξεζηαθήο
θχζεσο ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο,
 ηελ ηεξαξρηθή απνηχπσζε & απνθαηάζηαζε ησλ (φπνησλ) απνθιίζεσλ ζα γίλεη ζε επίπεδν
Πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο,
Οη Τπεξεζίεο Πηινηηθήο θαη Γνθηκαζηηθήο Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ:








Σελ παξνρή ππεξεζηψλ, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πηινηηθνχ,
ηελ θαηαγξαθή / αμηνιφγεζε / επηδηφξζσζε / απνθαηάζηαζε (ηπρφλ) επηρεηξεζηαθψλ / ηερληθψλ
απνθιίζεσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σνλ έιεγρν ηεο επηηπρνχο κεηάπησζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαπίπηνπλ κε ηηο πξνζθεξφκελεο
ππεξεζίεο κεηάπησζεο θαη ηελ εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ ζε
πεξίπησζε πνπ αληρλεπζνχλ ζθάικαηα κε δεδνκέλα πνπ έρνπλ κεηαπέζεη ζην χζηεκα
Σελ ξχζκηζε βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο (tuning) ηειηθνχ ζπζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίεο
Σελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο Πηινηηθήο - δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ Πηινηηθή εγθαηάζηαζε πνπ
ζεκαηνδνηεί θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εμάπισζεο (RollOut) ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειηθνχ
ζπζηήκαηνο ζην ζπλνιηθφ εχξνο ηνπ έξγνπ - δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ζπλνιηθνχ έξγνπ - (βάζεη
πξνδηαγξαθέλησλ ζηελ Μειέηε Δθαξκνγήο επηρεηξεζηαθψλ & ηερληθψλ θξηηεξίσλ ιεηηνπξγίαο) πνπ
ζεκαηνδνηεί θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ Έξγνπ.
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Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:




Δπίιπζε πξνβιεκάησλ,
Γηφξζσζε / Γηαρείξηζε ιαζψλ,
Τπνζηήξημε ρξεζηψλ απφ απφζηαζε αιιά θαη κε θπζηθή παξνπζία ζηειερψλ ηνπ Αλαδφρνπ
(ζπιινγή παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, ππνζηήξημε ζην ρεηξηζκφ θαη ιεηηνπξγία ησλ
ππνινγηζηψλ, εθαξκνγψλ, θιπ.), κε ηελ δηάξθεηα πνπ αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα
 Δπηθαηξνπνίεζε (update) ηεθκεξίσζεο.
 Να παξέρεη ηερληθήο ππνζηήξημεο on-site θαηά ην δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ εθπαίδεπζεο θαη πηινηηθήο
ιεηηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα
ζηειέρε ηνπ θνξέα. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη θαη‟ ειάρηζηνλ
2αλζξσπνεκΫξεο επί ηφπνπ ππνζηήξημεο, εθφζνλ νη ηζρχνληεο πγεηνλνκηθνί θαλνληζκνί ην
επηηξέπνπλ.
Δηδηθφηεξα, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη λα ειεγρζνχλ δηεμνδηθά:




Οη ξπζκίζεηο, παξακεηξνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο,
Η νινθιήξσζε ησλ πινπνηεκέλσλ ππνζπζηεκάησλ,
Οπνηαδήπνηε άιιε παξάκεηξνο επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
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2.5 Τπεξεζέεο Δγγύεζεο «Καιάο Λεηηνπξγέαο»
Η Πεξίνδνο Δγγχεζεο «Καιήο Λεηηνπξγίαο» έρεη έλαξμε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ θαη ρξνληθή
δηάξθεηα ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα (1) Ϋηνο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη Τπεξεζίεο Δγγχεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ θαζ‟
φιε ηε δηάξθεηα απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηα
παξαθάησ:



















Γηφξζσζε ζθαικάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ηνπ πζηήκαηνο (bugfixing). Οη ρξφλνη
απνθαηάζηαζεο ησλ δπζιεηηνπξγηψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαίλνληαη
ζηελ παξάγξαθν "Υξφλνο απνθαηάζηαζεο δπζιεηηνπξγίαο" ηεο Δλφηεηαο "2.6. Σάξεζε
πξνδηαγξαθώλ πνηόηεηαο ππεξεζηώλ".
Αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, απνθαηάζηαζε είηε κε ιήςε νδεγηψλ απφ καθξηά (κέζσ
ηειεθψλνπ, email, fax ή web) είηε κε επί ηφπνπ επίζθεςε ησλ ζηειερψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο
ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ εθαξκνγψλ.
Βειηηψζεηο, παξάδνζε, ππνζηήξημε, εγθαηάζηαζε ηπρφλ λέσλ εθδφζεσλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ
ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (releases & new versions) φηαλ απηέο είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκεο απφ ηνλ
Αλάδνρν.
Παξάδνζε ελεκεξσκέλνπ πιηθνχ ηεθκεξίσζεο (έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ αληηηχπσλ) κε ηηο ηπρφλ
κεηαβνιέο ή ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο, φηαλ απηφ είλαη δηαζέζηκν απφ ηνλ Αλάδνρν.
Βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε παξνρή ηειεθσληθήο Τπνζηήξημεο ε νπνία ζα είλαη
δηαζέζηκε ζε ψξεο κεηαμχ 08:00 θαη 15:00 θάζε εξγάζηκεο κέξαο θαη ε νπνία ζα παξέρεηαη πξνο
ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηνπ πζηήκαηνο θαη πξνο επηιεγκέλα ζηειέρε ηνπ θνξέα. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα
δηαζέηεη ζε εηνηκφηεηα ηερληθφ πξνζσπηθφ, ε εκπεηξία ηνπ νπνίνπ είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ψζηε
λα εμαζθαιίδεη ζηα απαηηνχκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ. ην πιαίζην ηεο
ππεξεζίαο απηήο ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα αθφινπζα:
o Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ δπζιεηηνπξγηψλ
πνπ αλαθέξνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα. Κάζε πεξηζηαηηθφ πξέπεη λα ιακβάλεη έλα
κνλαδηθφ θιεηδί αλαθνξάο θαη λα θαηαγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ ε εμήο πιεξνθνξία: Τπεξεζία,
είδνο ινγηζκηθνχ, πεξηγξαθή βιάβεο, ψξα αλαγγειίαο. Η αλαγγειία βιαβψλ, ζα κπνξεί λα
γίλεη ελαιιαθηηθά κε φινπο ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: (i) Σειέθσλν, (ii) Email, (iii) Fax, (iv)
εηδηθή web εθαξκνγή, απφ ηελ νπνία ζα θαηαγξάθνληαη θαη‟ ειάρηζηνλ, ν ρξφλνο έλαξμεο
θαη ιήμεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε πεξηγξαθή ηνπ θαη νη ελέξγεηεο επίιπζεο, θαζψο θαη ν
ρξήζηεο πνπ ην αλαθέξεη αιιά θαη ν ππεχζπλνο γηα θάζε ελέξγεηα.
o Ο εμνπιηζκφο θαη ε Web εθαξκνγή πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηεί ν Αλάδνρνο γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.
o Καηά ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη δηαδηθαζία
παξνρήο ππνζηήξημεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
On site ππνζηήξημε. Όηαλ ηα αλαθεξφκελα πξνβιήκαηα δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ απεπζείαο θαη
νξηζηηθά απφ ην πξψην επίπεδν παξέκβαζεο (Helpdesk), πξέπεη λα πξνσζνχληαη ζε εηδηθνχο νη
νπνίνη ζα δίλνπλ ηελ απαηηνχκελε ιχζε επηηφπνπ.
Πξνζαξκνγή ηεο βάζεο θαη ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Έξγνπ ζε
λέεο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ νξγάλσζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο
ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο θαη ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Έξγνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε βειηησηηθήο έθδνζεο ησλ έηνηκσλ παθέησλ ινγηζκηθνχ, κεηά απφ
έγθξηζε ηεο ΔΠΠΔ, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε επεκβάζεσλ ζηελ εθαξκνγή, ν Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο επεκβάζεηο απηέο ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε ηνπ Φνξέα
Λεηηνπξγίαο.
ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε λέσλ εθδφζεσλ ηεο εθαξκνγήο, απαηηεί ηελ
παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε λέσλ εθδφζεσλ έηνηκνπ ινγηζκηθνχ, ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ηηο πξαγκαηνπνηήζεη ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο.
Δλεκέξσζε ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ γηα ηπρφλ αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.

2.6 Σάξεζε πξνδηαγξαθώλ πνηόηεηαο ππεξεζηώλ
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο παξέρνληαο παξάιιεια ηηο
απαηηνχκελεο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, ψζηε λα ηεξνχληαη ηα ειάρηζηα φξηα δηαζεζηκφηεηαο πνπ
νξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Σνλίδεηαη φηη νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ηζρχνπλ γηα ηελ
Πεξίνδν Γνθηκαζηηθήο θαη Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ πεξίνδν
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. ηνπο ρξφλνπο κε δηαζεζηκφηεηαο ππνινγίδνληαη κφλν πεξίνδνη κε
δηαζεζηκφηεηαο πνπ νθείινληαη ζε αζηνρίεο / δπζιεηηνπξγίεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ θαη φρη
πεξίνδνη πνπ νθείινληαη ζε αζηνρίεο ππνινγηζηηθψλ ή δηθηπαθψλ ππνδνκψλ.
Οξηζκνί:
1. ΚΧΚ (θαλνληθΫο ώξεο θΪιπςεο): Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 08:00 – 15:00 γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο.
2. Σν Πνζνζηό Γηαζεζηκόηεηαο (Γ) ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηχπν:

Απαιτούμενος Χρόνος Λειτοσργίας είλαη ην άζξνηζκα ησλ απαηηνχκελσλ σξψλ θαιήο ιεηηνπξγίαο ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα κέηξεζεο. Τπνινγίδεηαη ζε 240 εξγάζηκεο εκέξεο (12 κήλεο) ην ρξφλν, δει. 240x8=1.920
ψξεο.
Σν αλεθηφ πνζνζηφ δηαζεζηκφηεηαο νξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ/ηηο
εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ηπρφλ
αλαβαζκίζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη εθηφο ΚΧΚ, δηαθνξεηηθά ζα ζεσξνχληαη ρξφλνο εθηφο ιεηηνπξγίαο.
ηνηρείν Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Π

ΚΧΚ

Τπνδνκή

99,3%

Δθαξκνγή

99,3%
Απαηηάζεηο Γηαζεζηκόηεηαο

Χρόνος Βλάβης είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ζε πιήξε
ιεηηνπξγία απφ ηνλ Αλάδνρν.
Δάλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε είλαη κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ, νη ψξεο
θαζπζηέξεζεο ζην δηπιάζην ππνινγίδνληαη ζην ρξφλν εθηφο ιεηηνπξγίαο.
Η εηήζηα δηαζεζηκφηεηα αθνξά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/1 σο 31/12 εθάζηνπ έηνπο. Δηδηθά γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ πξψηνπ έηνπο ζα ιεθζεί ππφςε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ επνκέλε
ηεο εκεξνκελίαο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κέρξη ηηο 31/12 ηνπ ίδηνπ έηνπο.
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Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο/ δπζιεηηνπξγίαο:


Η απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο/ δπζιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε 24 ψξεο
απφ ηελ αλαγγειία ηεο. Δηδηθά γηα ηνπο εμππεξεηεηέο, είλαη αλαγθαίν λα έρεη απνθαηαζηαζεί ε
ιεηηνπξγία ηνπο κεηά απφ βιάβε ην πνιχ κέρξη ηηο 08:00 ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο.
 ηελ πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο ηνπ Αλαδφρνπ εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ σξψλ, νη επηπιένλ
ψξεο θαζπζηέξεζεο ζπλππνινγίδνληαη ζην ρξφλν απνθαηάζηαζεο.
Υξφλνο αληαπφθξηζεο (παξνπζία ηερληθνχ):
Γηα ηηο βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εηδνπνηνχληαη ηερληθνί πνπ ζα έρνπλ πξνθαζνξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ,
ελψ ε ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ email, ηειεθσλήκαηνο, web ζειίδαο ή ζπζθεπήο
ηειενκνηνηππίαο. Σφζν κεηά ηελ γλσζηνπνίεζε φζν θαη κε ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο πξέπεη
λα απνζηέιιεηαη ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθφ επηβεβαησηηθφ κήλπκα.
Η αληαπφθξηζε (παξνπζία) ηνπ Αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη :


Γχν (2) ψξεο απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ηεο βιάβεο, εθφζνλ ε εηδνπνίεζε έγηλε απφ
Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή θαη ζην δηάζηεκα απφ 07:00 κέρξη 15:00.
 ηηο 08:00 ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο εθφζνλ ε εηδνπνίεζε έγηλε εθηφο ησλ αλσηέξσ
εκεξψλ θαη σξψλ.
Δπηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαθνπψλ ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ πζηήκαηνο, ηφζν θαηά ηελ
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ππεξεζηψλ εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ
ζπλζήθεο:


Κάζε πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ Αλάδνρν ζα αλαθνηλψλεηαη ηνπιάρηζηνλ 15
εκεξνινγηαθέο εκέξεο λσξίηεξα ζην Φνξέα, θαη ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαηάιιεια.
 Κάζε πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ξεηά ζπκθσλεζεί
κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ.
 Η κέγηζηε δηάξθεηα κίαο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπήο ππεξεζηψλ ζα ζπκθσλείηαη ξεηά κεηαμχ ησλ δχν
κεξψλ.
 Θα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε εθηφο ΚΧΚ (φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ πξνεγνπκέλσο).
 Η ρξνληθή πεξίνδνο απψιεηαο ηεο ππεξεζίαο πνπ νθείιεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή δελ ζα
ππνινγίδεηαη ζηε κέηξεζε ησλ Πνηνηηθψλ Κξηηεξίσλ.
ε πεξηπηψζεηο φπνπ, ε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπήο ππεξεζίαο ππεξβεί ηελ
πξνζπκθσλεκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, θαη γη‟ απηφ επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο, ηφηε ε επηπιένλ
ρξνληθή δηάξθεηα απψιεηαο ηεο ππεξεζίαο ζεσξείηαη σο βιάβε.

2.7 ελΪξηα ρξάζεο θαη ΔιΫγρνπ - Γηαδηθαζέα παξαιαβάο ιεηηνπξγηθόηεηαο πζηάκαηνο
Γηα λα δηαπηζησζεί φηη ην πζηήκα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη
εθπιεξψλεη ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο φπνηνπο δεκηνπξγήζεθε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνρσξήζεη ζηε
δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο ππνρξέσζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη
λα εθαξκφζεη κεζνδνινγία ειέγρνπ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, ζε επίπεδν νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ
θαη λα ηεθκεξηψζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ.
Η κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ:
 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειέγρνπ
 ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ ειέγρνπ
 ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ
Η παξάδνζε ηνπ πζηήκαηνο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξαιαβή ηνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα γίλνπλ
ππνρξεσηηθά κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ζα νξηζηνχλ ζηε χκβαζε.
3. Μεζνδνινγέα Τινπνέεζεο
3.1 Γηνέθεζε θαη νκΪδα Ϋξγνπ
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3.1.1

ράκα Γηνέθεζεο Έξγνπ

Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ην
ζρήκα δηνίθεζεο, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ην πξνζσπηθφ πνπ
ζα δηαζέζεη γηα ηε δηνίθεζε θαη εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ην αληηθείκελν θαη ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο.
Σπρφλ αιιαγή ζην πξνζσπηθφ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο.
Σελ θχξηα επζχλε πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο έρεη ν Αλάδνρνο, ηε δε επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθηέιεζεο
ηεο χκβαζεο θαη ησλ παξαδνηέσλ έρεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή.
Ο Αλάδνρνο ζα ζπγθξνηήζεη Οκάδα Έξγνπ, κε θαηάιιειν νξγαλσηηθφ ζρήκα θαη επαξθή ζηειέρσζε, γηα
ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε δηαθήξπμε.
3.1.2

Τπεύζπλνο Έξγνπ Αλαδόρνπ

Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαζνξίζεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ ηα ζηειέρε πνπ ζα αλαιάβνπλ ηνπο
ξφινπο:



Σνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ (projectmanager)



Σνπ Τπεχζπλνπ Τινπνίεζεο πνπ ζα εθηειεί θαη ρξέε αλαπιεξσηή Τπεχζπλνπ Έξγνπ.



Σνπ Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ

3.1.3

ΜΫιε ΟκΪδαο Έξγνπ

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαζνξίζεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ.
πγθεθξηκέλα, γηα φια ηα Μέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη:
-

Να πεξηγξαθεί ν ξφινο ηνπο ζην πξνηεηλφκελν ρήκα Γηνίθεζεο.

-

Να δεισζεί ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα θαιχςνπλ.

3.1.4

Σόπνο πινπνέεζεο – παξΪδνζεο ηνπ Έξγνπ

Ο Αλάδνρνο ζα αλαπηχμεη ην έξγν ζηνπο ρψξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Κάζε ζπλάληεζε κε ζηειέρε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα ιακβάλεη ρψξα ζε ρψξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη
θαη ζα παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην ινγηζκηθφ ζηνπο ρψξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

3.2 ΥξνλνδηΪγξακκα θαη ΦΪζεηο Έξγνπ
Η ζπλνιηθή κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη ηξεέο (3) κάλεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη εληφο ηνπ
δηαζηήκαηνο απηνχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, λα έρεη νινθιεξψζεη ην ζχλνιν ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζηηθήο θαη πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Πξνζθνξά πνπ αλαθέξεη ζαλ ρξφλν νινθιήξσζεο, ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηξεέο (3) κάλεο ζα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ρξφλνη ησλ επηκέξνπο θάζεσλ είλαη ελδεηθηηθνί. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ θαη κηθξφηεξν ζπλνιηθφ ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνπο ηξεέο (3) κάλεο (ζπλνιηθφο
ρξφλνο πινπνίεζεο).
Αθνινπζεί ζπλνπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα θαη πεξηγξαθή ησλ ειάρηζησλ δηαθξηηψλ θάζεσλ πινπνίεζεο κε
ειάρηζηε απαίηεζε ηελ παξάδνζε ελφο θαιψο νξηζκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο, εληφο ησλ
πξνζεζκηψλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, φπνπ ζα έρνπλ παξαδνζεί ηα ειάρηζηα πξνδηαγξαθφκελα παξαδνηέα.
ηελ πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ ππάξρνπλ πίλαθεο κε ηα θαη‟ ειάρηζηνλ δεηνχκελα παξαδνηέα θαη κε ηα
απνδεθηά αλψηαηα ρξνληθά πεξηζψξηα παξάδνζεο ηνπο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ
λα ζπκκνξθσζνχλ πιήξσο κε ηηο ρξνληθέο απαηηήζεηο θαη ηα δεηνχκελα παξαδνηέα.
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ηελ πξνζθνξά ηνπο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα πξέπεη λα παξαζέζνπλ αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα
εξγαζηψλ, ζπκβαηφ κε ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγνπ πνπ ζα αθνινπζεζεί.

3.2.1

Πεξηγξαθά ΦΪζεσλ ηνπ Έξγνπ
ε

ΦΪζε:

1

Σέηινο:

ΑλΪιπζε Απαηηάζεσλ

Γηάξθεηα:

2 εβδνκάδεο

Έλαξμε:

ηφρνη:

- Η νξηνζέηεζε ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ ζε επίπεδν
αξρηηεθηνληθήο & αλαιπηηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη
δηαρεηξηζηψλ.

Υ0

Λήμε:

Υ0+2Δβδ

- Η απνζαθήληζε θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπ έξγνπ / ζπζηήκαηνο (παξερφκελεο
ππεξεζίεο, δηαζπλδεζηκφηεηα, κεηάπησζε δεδνκέλσλ, αζθάιεηα θιπ)
Πεξηγξαθή:

Παξαδνηέα:

Καηά ηελ Α΄ Φάζε ηνπ έξγνπ θαη αθνχ γίλεη ε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηα εμήο:





Αλάιπζε απαηηήζεσλ δηακφξθσζεο ππνδνκήο εγθαηάζηαζεο



Αλάιπζε απαηηήζεσλ παξακεηξνπνίεζεο / αξρηθνπνίεζεο ζπζηήκαηνο



Αλάιπζε απαηηήζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζπζηήκαηνο,



Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο ηειηθψλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ



Γεκηνπξγία ζελαξίσλ ειέγρνπ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ &
δεκηνπξγίαο αληηπξνζσπεπηηθνχ set δεδνκέλσλ)

Π1.1.

Σεχρνο Δμεηδίθεπζεο Απαηηήζεσλ

Πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζην ηα παξαθάησ:
o
o
o


Π1.2.

Αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ.
ρέδην Παξακεηξνπνίεζεο πζηήκαηνο.
Πιάλν κεηάπησζεο δεδνκέλσλ
Σεχρνο Πιάλσλ Γνθηκψλ πζηήκαηνο

Πιήξεο νδεγφο γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο δνθηκέο ειέγρνπ πνπ ζα γίλνπλ ζην πιαίζην
ησλ παξαιαβψλ ηνπ Έξγνπ. Καη‟ ειάρηζην ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε:



o
o
Π1.3.

δνθηκψλ ζε επίπεδν πζηήκαηνο (systemtests)
δνθηκψλ απνδνρήο ρξεζηψλ (useracceptancetests)
Σεχρνο Πιάλνπ Δθπαίδεπζεο

Πιήξεο ηεχρνο νξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, ηνπ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ηεο κεζνδνινγίαο κε
βάζε ηελ νπνία ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο. Μεζνδνινγία, ιεπηνκεξέο πξφγξακκα θαη αλαιπηηθφ
πιηθφ εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ Φνξέα κε βάζε ηνλ ξφιν θάζε ζηειέρνπο ζην
Έξγν.
Δλδεηθηηθά (φρη δεζκεπηηθά, αθνχ νη ξφινη εμαξηψληαη απφ ηηο επηκέξνπο αλάγθεο
θάζε Έξγνπ), αλαθέξνληαη:
o
o


Π1.4.

Δθπαίδεπζε Γιατειριστών ζπζηήκαηνο
Δθπαίδεπζε Χρηστών ζπζηήκαηνο
ρέδην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη Γηαζχλδεζεο

Πιήξεο νδεγφο πνπ αλαιχεη ηηο απαηηήζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ ίδην ή άιινπο
θνξείο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν θαη ηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε πινπνίεζήο ηεο.
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ε

ΦΪζε:

2

Σέηινο:

ΔγθαηΪζηαζε, παξακεηξνπνέεζε θαη Ϋιεγρνο
ιεηηνπξγέαο ζπζηάκαηνο

Γηάξθεηα:

6 εβδνκάδεο

Έλαξμε

ηφρνη:

Η παξακεηξνπνίεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο θαη ν ζπζηεκαηηθφο (θαη αλά
πάζα ζηηγκή επαιεζεχζηκνο) έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο θάζε ιεηηνπξγηθήο
πεξηνρήο

Πεξηγξαθή:

H ελ ιφγσ θάζε πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ
ζπζηήκαηνο, ηελ παξακεηξνπνίεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν
παξαδνηέν ηεο Φάζεο Α, ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ ζελαξίσλ κεκνλσκέλνπ
ειέγρνπ, ηελ απνηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελ ιφγσ ειέγρσλ θαη ηελ
πινπνίεζε ησλ δηνξζψζεσλ / βειηηψζεσλ βάζεη ησλ αμηνινγεζέλησλ επξεκάησλ
κεκνλσκέλσλ ειέγρσλ εθαξκνγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο.

Υ0+2Δβ
δ

Λήμε

Υ0+8εβδ

Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε & έιεγρν ηνπ
ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο (operating system, clustering, RDBMS, application
server, webserver) γηα κεκνλσκέλε ιεηηνπξγία εθαξκνγψλ.
Παξαδνηέα:



Π2.1 Αλαθνξά απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο δνθηκψλ ζε επίπεδν εθαξκνγψλ
(System Tests)



Π2.2 Αλαθνξά απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο δνθηκψλ απνδνρήο ρξεζηψλ
(UATs)



Π.2.3 Σεχρε ηεθκεξίσζεο ρξήζεο & δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (user
manuals, administration manuals)



Π.2.4 χζηεκα ζε ειεγκέλε & απνδεθηή απφ ρξήζηεο ιεηηνπξγία

ε

ΦΪζε:

3

Σέηινο:

Δθπαέδεπζε ρξεζηώλ θαη δηαρεηξηζηώλ
ζπζηάκαηνο

Γηάξθεηα:

2 εβδνκάδεο

Έλαξμε:

Υ0+8εβδκ

ηφρνη:

Η εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ βάζεη αξκνδηνηήησλ (π.ρ. «απινί» ρξήζηεο,
δηαρεηξηζηέο), θαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο.

Πεξηγξαθή:

Πέξαλ ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ, γηα ζθνπνχο δηελέξγεηαο ησλ
UATs, ζα αθνινπζήζεη βαζηθή ζεκηλαξηαθή εθπαίδεπζε ησλ βαζηθψλ ρξεζηψλ.

Λήμε:

Υ0+10εβδ

Σαπηφρξνλα, ζα ππάξμεη δηεμνδηθή εθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
ψζηε ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα αθνκνηψζνπλ ην ζχλνιν ηεο
ελζσκαησκέλεο ηερλνινγίαο, ηαπηφρξνλα κε ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Παξαδνηέα:

ΦΪζε:
Γηάξθεηα:
ηφρνη:



Π.3.1 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο



Π.3.2 Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο



Π.3.3 Σεχρνο αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ εθπαίδεπζεο

ε

4

2 εβδνκάδεο

Σέηινο:
Έλαξμε:

Γνθηκαζηηθά θαη Πηινηηθά ιεηηνπξγέα ηειηθνύ
ζπζηάκαηνο
Υ0+10εβδκ

Λήμε:

Υ0+12εβδ

Η δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγηθήο εγθαηάζηαζεο, κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε
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& έγθπξε δηαπίζησζε (ηπρφλ) απνθιίζεσλ / δπζιεηηνπξγηψλ ηερληθήο ή
επηρεηξεζηαθήο
θχζεσο
ζε
ζπλζήθεο
πξαγκαηηθήο
ιεηηνπξγίαο
ζε
αληηπξνζσπεπηηθφ εχξνο («εγθαηάζηαζε πηιφηνο») ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Η
ηεξαξρηθή απνηχπσζε & απνθαηάζηαζε ησλ (φπνησλ) απνθιίζεσλ ζε επίπεδν
Πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Πεξηγξαθή:

ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο εθηεινχληαη:
Η πιήξεο θαη ηειηθή ειεθηξνληθή κεηάπησζε (ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ ζηελ κειέηε
εθαξκνγήο) απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ πθηζηάκελσλ θαη θαηαξγνχκελσλ
εθαξκνγψλ, θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θνξέα γηα ηελ
επηρεηξεζηαθή κεηάπησζε ηνπ ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ζην Πηινηηθφ ηνπ Έξγνπ.
Η παξνρή ππεξεζηψλ δηάξθεηαο ελφο κελφο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο
δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πηινηηθνχ, ηελ θαηαγξαθή / αμηνιφγεζε /
επηδηφξζσζε / απνθαηάζηαζε (ηπρφλ) επηρεηξεζηαθψλ / ηερληθψλ απνθιίζεσλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
H ξχζκηζε βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο (tuning) ηειηθνχ ζπζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθέο
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίεο
Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο - δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ
Πηινηηθή εγθαηάζηαζε- (βάζεη πξνδηαγξαθέλησλ ζηελ θάζε Αλάιπζεο
Απαηηήζεσλ) πνπ ζεκαηνδνηεί θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο.

Παξαδνηέα:

3.2.2



Π.4.1 Σειηθφ ζχζηεκα. Οξηζηηθή παξαιαβή ηειηθνχ ζπζηήκαηνο

ΥξνλνδηΪγξακκα Τινπνέεζεο Έξγνπ

Φάζε/
εβδνκάδεο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Φ1
Φ2
Φ3
Φ4
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Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ

(ρσξέο
ΦΠΑ)

(ρσξέο
ΦΠΑ)

(κε ΦΠΑ)

Βαζηθή
άδεηα
θεληξηθήο
εγθαηάζηαζεο

ΣΜΥ

1

€

€

€

Άδεηεο
Υξήζεο
Λνγηζκηθνχ
ΗΓΔ
(25 άδεηεο ρξήζεο
ηειηθψλ ρξεζηψλ κε
δηθαίσκα ππνγξαθήο
εγγξάθσλ
απεξηφξηζηεο
δηάξθεηαο)

ΣΜΥ

25

€

€

€

ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ

(ρσξέο
ΦΠΑ)

(ρσξέο
ΦΠΑ)

(κε ΦΠΑ)

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΔΙΓΧΝ (1)
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Δμεηδίθεπζε
Απαηηήζεσλ
Δγθαηάζηαζε
–
Παξακεηξνπνίεζε
Μεηάπησζε
δηαζχλδεζε
πθηζηάκελα
ζπζηήκαηα

–
κε

Δθπαίδεπζε
Μεηαθνξά
Σερλνγλσζίαο

–

Δγγχεζε
πληήξεζε

–
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ (2)
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ(1) + (2)

Οη αλαγξαθφκελεο ηηκέο λα έρνπλ κέρξη δχν (2) δεθαδηθά ςεθία.
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