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Rozdział 1 Słownik podstawowych pojęć 
ADMINISTRATOR OBSZARU – UŻYTKOWNIK odpowiadający za obszar: działanie, 
monitorowanie pracy, konfigurowanie, zgłaszanie błędów w działaniu, zgłaszanie 
propozycji poprawek i modyfikacji i/lub udzielanie UPRAWNIEŃ innym UŻYTKOWNIKOM 
ADMINISTRATOR POK – UŻYTKOWNIK odpowiadający za ogólne działanie portalu, 
monitorowanie pracy, konfigurowanie OBSZARÓW POK. Dysponuje kodami 
informatycznymi portalu z możliwością ich edycji i modyfikowania. Realizuje techniczne 
czynności związane z funkcjonowaniem portalu, ma możliwość wprowadzania zmian 
technicznych, konfiguracji, wgrywania poprawek oraz obsługi interfejsów na każdym 
poziomie portalu. Do jego uprawnień należy tworzenie, edycja i modyfikacja UPRAWNIEŃ 
ADMINISTRATORA OBSZARU 
KLIENT – UŻYTKOWNIK nabywający towar i/lub usługę 
KONTO UŻYTKOWNIKA – konto zawierające zbiór informacji o UŻYTKOWNIKU 
ZAREJESTROWANYM i jego atrybutach i UPRAWNIENIACH, w tym: 
KONTO PRYWATNE – KONTO UŻYTKOWNIKA będącego osobą fizyczną 
KONTO FIRMOWE – KONTO UŻYTKOWNIKA reprezentującego organizację/firmę posiadającą 
numer NIP (osoba prawna) 
KONTO NADRZĘDNE – KONTO FIRMOWE po wykupieniu z jego poziomu usługi dostępowej z 
pełnią praw wynikających z posiadania konta i przypisanymi ROLAMI łącznie z prawem 
administracyjnym do zakładania i edycji KONT PODRZĘDNYCH 
KONTO PODRZĘDNE – KONTO FIRMOWE powiązane z KONTEM NADRZĘDNYM spełniające 
warunki: taki sam NIP i domena jak KONTO NADRZĘDNE z określonymi, wynikającymi z 
rodzaju usługi UPRAWNIENIAMI 
LOGOWANIE – mechanizm uwierzytelnienia i autoryzacji UŻYTKOWNIKA 
ZAREJESTROWANEGO 
OBSZAR POK – wyodrębniona funkcjonalnie część POK, służąca realizacji celu założonego 
przez Zamawiającego 
PDN – Polski Dokument Normalizacyjny  
PN – Polska Norma 
POK – Portal Obsługi Klienta 
PRODUKTY NORMALIZACYJNE – projekty PN/PDN, projekty norm europejskich, projekty norm 
międzynarodowych, projekty dokumentów normalizacyjnych europejskich i 
międzynarodowych, PN/PDN, normy europejskie, normy międzynarodowe, dokumenty 
europejskie i międzynarodowe oraz WYDAWNICTWA ZWARTE PKN  
prPDN – projekt Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego  
prPN – projekt Polskiej Normy  
REJESTRACJA – czynność jednorazowa, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracji, 
niezbędnych akceptacji oraz dokonaniu procesu weryfikacji KONTA UŻYTKOWNIKA 
ROLA – zbiór UPRAWNIEŃ w różnych OBSZARACH POK nadawany UŻYTKOWNIKOM  
UPRAWNIENIE – przyznane UŻYTKOWNIKOWI prawo lub pozwolenie wynikające z 
przypisanych RÓL lub UPRAWNIEŃ  
UŻYTKOWNIK - osoba korzystająca z POK  
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UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY – UŻYTKOWNIK nieposiadający konta w POK  
UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – osoba, przedstawiciel instytucji lub organizacji, która/y 
utworzyła/ł KONTO UŻYTKOWNIKA   
WYDAWNICTWA ZWARTE PKN – tłumaczenia, opracowania, Wiadomości PKN – numery 
specjalne. 

Rozdział 2 Stan aktualny 
W PKN są wykorzystywane następujące systemy i narzędzia informatyczne: 

 SAP ERP – zintegrowany modułowy pakiet oprogramowania 
Wersja: SAP ERP Central Component (ECC) 6.0 

Baza danych: ORACLE 12.1.0.2.0 

Wdrożone moduły wchodzące w skład systemu to: 

• FI: Rachunkowość Finansowa (Financial Accounting) 

• FI-GL: Księga Główna (General Ledger Accounting) 

• FI-AP: Rozrachunki z Dostawcami (Accounts Payable) 

• FI-AR: Rozrachunki z Odbiorcami (Accounts Receivable) 

• FI-BL: (Bank Accounting) 

• FI-AA: Majątek Trwały (Asset Accounting) 

• CO: Controlling 

• PA: Administracja Kadrami (Personnel Management) 

• PT: Zarządzanie Czasem Pracy (Personnel Time Management) 

• PY: Lista Płac (Payroll) 

• MM: Gospodarka Materiałowa (Materials Management) 

• SD: Sprzedaż i Dystrybucja (Sales and Distribution) 

• SAP Netweaver Records Management 25 000 rekordów 

W skład architektury systemów SAP wchodzi również hurtownia danych SAP BW wraz z 
aplikacją SAP PORTAL. 

Wersja: SAP NETWEAVER 7.5 

Dwukierunkową wymianę danych pomiędzy systemami PZN i SCSPU a systemem 
zarządzania SAP ERP zapewnia usługa Web Service i aplikacja SOAMANAGER. 

 Polski Zasób Normalizacyjny (PZN) 
System PZN wspiera pracę członków Organów Technicznych (OT) w trakcie procesu 
opracowywania norm, udostępniając zasoby normalizacyjne PKN oraz umożliwiając 
efektywną komunikację pomiędzy członkami OT oraz pomiędzy członkami OT a 
pracownikami PKN. Zapewnia kompleksowe zarządzanie pracami OT, głosowaniami i 
dokumentami w obiegu wewnętrznym OT. Umożliwia zarządzanie zasobami: produktami 
normalizacyjnymi, uprawnieniami użytkowników i rolami oraz pracami w OT. Gwarantuje do 
nich szybki dostęp, sprawną dystrybucję, zatwierdzanie, akceptowanie, tworzenie 
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elektronicznych teczek akt normy oraz wykonywanie prac normalizacyjnych zgodnie z 
procedurami określonymi w PKN.  

W tabeli PZN są podane ścieżki dostępu do plików pdf norm i dokumentów 
normalizacyjnych, które są zarządzane w zakładce repozytorium zasobów. 

System PZN działa w oparciu o trzy główne moduły uruchomione na systemie operacyjnym 
Linux Ubuntu Server 18.04.1 LTS wykorzystujące serwer aplikacyjny Apache Tomcat 7.0.72 
oraz maszynę wirtualną Java w wersji 1.7.0_79-b15: 

• Alfresco 4.2.c Community Release 

• PZN-Share – zbudowany na Alfresco Share 4.2.c 

• PZN-Repository – zbudowany na Alfresco Repository 4.2.c 

Użytkownicy PZN stan na grudzień 2021: 226 pracowników PKN, 3754 
zewnętrznych/reprezentantów. 

Dane w systemie: Polskie Normy PN (104 094 rekordów), Polskie Dokumenty Normalizacyjne 
PDN (318 rekordów), Projekty Polskich Norm PrPN (4 257 rekordów). Zajmowane 
miejsce/wielkości zasobów produkcyjnego serwera Systemu PZN z kodami aplikacji oraz 
logami systemu: 

• Alfresco 4.2.c – ponad 600 GB  

• PZN-Share – ok. 22 GB 
• PZN-Repository – ok. 16 GB 
• W module Alfresco 4.2c na serwerze linuxowym przechowywany jest zbiór 

dokumentów biblioteki OT = łącznie 525 GB – przyrost ok. 5 GB miesięcznie  

Baza danych Oracle 

• Schemat Oracle – ALF PROD – 9 GB – 100 tabel – część pusta. Zawiera tabele 
schematu modułu Alfresco z metadanymi i plikami dokumentów w PZN 

• Schemat Oracle – PZN_PROD – 43 GB – 470 tabel, część pusta. Import danych, 
Perinorm, Tabele PZN, tabele tymczasowe oraz tabele odnośnie modułu Activity czyli 
zadań 

• Schemat Oracle – KeyCloak – 190 MB – wspólna baza SCSPU, Czytelnia i PZN 
przechowująca dane do autoryzacji użytkowników 

 System Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług (SCSPU) – sklep internetowy – 
sklep.pkn.pl 

Magento – Dostępna na otwartej licencji platforma sklepu internetowego Magento 
Commerce. Wykorzystywana technologia Magento Community v1.7, PHP, MySQL. 
Dedykowane rozszerzenia do Magento, opracowane w celu spełnienia przez platformę 
Magento wymagań stawianych przed SCSPU. 
MySQL 5 – System zarządzania relacyjnymi bazami danych MySQL – Linux CentOS 
PostgreSQL 8.4 – System zarządzania relacyjnym bazami danych PostgreSQL- 
Wykorzystywana technologia – Linux CentOS. 
W sklepie utworzonych jest 57 000 kont (stan – grudzień 2021). 
Liczba zamówień miesięcznie to ok. 3000. Zamówienia mogą być składane przez 
użytkowników zarejestrowanych lub jako gość. 
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 Czytelnia 
Umożliwia czasowe udostępnianie klientom treści PN/PDN w przeglądarkach 
internetowych. PN/PDN prezentowane czytelnikowi są spersonalizowane, zabezpieczone 
przed edycją i zapisem. Wykorzystywana technologia Angular 4+, J2EE, Java, JHipster; 
Architektura Mikroserwisowa; Docker, KeyCloak. W czytelni rocznie czytanych jest ok. 9 000 
dokumentów (stan - grudzień 2021). 

 KeyCloak 
Komponent zapewniający mechanizmy autentykacji dla SCSPU, Czytelni i PZN. Odpowiada 
jedynie za weryfikację nazwy UŻYTKOWNIKA/hasła, przechowywanie sesji użytkowników 
oraz rozwiązania SSO pomiędzy podłączonymi do KeyCloak aplikacjami. 
Wykorzystywana technologia KeyCloak 4.8.0, Docker. 

 SOE 
System Obsługi e-Faktur, służący do magazynowania i obsługi faktur w formie 
elektronicznej. 
Wykorzystywana technologia Linux CentOS, PostgreSQL, C/C++, wxWidgets, PHP. 

 e-płatności 
Rozszerzenie dla Magento – Rozszerzenie implementujące e-płatności w systemie Magento. 

 WIEDZA – wiedza.pkn.pl 
Serwis informacyjny, który zawiera artykuły dotyczące podstawowych pojęć z zakresu 
normalizacji i popularnych zagadnień normalizacyjnych, usługę dostępu do treści PN/PDN 
(normy on-line), szkolenia e-Learningowe, newslettery.  
Środowisko softwarowe składa się z następujących komponentów: 

• Linux CentOS w wersji 6.9 
• Serwer www: Apache 2.2 
• Serwer aplikacyjny: Apache Tomcat 7.0.53 
• Środowisko Java: Java 1.7.0_51 ze sterownikami do łączności z MySql 5.1.71 
• Silnik bazy danych: MySql i Oracle 
• Aplikacja do wyświetlania plików pdf: FlowPaper wersja 2.4.8 
• Biblioteka indeksująca wyszukiwanie tekstów: Lucene 4.4.0 
• Aplikacja CMS portalu: Liferay CE 6.1.1 GA2  
• Używane środowisko programistyczne Eclipse Kepler 64 
• Aplikacja e-Learning: EIS 7.5.11 – system klasy LMS (Learning Management System). 

Zawarte są w nim szkolenia e-Learning oraz mechanizmy umożliwiające zarządzanie 
szkoleniami. Aplikacja zapewnia dostęp do szkoleń oraz realizuje proces nauki. Treści 
e-Learning umieszczane w Aplikacji e-Learning są zgodne ze standardem SCORM. 

Stan – grudzień 2021: Liczba użytkowników portalu WIEDZA: 2 148. Liczba subskrybentów – 
Newsletter norm: 1 618. Liczba subskrybentów – Newsletter zakładek: Zakładka – Wiedza 
normalizacyjna: 518, Zakładka – Edukacja: 457, Zakładka – Szkolenia: 405, Newsletter 
zakładek (suma): 1 380. Ścieżki szkoleniowe do kupienia w sklepie PKN: 4. Bezpłatne ścieżki 
szkoleniowe dostępne dla pracowników PKN i członków KT: 7. Liczba kursów w ścieżkach 
szkoleniowych (suma): 21, Liczba egzaminów w ścieżkach szkoleniowych (suma): 6, Liczba 
użytkowników w ścieżkach szkoleniowych (suma): 298. 
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Usługa dostępu do treści PN/PDN (normy on-line): Liczba dostępnych PN/PDN 104 485 
(liczba stale rosnąca, np.: w 2020 przybyło 1600 dokumentów). Obecnie mamy ok. 130 
klientów z dostępem do czytania PN/PDN. Kilku klientów przez jedno konto umożliwia dostęp 
dużej liczbie użytkowników (np.: jeden z klientów ma ponad 100 tys. członków). Realizowane 
jest to przez ustawienie liczby sesji równoległych (obecnie max. liczba sesji równoległych to 
75 stanowisk jednoczesnego dostępu). Usługa obecnie realizowana jest w portalu WIEDZA. 
Dokumenty są wyświetlane użytkownikom w aplikacji do wyświetlania plików pdf: 
FlowPaper. 

 Sprzęt i oprogramowanie bazodanowe 
Systemy PZN oraz SAP ERP korzystają ze wspólnego rozwiązania bazodanowego firmy 
Oracle opartego na dedykowanej maszynie Oracle Exadata X2-2 Quarter Rack. Bazy 
danych działają w oparciu o rozwiązanie klastrowe RAC (Oracle Real Application Clusters) 
oraz Oracle Grid Infrastructure w wersji 12.2.0.1, umożliwiając współdzielenie dostępnych 
zasobów bazodanowych dla wielu instancji bazy danych. Baza Systemu PZN działa na wersji 
Oracle DB Enterprise 11.2.0.4, natomiast bazy SAP ERP w oparciu o wersję Oracle SAP DB 
Enterprise 12.2.0.1. 

 Oprogramowanie bazodanowe Marklogic 

Baza dokumentów normalizacyjnych zarządza plikami opisanymi poprzez określone 
metadane. Działa na oprogramowaniu Marklogic Essential Enterprise wraz z pakietem 
Language Pack, jest to subskrypcja 12-miesięczna na ośmiordzeniowe oprogramowanie z 
terminem ważności do 26.09.2022 roku. Zamawiający zapewni przedłużenie posiadanej 
obecnie subskrypcji. 
Baza działa na środowisku zwirtualizowanym: Vmware vSphere  
Liczba procesorów: 8 x Intel Xeon Gold 6240R 2.40 GHz, pamięć 64 GB  
Zasoby: 50 GB dysk systemowy, 500 GB dane bazy MarkLogic 
System operacyjny CentOS 8.4.2105 

 Środowisko wirtualne VMware 
Środowisko wirtualne oparte jest na 8 fizycznych serwerach działających pod kontrolą 
oprogramowania Vmware vSphere w wersji 6.5.  

• 4 sztuki Dell PowerEdge MX740c wyposażone w 2 16-rdzeniowe procesory Intel Xeon 
Gold Gold 6226R 2.90 GHz z technologią Hyper-Threading (dostępne 64 logiczne 
procesory dla systemów wirtualnych) oraz 1 TB pamięci RAM. 

• 4 sztuki Dell PowerEdge MX740c wyposażone w 2 24-rdzeniowe procesory Intel Xeon 
Gold Gold 6240R 2.40 GHz z technologią Hyper-Threading (dostępne 96 logicznych 
procesorów dla systemów wirtualnych) oraz 1 TB pamięci RAM. 

Środowisko wirtualne podzielone jest na dwa klastry. 
• Klaster przeznaczony dla maszyn wirtualnych działających pod kontrolą systemów 

operacyjnych Windows (na podstawie licencji Windows Server DataCenter). W jego 
skład wchodzą 4 serwery fizyczne. Średnia utylizacja wszystkich procesorów w klastrze 
osiąga obecnie 7% przy maksymalnym 18% obciążeniu procesorów pojedynczego 
serwera. Średnia utylizacja dostępnej pamięci RAM w klastrze osiąga obecnie 25% przy 
maksymalnym 40% obciążeniu pamięci pojedynczego serwera. 

• Klaster przeznaczony dla maszyn wirtualnych działających pod kontrolą systemów 
operacyjnych innych niż Windows. W jego skład wchodzą 4 serwery fizyczne. Średnia 
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utylizacja wszystkich procesorów w klastrze osiąga obecnie 11% przy maksymalnym 
18% obciążeniu procesorów pojedynczego serwera. Średnia utylizacja dostępnej 
pamięci RAM w klastrze osiąga obecnie 35% przy maksymalnym 50% obciążeniu 
pamięci pojedynczego serwera. 

Dostępne zasoby dyskowe dla całego środowiska wirtualnego to 114 TB, z czego obecnie 
wolnych jest 63 TB. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy licencje Windows Server Standard niezbędne do 
realizacji POK.  

 Strona www.pkn.pl 
• Linux Ubuntu 16.04.5 LTS 
• CMS Drupal core 8 
• Baza danych MySQL 5.7.31 
• Serwer www apache 2.4.41 
• Rozmiar zasobu na serwerze: 17 GB 
• Liczba podstron: 1029 

  Biblioteka Aktów Normatywnych (BAN) 

Zbudowana jest w oparciu o platformę Microsoft Office SharePoint Server 2010, BizTalk 
Adapter Pack 2.0 oraz serwer bazodanowy Microsoft SQL Server 2008. Platforma Microsoft 
Office SharePoint Server 2010 stanowi repozytorium dokumentów XML umożliwiające 
efektywne zarządzanie dokumentacją. Serwer bazodanowy Microsoft SQL Server 2008 jest 
wykorzystany jako silnik bazodanowy. PN/PDN są dostępne w formacie XML. 

 Wirtualizacja PN w wersji E 
Przetwarzanie dokumentów PDF do XML odbywa się automatycznie na żądanie 
użytkownika w roli zarządzającego pracą zespołu. Po zakończeniu przetwarzania pliku, 
system prezentuje plik w postaci XML – do akceptacji lub odrzucenia. Zaakceptowane 
dokumenty trafiają do BAN. 

 Wirtualizacja PN w wersji P 
Użytkownik tworzy nowy dokument, który jest zapisywany w formacie PDF i XML i 
eksportowany do BAN. 

 DIN Eksporter 
System do przetwarzania informacji o normach oraz generowania plików dla systemu DIN-
TERM, zgodnie z określonymi wymaganiami. Cykliczny Job, domyślnie uruchamiany raz w 
tygodniu, pobiera dane norm z PZN. Dla każdej normy pobieranej z PZN Job wyszukuje jej 
odpowiednik w BAN. Po odnalezieniu pobiera wskazane informacje z jej treści. Po zebraniu 
informacji o normach z BAN i PZN, Job przygotowuje na ich podstawie pośredni plik XML, a 
następnie dodaje go do bazy danych narzędzia DIN Exporter, skąd eksportowany jest plik 
XML do zewnętrznej bazy DIN TERM. 

 Zasób sieciowy PDF 
Pliki PDF ok 85 GB. 

 Systemy do zastąpienia 
POK ma zastąpić następujące systemy: 

18.1. Strona internetowa PKN – www.pkn.pl 
18.2. SCSPU 

http://www.pkn.pl/
http://www.pkn.pl/
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18.3. Wiedza 
18.4. BAN 
18.5. Zasób sieciowy PDF 

Wykonawca może wykorzystać lub zastąpić w ramach POK następujące systemy: 
Czytelnię (Rozdz. 2, pkt. 4) i KeyCloak (Rozdz.2, pkt. 5). 

 Interfejsy między systemami 
19.1. PZN-SAP ERP 

19.1.1. Normy, projekty norm 
19.1.2. Controlling 
19.1.3. Zadaniem interfejsów jest przesyłanie metadanych o projektach norm i 

normach wraz ze wszystkimi opisującymi je informacjami oraz zrealizowanymi 
zadaniami wraz z danymi o pracochłonności. Numer materiału (SAP ID) 
przesyłany jest zwrotnie do systemu wywołującego, czyli PZN 

19.2. PZN-SCSPU 
19.2.1. W ramach tego interfejsu, SCSPU pobiera szczegółowe informacje o PN/PDN 

na podstawie numeru nadanego zwrotnie z SAP ERP (SAP ID) 
19.3. SCSPU-SAP ERP 

19.3.1. Klienci, zamówienia-zlecenia, produkty i usługi, ceny, rabaty, faktury 
19.4. SCSPU-Czytelnia 

19.4.1. Adres mailowy klienta (login), numer zamówienia, zamówione (opłacone 
normy), informacje podstawowe o PN/PDN 

19.5. SCSPU-WIEDZA 
19.5.1. ID ścieżki szkoleniowej, adres mailowy użytkownika 

19.6. BAN – PZN 
19.6.1. Pobieranie określonych metadanych o projektach norm i normach z PZN 

oraz aktualizowanie w momencie modyfikacji. Odświeżanie metadanych raz 
dziennie lub w chwili jak użytkownik wywoła funkcję Normy do przetworzenia 

19.7. PZN-MarkLogic 
19.7.1. Pobieranie określonych metadanych o projektach norm i normach z PZN 

oraz aktualizowanie w momencie modyfikacji. Odświeżanie metadanych raz 
dziennie lub na żądanie 

Rozdział 3 Portal Obsługi Klienta (POK) 
POK ma być nowoczesnym narzędziem uwzględniającym potrzeby KLIENTÓW, a także 
usprawniającym pracę pracowników PKN. POK dzięki swojej wydajności i funkcjonalności 
umożliwi m.in. łatwe i szybkie udostępnianie i dystrybucję informacji o normach i treści 
PRODUKTÓW NORMALIZACYJNYCH w formach i zestawach zgodnych z potrzebami 
KLIENTÓW. POK ma zostać zbudowany według zasad architektury modułowej, co pozwoli 
na elastyczną rozbudowę i modyfikowanie zgodnie z pojawiającymi się potrzebami PKN i 
oczekiwaniami KLIENTÓW PKN.    
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I. Wymagania ogólne 

1. Wykonawca zaprojektuje i wdroży POK, który będzie służył do realizacji następujących 
zadań: 
1.1. Rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej  
1.2. Promocji systemu normalizacji dobrowolnej poprzez udostępnianie informacji o 

normach i działalności normalizacyjnej 
1.3. Dystrybucji norm, dokumentów normalizacyjnych oraz innych produktów i usług 

PKN zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych 
2. POK ma zostać zbudowany według zasad architektury modułowej.  
3. Zamawiający wstępnie zidentyfikował następujące Obszary POK: 

3.1. CMS 
3.2. Obszar Witryny Internetowej 
3.3. Obszar Wyszukiwarki 
3.4. Obszar Repozytorium Dokumentów 
3.5. Obszar Rejestracji i Logowania Użytkowników 
3.6. Obszar Zarządzania Rolami Użytkowników 
3.7. Obszar Obsługi Zamówień 
3.8. Obszar Personalizacji i Zabezpieczenia Produktu 
3.9. Obszar e-Learning 

Zamawiający dopuszcza zmianę liczby powyższych obszarów z zachowaniem 
wymaganych funkcjonalności POK. 

4. Źródłem metadanych o normach i dokumentach normalizacyjnych będzie PZN. 
5. Obszar Obsługi Zamówień będzie źródłem danych dotyczących cen. 
6. Repozytorium Dokumentów będzie źródłem metadanych w zakresach nieokreślonych 

w PZN (np. wyszukiwanie pełnotekstowe, WYDAWNICTWA ZWARTE PKN). 
7. Repozytorium Dokumentów ma być zbiorem dokumentów w określonych formatach i 

jedynym źródłem plików udostępnianych UŻYTKOWNIKOM. 
8. POK ma wykorzystywać środowisko wirtualne PKN, opisane w Rozdziale 2 pkt 11.  
9. Repozytorium Dokumentów ma wykorzystać oprogramowanie Marklogic, opisane w 

Rozdziale 2 pkt. 10. 
10. POK ma współpracować z wykorzystywanymi w PKN systemami i narzędziami 

informatycznymi, o których mowa w Rozdziale 2 Stan aktualny, punkty 1, 2, 4, 5, 6, 7. 
Zamawiający dopuszcza zastąpienie systemów i narzędzi informatycznych 
wymienionych w punkcie 4 i 5 (tj. Czytelnia i KeyCloak) innymi rozwiązaniami. 

11. Wszystkie OBSZARY POK mają być otwarte na rozbudowę w miarę pojawiających się 
potrzeb i oczekiwań.  

12. POK ma być zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

13. POK ma zapewniać dostępność swoich zasobów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych. 
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14. POK ma być zaprojektowany z uwzględnieniem osiągnięcia jak najwyższej pozycji 
w wynikach organicznych wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i fraz 
kluczowych. 

15. POK ma zawierać ścieżkę nawigacyjną tak, aby UŻYTKOWNIK w każdym momencie 
wiedział w jakim miejscu w strukturze POK się znajduje i miał możliwość powrotu do 
wyższych poziomów. 

16. Wykonawca zapewni takie narzędzia i zabezpieczenia, aby wprowadzić 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie ochrony danych 
osobowych, które będą zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony 
danych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz w celu nadania przetwarzaniu 
niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, 
których dane dotyczą. Zabezpieczenia w szczególności informatyczne mają być 
skuteczne i uniemożliwiające jakikolwiek dostęp do danych osobom do tego 
niepowołanym, utratę i uszkodzenie danych. 

17. Przetwarzane będą wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia 
właściwego celu i zakresu przetwarzania w okresie przez jaki będą przetwarzane. W 
związku z tym mają być przewidziane mechanizmy przypominające o upływie okresu 
przez jaki dane mogą być przetwarzane w celu ich usunięcia bądź ewentualnej 
archiwizacji. 

18. POK ma ewidencjonować wszystkie operacje na danych osobowych (kto i kiedy 
wprowadzał, modyfikował, usuwał czy archiwizował dane). 

19. Zbieranie danych o ewentualnych wyrażonych zgodach ma być zautomatyzowane, 
aby umożliwiało osobom, które takie zgody wyraziły, samodzielne odwołanie zgody 
oraz aby takie informacje były odnotowane w POK. 

20. POK ma być tak przygotowany, aby przewidziane do ochrony danych osobowych 
środki techniczne i organizacyjne mogły być poddawane przeglądom i szybko 
uaktualniane. 

21. Klauzule informacyjne w zakresie danych osobowych mają być czytelne i łatwo 
dostępne. Równocześnie ma być możliwe każdorazowe zapoznanie się z treścią 
klauzuli, nawet jeśli pierwszy komunikat nie będzie już widoczny. 

22. POK ma zostać zbudowany w technologii responsywnej, umożliwiającej poprawne 
wyświetlanie na różnych urządzeniach stacjonarnych, przenośnych, jak i mobilnych. 

23. Korzystanie z POK ma odbywać się poprzez przeglądarkę internetową. 
24. Zarządzanie treścią w POK w Obszarze Witryny Internetowej ma odbywać się z 

wykorzystaniem systemu typu CMS. 
25. POK ma posiadać zabezpieczenie przed wypełnianiem i przesyłaniem danych przez 

systemy automatyczne/roboty. 
26. POK ma wymuszać wpisywanie danych zgodnie z ustalonymi formatami daty, miar, 

kwot, tekstu itp. W każdym OBSZARZE POK ma być zapewniona walidacja typu 
danych oraz zakresu i spójności danych podczas wprowadzania danych przez 
UŻYTKOWNIKA w formularzach. POK ma uniemożliwiać UŻYTKOWNIKOWI 
wprowadzanie danych wykraczających poza dopuszczalny zakres. 

27. POK ma być dostępny dla UŻYTKOWNIKÓW przez 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu. 

28. POK ma zapewnić możliwość jednoczesnego dostępu dla min. 2 tys. UŻYTKOWNIKÓW 
w taki sposób, by osiągnąć najwyższą możliwą wydajność przetwarzania danych tj. 
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bez zauważalnego wpływu na wydajność POK. Wymagania szczegółowe zostaną 
doprecyzowane w trakcie analizy przedwdrożeniowej.   

29. POK ma zapewnić rejestrowanie awarii i ich przyczyn w logach. 
30. POK ma mieć możliwość odzyskania danych i odtworzenia z kopii zapasowej, bez 

konieczności przeprowadzania ponownej instalacji. 
31. Hasła UŻYTKOWNIKÓW ZAREJESTROWANYCH  będą przechowywane w POK w postaci 

niejawnej. 
32. POK ma umożliwiać ADMINISTRATOROWI POK/ADMINISTRATOROWI OBSZARU 

tworzenie i zmianę reguł dotyczących haseł przechowywanych w POK, a także 
umożliwiać określenie czasu, po którym konieczna będzie zmiana hasła. 

33. POK ma czasowo blokować konto przy wielokrotnej próbie zalogowania z 
niewłaściwym hasłem. Liczba prób będzie określana w POK przez ADMINISTRATORA 
POK. 

34. ADMINISTRATOR POK/ADMINISTRATOR OBSZARU ma możliwość ręcznego 
odblokowania konta. 

35. POK ma umożliwiać ADMINISTRATOROWI POK określenie czasu bezczynności, po 
którym UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY zostanie automatycznie wylogowany z POK. 

36. Zamknięcie przeglądarki ma być równoznaczne z automatycznym wylogowaniem z 
POK. 

37. POK ma posiadać mechanizm blokowania kilkukrotnego jednoczesnego 
LOGOWANIA się tego samego UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO korzystającego z 
produktów i usług z różnych urządzeń. 

38. POK ma posiadać mechanizmy automatycznego wysyłania wiadomości e-mail oraz 
definiowania treści maila wraz z parametrami uzupełnianymi przez system. Lista typów 
maili, charakterystyki wysyłki wraz z listą możliwych atrybutów zostanie uzgodniona na 
etapie analizy przedwdrożeniowej. 

39. POK ma zapewnić jednokrotne wprowadzanie danych logowania, tj. dane raz 
wprowadzone są dostępne i wykorzystywane we wszystkich obszarach.   

40. Zakres prac związanych z wdrożeniem POK obejmuje: 
40.1. Etap I - Analiza przedwdrożeniowa 

40.1.1. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej tj. analizy wymagań funkcjonalnych, 
analiza wymagań niefunkcjonalnych w celu przygotowania Projektu 
technicznego POK 

40.1.2. Wykonanie i przedstawienie do akceptacji Projektu technicznego POK, 
zawierającego: 
40.1.2.1. Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia wraz ze wskazaniem 

poszczególnych prac w ramach realizacji danego Etapu 
40.1.2.2. Szczegółowy zakres, metoda oraz plan migracji danych 
40.1.2.3. Opis i schemat architektury POK 
40.1.2.4. Wstępne scenariusze testowe dla danego Etapu/ Rezultatu prac i 

całego POK (co najmniej scenariusze testów bezpieczeństwa, 
wydajnościowych, integracyjnych i funkcjonalności, testu systemu 
produkcyjnego) 

40.1.2.5. Wykaz oprogramowania 
40.1.2.6. Wykaz dokumentacji 
40.1.2.7. Plan szkoleń 
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40.1.2.8. Harmonogram odbiorów częściowych dla poszczególnych Etapów 
/Rezultatów prac 

40.2. Etap II: Budowa POK 
40.2.1. Zaprojektowanie i budowa (prace programistyczne, instalacyjne, 

konfiguracyjne) 
40.2.2. Środowisko testowe 

40.2.2.1. Uruchomienie POK w środowisku testowym (w tym integracja ze 
środowiskiem testowym systemów IT Zamawiającego np. SAP ERP) 

40.2.2.2. Przekazanie szczegółowych scenariuszy testowych dla danego 
Etapu/Rezultatu prac i całego POK (co najmniej scenariusze testów 
bezpieczeństwa, wydajnościowych, integracyjnych i funkcjonalności, testu 
systemu produkcyjnego) 

40.2.2.3. Zasilenie środowiska testowego danymi 
40.2.2.4. Przeprowadzenie szkoleń dla UŻYTKOWNIKÓW (pracowników PKN) i 

ADMINISTRATORÓW POK/ OBSZARU 
40.2.2.5. Udzielenie Zamawiającemu wsparcia przy testowaniu 
40.2.2.6. Przekazanie dokumentacji wytworzonej w ramach Etapu 

40.3. Etap III: Uruchomienie na środowisku produkcyjnym 
40.3.1. Uruchomienie produkcyjne POK 
40.3.2. Migracja danych, treści, KONT UŻYTKOWNIKÓW z systemów Zamawiającego 
40.3.3. Konwersja plików do Obszaru Repozytorium Dokumentów 
40.3.4. Testy systemu produkcyjnego 
40.3.5. Przekazanie praw autorskich, licencji, subskrypcji 
40.3.6. Integracja POK z używanymi przez Zamawiającego wytypowanymi 

systemami produkcyjnymi Zamawiającego 
40.3.7. Dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej - stworzenie oraz dostarczenie 

Zamawiającemu aktualnej Dokumentacji POK, w tym dokumentacji technicznej, 
struktury bazy danych, organizacyjnej oraz użytkowej dla każdego 
dostarczanego w ramach Umowy OBSZARU POK i oprogramowania 
dedykowanego 

40.3.8. Zapewnienie 12 miesięcznego wsparcia producenta na dostarczone 
Oprogramowania standardowe/dedykowane 

40.3.9. Zapewnienie 12 miesięcznej subskrypcji producenta na dostarczone 
Oprogramowania standardowe subskrypcyjne 

40.4. Etap IV: Usługi powdrożeniowe 
40.4.1. Etap IV (Usługi wsparcia i rozwojowe) będzie świadczony, w wymiarze 50 rbh 

miesięcznie (600 rbh ogółem), po Wdrożeniu POK przez okres 365 dni od dnia 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (Etap III, Wdrożenie) na zasadach 
określonych we Wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.   

41. Migracja, o której mowa w pkt. 40.3.2 obejmuje: 
41.1 Migrację danych dla ok. 60 000 kont UŻYTKOWNIKÓW z SCSPU (dane klienta, 

login, hasło, historia zakupów i pobrań zakupionych PN/PDN, faktur) 
41.2 Migrację treści z obecnych witryn PKN (www.pkn.pl, wiedza.pkn.pl). Zakres 

danych do migracji zostanie przygotowany przez Zamawiającego we współpracy 
z Wykonawcą na podstawie analizy przedwdrożeniowej 
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41.3 Migrację danych usługi Newsletter norm realizowanej obecnie na witrynie PKN 
wiedza.pkn.pl. Zakres danych do migracji zostanie przygotowany przez 
Zamawiającego we współpracy z Wykonawcą na etapie analizy 
przedwdrożeniowej 

42. Konwersja, o której mowa w pkt. 40.3.3 będzie polegała na przeprowadzeniu 
wdrożenia programu pilotażowego, obejmującego przekonwertowanie do formatu 
XML NISO STS maksymalnie 5000 plików PN/PDN wskazanych przez Zamawiającego. 

43. Szkolenia 
43.1. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na etapie analizy 

przedwdrożeniowej zaplanuje i zrealizuje w ramach Etapu III szkolenia dla 
ADMINISTRATORÓW POK/ OBSZARÓW oraz wybranych pracowników PKN (ok. 50 
osób). 

43.2. Szkolenia mają być przeprowadzone odrębnie dla każdego OBSZARU POK. 
43.3. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe, w tym instrukcje dla 

ADMINISTRATORA POK/OBSZARU i wybranych pracowników PKN. 
43.4. Zakres szkoleń będzie obejmował co najmniej podstawowe funkcjonalności 

danego OBSZARU POK. 
44. POK ma posiadać Centrum pomocy wyjaśniające działanie dotyczące danej 

funkcjonalności dla UŻYTKOWNIKÓW POK co najmniej dla OBSZARÓW POK: Witryny 
Internetowej, Wyszukiwarki, Rejestracji i Logowania Użytkowników, Obsługi Zamówień, 
e-Learning. 

45. Licencje i oprogramowanie 
45.1. W przypadku konieczności użycia innych niż zapewniane przez Zamawiającego 

subskrypcji i licencji na system operacyjny lub bazę danych Wykonawca zapewni 
odpowiednie subskrypcje i licencje w niezbędnej ilości wraz z 12-miesięcznym 
wsparciem producenta obowiązującym od momentu podpisania Protokołu 
odbioru końcowego. 

45.2. Wykonawca zapewni także wszelkie niezbędne do prawidłowej pracy 
wdrażanego POK i osiągnięcia wymaganych przez Zamawiającego 
funkcjonalności licencje wraz z 12-miesięcznym wsparciem producenta 
obowiązującym od momentu podpisania Protokołu odbioru końcowego. 
Minimalny zakres wsparcia producenta w szczególności: dostawa aktualizacji, 
dostęp do biuletynu technicznego producenta (o ile producent taki posiada), 
naprawa oprogramowania. 

45.3. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę licencje nie mogą ograniczać praw 
Zamawiającego do ich wykorzystania na potrzeby innych systemów biznesowych 
oraz muszą być trwałe i nieograniczone czasowo. Dostarczone przez Wykonawcę 
oprogramowanie musi współpracować z udostępnioną przez Zamawiającego 
Infrastrukturą opisaną w stanie aktualnym w Rozdziale 2. 

II. CMS 

Celem oprogramowania jest stworzenie, edytowanie i publikowanie treści w POK w 
Obszarze Witryny Internetowej. 

1. Wymagania funkcjonalne 
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1.1. Zdjęcia, pliki graficzne, galerie zdjęć, załączniki 
1.1.1. Rozmiary zdjęć mają być określone na etapie tworzenia kreacji graficznej i 

automatycznie generowane przez szablony. 

1.1.2. CMS ma umożliwiać dodawanie, w dowolnym miejscu w Obszarze Witryny 
Internetowej załączników w różnych formatach (w tym przede wszystkim plików 
z następującymi  rozszerzeniami: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .tiff, .bmp, .png, 
.gif , .flv, .avi, .eps, .ai, .psd, .rar, .zip, .dwg, .dxf, .swf, .mpg, .mp3, .mp4, .wmv,  
.ppt, .pptx, .ppsx). 

1.1.3. CMS ma umożliwiać dodanie w dowolnym miejscu POK odtwarzacza 
multimedialnego, który odtwarza treści audio i wideo. 

1.1.4. CMS ma dawać możliwość osadzania zewnętrznych odtwarzaczy w serwisie 
internetowym (np. odtwarzacza YouTube). 

1.2. Wersja strony do wydruku oraz generowania do pdf 

CMS ma posiadać możliwość: 

1.2.1. Wydrukowania dowolnego artykułu poprzez przygotowanie specjalnej wersji 
do druku, opisanej i zdefiniowanej jako szablon – pozbawiony elementów 
specyficznych dla www (nawigacja, stopka itp.). 

1.2.2. Konwersji dowolnego artykułu do formatu Adobe™ PDF pozbawionego 
elementów specyficznych dla www (nawigacja, stopka itp.). 

1.3. Mapa strony 

CMS ma umożliwiać automatyczne generowanie i aktualizowanie mapy strony. 

1.4. Obsługa błędów 
1.4.1. CMS ma posiadać możliwość dostosowania stron błędów (np. 404) dla 

każdego z bloków tematycznych w Obszarze Witryny Internetowej. 
1.4.2. CMS ma generować prawidłowe kody błędów http (prawidłowo 

rozpoznawane przez wyszukiwarki internetowe) dla nieistniejących, 
przeniesionych lub ukrytych elementów Obszaru Witryny Internetowej (plików, 
kategorii, artykułów). 

2. Rozwiązania w CMS – podstawowe informacje 
2.1. CMS ma posiadać możliwość aktualizowania. 
2.2. Wymagany jest polskojęzyczny interfejs oraz komunikaty. 
2.3. Wraz z CMS w cenie rozwiązania zapewniona będzie dostawa wymaganych baz 

danych i oprogramowania do zarządzania tymi bazami. 
2.4. CMS ma umożliwiać rozszerzanie funkcjonalności poprzez dodatki. 
2.5. CMS ma posiadać repozytoria gotowych dodatków. 

3. Zarządzanie strukturą Obszaru Witryny Internetowej i szablonami przez ADMINISTRATORÓW 
OBSZARU 

CMS ma umożliwiać pełną administrację struktury Obszaru Witryny Internetowej: 
3.1. Generowanie nieograniczonej liczby stron wraz z podstronami 
3.2. Generowanie dodatkowych witryn opartych na ustalonym szablonie 

3.3. Dodawanie, usuwanie, przenoszenie, kopiowanie podstron wraz z możliwością 
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dowolnej zmiany nazw zakładek 
3.4. Podgląd przygotowanej strony przed jej publikacją – CMS umożliwi edycję 

artykułu, który jest aktualnie publikowany oraz podgląd pod niezależnym adresem, 
bez potrzeby zmiany jego statusu na offline 

3.5. Wersjonowanie zawartości stron (w celu eliminacji konsekwencji zapamiętanych 
błędów w edycji) 

3.6. Zmienianie grafiki strony 
3.7. Dwustopniowy system tworzenia nowej lub edytowania już istniejącej strony. 

W trakcie pisania nowej lub edytowania istniejącej strony w każdej chwili będzie 
można przerwać pracę używając opcji „Zapisz" i wyjść z CMS. Aby opublikować 
treść należy użyć opcji „Publikuj" 

3.8. Wycofanie lub blokadę istniejącej strony (nie: usuwanie) 
3.9. Możliwość ustawienia dowolnej daty i godziny publikacji strony 
3.10. Możliwość ustawienia dowolnej daty i godziny, do której strona ma być aktywna 

4. Edycja i formatowanie treści 
4.1. CMS ma posiadać funkcjonalny edytor tekstów WYSIWYG. Podstawowe wymagania 

dla WYSIWYG: 
4.1.1. Integracja z pakietem MS Office (z możliwością zachowania formatowania 

dokumentów przy kopiowaniu metodą copy-paste) 
4.1.2. Łatwy import tekstu z programu Word i innych edytorów wraz 

z formatowaniem i stylami 
4.1.3. Narzędzia do standaryzowania stylów (z funkcją czyszczenia kodu 

z nadmiarowych znaczników w treści, zbędnego formatowania), wizualna 
edycja tekstu 

4.1.4. Zmiana kroju i wielkości czcionki z podglądem 

4.1.5. Pole format zawierające predefiniowane elementy strukturalne treści (p, h1, 
h2, h3, h4, h5) 

4.1.6. Pole styl zawierające predefiniowane style CSS 

4.1.7. Między innymi opcje: Wytnij, Kopiuj, Wklej, Wklej jako czysty tekst, Wklej 
z Worda, Znajdź, Zamień, Zaznacz wszystko, Usuń formatowanie, Pogrubienie, 
Kursywa, Podkreślenie, Przekreślenie, Indeks górny, Indeks dolny, Wstaw/Usuń 
numerowanie listy, Wstaw/Usuń wypunktowanie listy, Zmniejsz/Zwiększ wcięcie, 
Wyrównaj do lewej, środka, prawej, Wyjustuj, Wstaw/Edytuj/Usuń grafikę, 
hiperłącze, kotwicę, Wstaw/Edytuj tabelę, zmień kolor czcionki, zmień kolor tła 

4.1.8. Podział strony (stronicowanie) 

4.1.9. Przybornik z kolorami (standardowymi i niestandardowymi z próbnikiem 
kolorów) 

4.1.10. Wizualna edycja tabel 

4.1.11. Wizualna edycja list 

4.1.12. Zamieszczanie załączników 

4.1.13. Zamieszczanie wykresów 

4.1.14. Zamieszczanie ilustracji wraz z podpisami - wybór położenia ilustracji 
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względem tekstu 

4.1.15. Wstawianie załączników - wstawianie linków, automatyczne zapisywanie 
wersji roboczej ostatnich wyników pracy 

4.2. Kod wstawiany przez edytor ma być zgodny minimum ze standardami HTML 5 i 
CSS 3. 

4.3. Praca w edytorze ma odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej bez 
konieczności instalacji specjalnego oprogramowania klienckiego. 

4.4. Edytor ma posiadać 4 tryby wyświetlania zawartości: zwykły tryb edycyjny 
(WYSIWYG), tryb HTML (źródło strony), tryb PHP i tryb podglądu strony.  

5. Uprawnienia dostępu 

CMS ma być dostępny dla uprawnionych ADMINISTRATORÓW OBSZARU.  

6. Historia operacji 
6.1. CMS ma zapisywać i udostępniać historię wszystkich operacji włącznie z logowaniem. 
6.2. Historia ma być dostępna dla ADMINISTRATORA OBSZARU i pozwalać na wyszukiwanie 

oraz filtrowanie co najmniej takich atrybutów jak: 

6.2.1. Data i czas operacji z dokładnością do minuty 

6.2.2. Nazwa użytkownika 

6.2.3. Rodzaj operacji 

6.2.4. Miejsce wykonania operacji lub nazwa pliku, na którym wykonano operację 

6.3. CMS ma zapisywać w dzienniku systemowym historię operacji wykonywanych 
automatycznie przez system, np. kopii bezpieczeństwa. 

6.4. CMS ma zapisywać w dzienniku systemowym błędy w działaniu systemu CMS, w 
tym także kody błędów HTTP (np. 404) wygenerowane przez system CMS. 

7. Zdjęcia, grafiki i multimedia 

System CMS ma zapewniać podstawowe funkcjonalności: 

7.1. Edycję zdjęć i grafik (m.in.: skalowanie, kadrowanie, konwersję typów 
i rozmiarów/rozdzielczości) 

7.2. Tworzenie galerii 

7.3. Oblewanie zdjęć i grafik tekstem 

7.4. Dowolne ustawienie zdjęć i grafik względem tekstu 

7.5. Automatyczne generowanie miniatury dodawanego zdjęcia w przeznaczonych 
do tego miejscach w Obszarze Witryny Internetowej 

7.6. Powiększanie miniatury po kliknięciu do pełnego wymiaru zdjęcia lub grafiki 
7.7. Podpisywanie zdjęć i grafik 

7.8. Publikowanie we wszystkich szablonach plików graficznych (w tym: animacji) o 
rozszerzeniach m.in.: .jpg, .png, .bmp, .gif, .swf  

7.9. Publikowanie plików multimedialnych o rozszerzeniach 
m.in.: .mp3, .mp4, .mpg, .avi, .wmv, .flv 

8. Wersjonowanie treści oraz backup bazy danych 
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8.1. CMS ma umożliwiać powrót do poprzednich stanów danego elementu w treści. 
8.2. CMS ma mieć funkcję automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych 

Obszaru Witryny Internetowej z częstotliwością określoną przez ADMINISTRATORA OBSZARU, 
z możliwością ręcznego stworzenia przez niego backupu w dowolnym momencie.  

8.3. CMS ma dawać możliwość ustalenia przez ADMINISTRATORA OBSZARU miejsca 
przechowywania kopii bezpieczeństwa, w tym na innych serwerach. 

9. Wymagania SEO 
9.1. CMS ma umożliwiać umieszczanie słów kluczowych, opisów strony i  tagów. 
9.2. CMS ma śledzić nieprawidłowe przekierowania do Obszaru Witryny Internetowej, do 

nieistniejących lub zmienionych zakładek (Error 404) i umożliwiać przekierowanie 
na dowolną stronę Obszaru Witryny Internetowej. 

10. Tworzenie menu nawigacyjnego 
10.1. CMS ma posiadać narzędzia służące do budowy i zarządzania strukturą Obszaru Witryny 

Internetowej z możliwością samodzielnej budowy wielopoziomowego menu i jego 
modyfikacji oraz konfiguracji sposobu wyświetlania.  

10.2. Tytuł strony automatycznie ma się stawać częścią odnośnika do tej strony i ma mieć 
możliwość zmiany nazwy bez równoczesnej zmiany tytułu strony. Tak przygotowany 
odnośnik po opublikowaniu strony ma się automatycznie pojawić w mapie strony. 

11. Szablony 
11.1. Definiowanie szablonów ma być dostępne dla ADMINISTRATORA OBSZARU.  
11.2. CMS ma umożliwiać zmianę i modyfikację szablonów Obszaru Witryny Internetowej 

(wygląd i nawigacja) bez ingerencji w publikowane treści, tj. zmiana wyglądu nie będzie 
pociągała za sobą konieczności odtwarzania treści Obszaru Witryny Internetowej.  

11.3. ADMINISTRATOR OBSZARU ma mieć możliwość zmiany sposobu prezentacji wszystkich 
elementów widocznych na stronach dostępnych dla UŻYTKOWNIKÓW Obszaru Witryny 
Internetowej. 

12. Statystyki odwiedzin 
CMS ma umożliwiać wykorzystanie zewnętrznych narzędzi do tworzenia statystyk, np. 
Google Analytics (lub inne). Narzędzie to ma być zintegrowane tak, żeby mogło zliczać 
w każdym miejscu strony odwiedziny, pobrania plików, wyjścia na strony zewnętrzne (w tym 
także w banerach, boxach, FAQ, stopce i in.). 

13. Ręczne zarządzanie kolejnością elementów  
ADMINISTRATOR OBSZARU ma mieć zapewnioną możliwość ręcznego zarządzania 
kolejnością elementów (stron, aktualności, ogłoszeń). 

14. Tworzenie przyjaznych linków URL  
Tworzenie przyjaznych linków URL ma się odbywać zarówno automatycznie (poprzez 
latynizację liter i usunięcie znaków specjalnych), jak i ręcznie (ADMINISTRATOR OBSZARU ma 
mieć możliwość edytowania ostatniego segment URL, reszta zależy od pozycji strony w 
drzewie). 

III. OBSZAR WITRYNY INTERNETOWEJ 

Celem Obszaru Witryny Internetowej jest komunikacja UŻYTKOWNIKÓW z pozostałymi 
OBSZARAMI POK oraz umożliwienie zapoznania się UŻYTKOWNIKÓW z informacjami 
opublikowanymi w tym OBSZARZE POK. 
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1. Obszar Witryny Internetowej zastąpi dotychczasową stronę internetową PKN, 
znajdującą się pod adresem www.pkn.pl oraz portal WIEDZA znajdujący się pod 
adresem wiedza.pkn.pl. 

2. Obszar Witryny Internetowej ma uwzględniać wizualną obsługę funkcjonalności 
Obszaru Obsługi Zamówień. 

3. Obszar Witryny Internetowej ma wspierać kodowanie UTF-8, a dostarczone aplikacje 
web będą zgodne ze standardem W3C. 

4. Obszar Witryny Internetowej ma umożliwiać wdrożenie kanałów RSS. 
5. Obszar Witryny Internetowej ma być wyświetlany prawidłowo również na 

przeglądarkach urządzeń mobilnych: tabletów i telefonów komórkowych, zgodnie z 
zasadami elastycznego projektowania (Responsive Web Design). 

6. Obszar Witryny Internetowej ma działać w najbardziej popularnych i 
najaktualniejszych przeglądarkach internetowych, np. Internet Explorer (Edge), 
Mozilla, Chrome, Safari czy Opera dla oficjalnych najnowszych wersji produktów (tzw. 
wersji stabilnych), wydanych przez producenta w momencie uruchomienia 
produkcyjnego Obszaru Witryny Internetowej oraz dla trzech wersji wcześniejszych 
produktu. 

7. Obszar Witryny Internetowej ma być zoptymalizowany pod kątem wyszukiwanych 
treści. 

8. Wersje językowe Obszaru Witryny Internetowej: 
8.1. Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie wielu różnych wersji językowych 
8.2. Wersjami podstawowymi będą wersja polska, angielska i rosyjska 
8.3. Wersje językowe tych samych stron mają być od siebie niezależne, tzn. mogą 

mieć różne struktury i treści 
8.4. Rozwiązanie ma zawierać mechanizm pozwalający na powiązywanie ze sobą 

tych samych treści w różnych wersjach językowych 
8.5. Ma być możliwość dodawania nowych wersji językowych i wprowadzania ich 

tłumaczeń przez ADMINISTRATORA OBSZARU 
9. W Obszarze Witryny Internetowej ma być zastosowane jednolite podejście do opisu 

różnych danych na podstawie wytworzonego modelu danych. 
10. Dla Obszaru Witryny Internetowej ma zostać zdefiniowany wariant okolicznościowy 

(np. żałobny). 
11. Obszar Witryny Internetowej ma mieć możliwość skorzystania z Google Translatora 

(przycisk) do automatycznego tłumaczenia zawartości OBSZARU POK na inne języki. 
Funkcjonalność ma być możliwa do włączenia/wyłączenia przez ADMINISTRATORA 
POK.  

Założenia funkcjonalne OBSZARU WITRYNY INTERNETOWEJ 

Obszar Witryny Internetowej: 
12. Ma umożliwiać ADMINISTRATOROWI OBSZARU tworzenie i modyfikację formularzy, 

ankiet, sond, a także przekazywanie i gromadzenie uzyskanych danych. 
13. Ma posiadać moduł galerii zdjęć służący do prezentacji fotografii. 
14. Ma posiadać moduł video służący do prezentacji materiałów video. 
15. Ma posiadać moduł mapy strony. 
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16. Ma posiadać moduł newslettera do generowania powiadomień mailowych wraz z 
niezbędnymi edytowalnymi szablonami graficznymi. 

17. Ma posiadać możliwość tworzenia niezależnych menu (z opcją dodawania 
wybranych podstron), które będą (lub nie) dołączane do modułu mapy strony. 

18. Ma umożliwiać integrację z portalami społecznościowymi, np. Facebook, Twitter, 
LinkedIn. 

19. Ma pozwalać na dodanie nowego szablonu graficznego przez ADMINISTRATORA 
OBSZARU. 

20. Ma posiadać możliwość obsługi strony błędu 404. 
21. Ma posiadać wewnętrzny system umożliwiający komunikowanie się 

ADMINISTRATORÓW OBSZARÓW z UŻYTKOWNIKAMI ZAREJESTROWANYMI 
(powiadamianie). Wysłanie informacji przez ADMINISTRATORA OBSZARU będzie 
skutkowało jej pojawieniem się w profilu UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO. 

22. Ma posiadać system weryfikacji linków zewnętrznych odwołujących się do 
nieistniejących stron. System ma automatycznie weryfikować i raportować 
ADMINISTRATOROWI OBSZARU o nieistniejących/niefunkcjonujących linkach. 

23. Ma być wyposażony w moduł umożliwiający projektowanie i generowanie 
raportów błędów, które wykorzystywane będą przez ADMINISTRATORÓW OBSZARU. 
Lista raportów oraz charakterystyka raportowanych danych zostanie uzgodniona na 
etapie analizy przedwdrożeniowej. 

24. Ma przechowywać historię dotyczącą operacji dokonywanych przez 
ADMINISTRATORÓW OBSZARU. 

25. Ma pozwalać na konfigurację polityki cookie’s przez ADMINISTRATORA OBSZARU 
oraz zarządzanie informacjami o polityce. 

26. Ma sygnalizować czas wykonywania operacji, m.in. czas wyszukiwania danych np.: 
sygnalizowany wskaźnik zajętego kursora, pasek postępu. 

27. Ma zapewniać personalizowanie treści w zależności od historii przeglądania treści 
przez UŻYTKOWNIKA. 

28. Ma mieć funkcjonalność forum dyskusyjnego/czatu dostępną dla UŻYTKOWNIKÓW 
ZAREJESTROWANYCH. 

29. Ma posiadać formularz kontaktowy. 
29.1. Formularz kontaktowy ma pozwalać na: 

29.1.1. Zbieranie wiadomości od UŻYTKOWNIKÓW 
29.1.2. Wysyłkę powiadomień 
29.1.3. Kierowanie zapytań do odpowiednich osób w PKN poprzez wiadomość e-

mail w zależności od wybranego tematu 
29.1.4. Zapisywanie przesłanych wiadomości do wewnętrznej bazy danych MySQL 

znajdującej się u Zamawiającego 
29.2. Formularz kontaktowy ma pozwalać każdemu UŻYTKOWNIKOWI na wysyłkę 

powiadomienia / zapytania za pomocą dostępnego w Obszarze Witryny 
Internetowej formularza. 

29.3. Obszar Witryny Internetowej ma pozwalać na konfiguracje potwierdzeń 
mailowych do UŻYTKOWNIKÓW, którzy wypełnili formularz, o jego prawidłowym 
dostarczeniu. 
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29.4. Obszar Witryny Internetowej ma pozwalać na konfigurację komunikatów 
widocznych po wypełnieniu formularza kontaktowego. 

29.5. Obszar Witryny Internetowej ma pozwalać na zamieszczenie dodatkowych treści 
nad i pod formularzem kontaktowym (edytor WYSIWYG). 

29.6. Obszar Witryny Internetowej ma umożliwiać konfigurację dostępnych pól 
formularza kontaktowego. 

29.7. Startowa konfiguracja pól dostępnych na formularzu to: 
29.7.1. Wybierz kategorię (lista rozwijalna kategorii do wyboru) 
29.7.2. Adres email 
29.7.3. Treść wiadomości 

29.8. Pod formularzem kontaktowym będą przyciski wyboru (check box) wraz z 
etykietami przycisków (akceptacja Regulaminu, zgody marketingowe, RODO itp.). 

29.9. Przyciski wyboru (check box) będą wymagalne lub dobrowolne. 
29.10. Formularz kontaktowy będzie wyświetlał komunikaty, jeżeli któreś z pól (check 

box) wymagalnych nie zostało zaznaczone przez UŻYTKOWNIKA. 
29.11. Treść etykiet przycisków będzie edytowana i modyfikowana przez 

ADMINISTRATORA OBSZARU.  
29.12. Formularz kontaktowy ma zawierać przycisk „Wyślij wiadomość”. Przycisk 

będzie aktywny, gdy wszystkie wymagane pola formularza będą wypełnione 
prawidłowo i zaznaczone pola (check box) wymagane. 

30. W Obszarze Witryny Internetowej Wykonawca stworzy strony wyświetlające dane, 
które pochodzą z wewnętrznej bazy danych MySQL znajdującej się u Zamawiającego. 
Szczegółowy wygląd stron i zakres pobieranych danych zostanie uzgodniony z 
Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

Założenia graficzne OBSZARU WITRYNY INTERNETOWEJ 

31. Szata graficzna 
31.1. Szata graficzna Obszaru Witryny Internetowej ma być prosta i intuicyjna w 

nawigacji, przejrzysta, czytelna oraz spójna, stworzona zgodnie z aktualnie 
obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej PKN (dokument zostanie 
przekazany Wykonawcy na etapie analizy przedwdrożeniowej). 

31.2. Obszar Witryny Internetowej ma wyglądać nowocześnie, tzn. odpowiadać 
współcześnie obowiązującym trendom. Efekty wizualne mają wzmocnić przekaz, 
ale nie mogą go zdominować. 

Struktura OBSZARU WITRYNY INTERNETOWEJ 

32. Według wstępnych założeń Obszar Witryny Internetowej ma się składać z 
następujących elementów: 
32.1. Strona główna 
32.2. Informacje 
32.3. Podstrony (w tym również podstrony dostępne dla UŻYTKOWNIKÓW 

ZAREJESTROWANYCH) 
32.4. FAQ 
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Ostateczna wersja struktury Obszaru Witryny Internetowej będzie elementem analizy 
przedwdrożeniowej. 

UŻYTKOWNIKOWI OBSZARU WITRYNY INTERNETOWEJ będą udostępnione następujące 
elementy: 

33. STRONA GŁÓWNA i jej zawartość 
33.1. Nagłówek (część stała, widoczna również na podstronach i w FAQ, pozostająca 

nieruchomo pomimo przewijania strony w dół), który zawiera: 
33.1.1. Logotyp PKN – umieszczony w widocznym miejscu. Po kliknięciu – przenosi 

zawsze na stronę główną Obszaru Witryny Internetowej 
33.1.2. Pole „Szukaj” (opis w Obszarze Wyszukiwarki) 
33.1.3. Wybór wersji językowej (PL, EN, RU) 
33.1.4. Wybór wielkości czcionki 
33.1.5. Wybór wersji kolorystycznej w wysokim kontraście 
33.1.6. Panel klienta (z przyciskami:) 

33.1.6.1. Rejestracja/Logowanie 
33.1.6.2. Moje Konto – widoczne dla UŻYTKOWNIKA ZALOGOWANEGO 
33.1.6.3. Koszyk 

33.1.7. Menu górne – widoczne, czytelne i rozwijalne, w każdej chwili możliwe do 
modyfikacji i zwiększenia bądź zmniejszenia zakresu 

33.2. Banery rotacyjne (slider) (z możliwością kliknięcia w dany baner) 
33.3. Boxy informacyjne – grafika wraz z tytułem i krótkim tekstem, otwierające (po  

kliknięciu na zdjęcie oraz na tytuł) nową podstronę z pełną treścią informacji. Liczba 
boxów ma być zmienna – w zależności od potrzeb, z możliwością zmiany ich 
szerokości na stronie 

33.4. Pasek „Polecane dla Ciebie” – element pojawiający się, kiedy Obszar Witryny 
Internetowej podpowiada UŻYTKOWNIKOWI produkty/usługi PKN oparte na jego 
dotychczasowej historii przeglądania. W pasku – grafika i krótkie opisy wybranych 
produktów/usług 

33.5. Stopkę (a w niej symbole/napisy z hiperłączami – m.in. Kontakt, Deklaracja 
dostępności, inne witryny i media społecznościowe PKN, FAQ, Mapa strony) 

33.6. Menu dolne, które zawiera następujące segmenty: 
33.6.1. Obsługa Klienta (z hiperłączami:) 

33.6.1.1. Metody płatności  
33.6.1.2. Realizacja zamówienia 
33.6.1.3. Reklamacje 
33.6.1.4. Prenumerata 

33.6.2. Regulaminy i polityki (z hiperłączami:) 
33.6.2.1. Regulamin sprzedaży 
33.6.2.2. Polityka cenowa 
33.6.2.3. Polityka rabatowa 
33.6.2.4. Regulamin przedruków 
33.6.2.5. Polityka Prywatności (Polityka Cookies) 
33.6.2.6. RODO (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych) 

33.6.3. Pole zawierające logo partnerów, których płatności akceptujemy 
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33.6.4. © 2022 Polski Komitet Normalizacyjny. All Rights Reserved. 
34. INFORMACJE i jej zawartość 

34.1. Podczas zakładania Informacji jest możliwość wprowadzenia: 
34.1.1. Tytułu informacji 
34.1.2. Treści informacji 
34.1.3. Tekstu, który pokaże się tylko na stronie głównej jako skrót informacji 
34.1.4. W przypadku niewpisania tekstu na stronie głównej zostanie zamieszczone 

maksymalnie 100 znaków z treści informacji 
34.1.5. Słów kluczowych 
34.1.6. Zdjęcia (na początku każdego tekstu) 
34.1.7. Hiperłącza (prowadzącego do stron zewnętrznych lub plików z poziomu 

strony głównej Informacji – „czytaj więcej”) 
34.1.8. Galerii zdjęć / galerii video 

35. PODSTRONA i jej zawartość 
35.1. Nagłówek (opisany w pkt. 33.1, widoczny na każdej z podstron) 
35.2. Grafika (opcjonalnie, nie na każdej podstronie musi się pojawiać) 
35.3. Opis (informacji, produktu, usługi) 
35.4. Box „Zobacz także” – miejsce, gdzie pod charakterystyką wybranego tekstu 

informacyjnego/produktu/usługi – podpowiadane będą powiązane materiały 
bądź interesujące aktualności 

35.5. Stopka (opisana w pkt. 33.5, widoczna na każdej z podstron) 
35.6. Menu dolne (opisane w pkt. 33.6, widoczne na każdej z podstron) 

36. FAQ – zawartość podstrony 
36.1. Nagłówek (opisany w pkt. 33.1, widoczny na każdej z podstron) 
36.2. W treści – pytania z odpowiedzią. Odpowiedzi są rozwijane, UŻYTKOWNIK może 

oceniać ich przydatność poprzez kliknięcie TAK lub NIE. (Jeden UŻYTKOWNIK może 
ocenić tylko raz dane pytanie). Wyniki są zliczane, automatycznie tworzony jest 
raport, do którego ma dostęp ADMINISTRATOR OBSZARU. Pytania i odpowiedzi 
można dodawać lub usuwać, edytować, zmieniać ich kolejność 

36.3. Box „Zobacz także” – miejsce, gdzie podpowiadane będą powiązane materiały 
36.4. Stopka (opisana w pkt. 33.5, widoczna na każdej z podstron) 
36.5. Menu dolne (opisane w pkt. 33.6, widoczne na każdej z podstron) 

Możliwe jest poszerzenie lub ograniczenie zakresu elementów stałych, a także modyfikacja 
opisanych powyżej.  

37. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY  

Dodatkową funkcjonalnością dla UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO, dostępną po 
zalogowaniu, będzie podstrona „Moje konto”. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY ma mieć 
dostęp do – wykupionych/przynależnych produktów/usług/funkcjonalności, zgodnie z 
ROLAMI i UPRAWNIENIAMI nadanymi w Obszarze Zarządzania Rolami Użytkowników. 
Podstrona dostępna dla UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO ma zawierać następujące 
składowe: 

37.1. Podstrona Moje konto i jej zawartość 
37.2. Nagłówek (opisany w pkt. 33.1, widoczny na każdej z podstron) 
37.3. Lewe Menu – zawierające między innymi zakładki: 
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37.3.1. Dane konta 
37.3.2. Książka adresowa 
37.3.3. Zgody marketingowe 
37.3.4. Moje zamówienia 
37.3.5. Newsletter 
37.3.6. Newsletter norm 
37.3.7. Ulubione 

W wybranych zakładkach UŻYTKOWNIK ma mieć możliwość edycji i zmiany danych.  
37.4. Boxy dostępowe, składające się z grafiki oraz nazwy produktu/usługi, do których 

zalogowany UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY ma dostęp. Kliknięcie w dany box 
otwiera nową podstronę z dostępem do wybranego produktu/usługi. Liczba boxów 
na podstronie ma zależeć od zakresu przysługujących produktów i usług 

37.5. Pasek „Polecane dla Ciebie” – miejsce, gdzie pojawiać się będą niewykupione 
przez UŻYTKOWNIKA dostępy, oferowane przez PKN. W pasku – grafiki i krótkie opisy 
polecanych dla niego produktów/usług 

37.6. Box „Zobacz także” – miejsce, gdzie pod opisem wybranego tekstu 
informacyjnego/produktu/usługi – podpowiadane będą powiązane materiały 
bądź interesujące aktualności 

37.7. Stopka (opisana w pkt. 33.5, widoczna na każdej z podstron)  
37.8. Menu dolne (opisane w pkt. 33.6, widoczne na każdej z podstron) 

IV. OBSZAR WYSZUKIWARKI 

Celem  OBSZARU POK jest przeszukiwanie informacji w Obszarze Repozytorium Dokumentów 
oraz informacji opublikowanych w Obszarze Witryny Internetowej. Wyszukiwanie będzie 
odbywało się za pomocą pola "Szukaj" oraz formularza (wyszukiwanie zaawansowane).  

Wyniki wyszukiwania mają być prezentowane z podziałem na kategorie. Wyszukiwarka ma 
umożliwiać prezentację wyników wyszukiwania w postaci listy wyników oraz szczegółowych 
informacji bibliograficznych. 

1. Wyszukiwanie proste 

Wyszukiwanie proste to pole „Szukaj” zaimplementowane na stronie głównej w Obszarze 
Witryny Internetowej oraz na pozostałych podstronach. 

Pole „Szukaj”: 

1.1. Umożliwia wpisanie: słowa, frazy, numeru PN, prPN, PDN, prPDN, znaków 
specjalnych 

1.2. Zawiera etykietę informującą UŻYTKOWNIKA jakie informacje należy w tym 
miejscu wpisać (np. Wpisz szukane słowo, frazę lub numer dokumentu) 

1.3. Wyświetla automatycznie informacje o wykrytym błędzie 
1.4. Kliknięcie przycisku/ikony lub użycie klawisza ENTER powoduje przeszukanie 

zadanego ciągu znaków w: 
1.4.1 Tytułach, podtytułach, treści oraz niewidocznych polach z metadanymi stron 

Obszaru Witryny Internetowej 
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1.4.2 Treści publikacji i dokumentów opublikowanych w Obszarze Witryny 
Internetowej (np.: miesięcznik „Wiadomości PKN. Normalizacja” (plik PDF), 
Komunikaty Prezesa PKN (plik PDF), Interpretacje postanowień Polskich Norm (plik 
PDF) itp.) 

1.4.3 Ofertach innych produktów i usług 
1.4.4 Informacjach bibliograficznych o PN, PDN, prPN i prPDN 
1.4.5 Treści plików XML dla PN, PDN, prPN i prPDN (Obszar Repozytorium 

Dokumentów – wyszukiwanie pełnotekstowe) 
1.4.6 Wykazach OT i kartach informacyjnych OT 
 

2. Prezentacja wyników wyszukiwania 
Wyniki wyszukiwania mają być prezentowane w formie listy z podziałem na kategorie: 
2.1. Wszystkie wyniki 
2.2. Normy i dokumenty normalizacyjne 
2.3. Strony www 
2.4. Publikacje i dokumenty 
2.5. Inne 

W pierwszym etapie na liście wyników mają być wyświetlane wyniki ze wszystkich kategorii. 
Pierwsze na liście mają być wyświetlane informacje z kategorii „Normy, dokumenty 
normalizacyjne”. W tej kategorii będą wyświetlane informacje o PN, prPN, PDN, prPDN . W 
następnej kolejności mają być wyświetlane informacje z kategorii: „Strony www”, 
„Publikacje i dokumenty” i „Inne”. Nazwy i liczba kategorii zostaną określone na etapie 
analizy przedwdrożeniowej. 

Na liście będzie wyświetlanych od 1 do 4 zdefiniowanych atrybutów dla każdego 
wyszukanego rekordu. Przykładowe wyświetlane atrybuty dla poszczególnych kategorii 
wymienione zostały w tabeli poniżej: 

Tabela nr 1: 
Kategoria Wyświetlane atrybuty 

Normy i dokumenty normalizacyjne - Numer dokumentu 
- Tytuł dokumentu w języku polskim 
- Tytuł dokumentu w języku angielskim 
- Status 

Strony www - Tytuł strony 
- Krótki opis (streszczenie) 

Publikacje i dokumenty - Tytuł publikacji 
- Obraz (miniaturka okładki) 
- Krótki opis (streszczenie) 

Inne - Tytuł 
- Krótki opis (streszczenie) 

Pierwszy wyświetlany atrybut ma być linkiem do informacji szczegółowych o wyszukanym 
rekordzie. 
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Elementy dodatkowe do PN/PDN (poprawki, erraty, interpretacje postanowień PN/PDN) 
oraz inne publikacje bezpłatne dla UŻYTKOWNIKÓW mają być udostępniane do pobrania. 

 
3. Sortowanie listy wyników wyszukiwania 

Dokumenty w kategorii – Normy i dokumenty normalizacyjne – mają być sortowane według 
następujących zasad. 

Tabela nr 2: 
Zasada nr 1 – podział na 
organizacje 
normalizacyjne 

I. wdrożenia dokumentów normalizacyjnych/norm 
europejskich 
II. wdrożenia dokumentów normalizacyjnych/norm 
międzynarodowych 
III. dokumenty normalizacyjne krajowe/normy krajowe 
Przykład: 
PKN-CEN/Guide 414:2006 
PN-EN 12786:2002 
PN-EN ISO 2162-1:2011 
PN-ISO 128-24:2003 
PN-M-01051:1982 
PN-R-36600:1992 

Zasada nr 2 – numeracja 
zaczyna się od najniższej 
do najwyższej 

Przykład: 
PN-EN 1:2001 
PN-EN 14:1998 
PN-EN 107:2002 
PN-EN 1008:2004 
… 
PN-EN 181101:2002 

Zasada nr 3 – jeżeli jest klika 
wydań danej 
normy/dokumentu 
normalizacyjnego, to na 
liście pojawiają się od 
najnowszego wydania do 
najstarszego 

Przykład: 
PN-EN ISO 9001:2009 
PN-EN ISO 9001:2008 
PN-EN ISO 9001:2001 
 
 

Zasada nr 4 – jeżeli do 
danej normy/dokumentu 
normalizacyjnego są 
wydane elementy 
dodatkowe, to na liście 
pojawiają się zaraz pod 
głównym dokumentem od 
najstarszego wydania do 
najnowszego 

Przykład: 

norma/dokument 
normalizacyjny 
(główny dokument) 

PN-EN 1991-1-1:2004 

elementy dodatkowe PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 

PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 

PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 

PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 
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4. Sortowanie pozostałych kategorii 
Pozostałe kategorie mają być posortowane: 

4.1. W przypadku wpisania frazy 
4.1.1. Najpierw wyświetla wyniki wyszukiwania po całym wyrażeniu w tytule i/lub 

treści (sortowane po dacie aktualizacji „od najnowszej do najstarszej”) 
4.1.2. Potem – wyniki wyszukiwania po odmianach wyrażenia (przez przypadki, 

liczby, osoby i rodzaje), w tytule i/lub treści (sortowane po dacie aktualizacji „od 
najnowszej do najstarszej”) 

4.1.3. Następnie – wyniki wyszukiwania wszystkich słów z wyrażenia w tytule i/lub 
treści (sortowane po dacie aktualizacji „od najnowszej do najstarszej”) 

4.1.4. Na końcu – wyniki wyszukiwania po odmianach wszystkich słów z wyrażenia 
(przez przypadki, liczby, osoby i rodzaje), w tytule i/lub treści (sortowane po dacie 
aktualizacji „od najnowszej do najstarszej”) 

4.2. W przypadku wpisania słowa 
4.2.1. Najpierw wyświetla wyniki wyszukiwania po oryginalnym słowie w tytule i/lub 

treści (sortowane po dacie aktualizacji „od najnowszej do najstarszej”) 
4.2.2. Potem – wyniki wyszukiwania po odmianach oryginalnego słowa (przez 

przypadki, liczby, osoby i rodzaje) w tytule i/lub treści (sortowane po dacie 
aktualizacji „od najnowszej do najstarszej”) 

Kliknięcie na nazwę kategorii ma powodować wyświetlenie wyszukanych rekordów w tej 
kategorii. 

Na liście wyników wyszukiwania mają być wyróżnione (np. innym kolorem czcionki, innym 
tłem) zadane kryteria wyszukiwania (wpisany ciąg znaków w pole „Szukaj”). 

Oprócz listy wyników wyszukiwania ma być prezentowana informacja o: 

a. Wpisanym ciągu znaków w pole „Szukaj” 
b. Sumie wyszukanych rekordów np. Wyświetlanie 1 - 50 z 746 rezultatów 
c. Liczbie wyszukanych rekordów w poszczególnych kategoriach  

Na liście wyników wyszukiwania ma być dostępny link do wyszukiwania zaawansowanego. 

 

5. Wyszukiwanie zaawansowane 

Zaawansowane wyszukiwanie ma umożliwiać wyszukiwanie informacji o PN, PDN, prPN i 
prPDN. 

Zaawansowane wyszukiwanie to link do formularza wyszukiwania zaimplementowany na 
stronie głównej w Obszarze Witryny Internetowej oraz pozostałych podstronach. Kliknięcie 
linku (przycisku/ikony) spowoduje wyświetlenie strony z formularzem. Formularz ma zawierać 
kryteria: 

Tabela nr 3: 

Nazwa pola w języku polskim: Rodzaj pola: 

Numer normy/dokumentu/projektu 
Pole tekstowe (możliwość wpisania liter, cyfr i 
zdefiniowanych znaków specjalnych) 
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ICS 
Pole tekstowe (możliwość wpisania liter, cyfr i 
zdefiniowanych znaków specjalnych). Wybór ze słownika. 

Tytuł normy w języku polskim 

Pole tekstowe (możliwość wpisania liter, cyfr i 
zdefiniowanych znaków specjalnych) z możliwością 
szukania po wyrazie, fragmencie wyrazu (maskowanie w 
tle końcówki lub *), frazie (np. instalacje elektryczne) 

Tytuł normy w języku angielskim 
Pole tekstowe (możliwość wpisania liter, cyfr i 
zdefiniowanych znaków specjalnych) 

Treść normy 
Pole tekstowe (możliwość wpisania liter, cyfr i 
zdefiniowanych znaków specjalnych) 

Data publikacji 
Pola: DATA OD, DATA DO z możliwością wpisania lub 
wybrania dat z kalendarza 

Data wycofania 
Pola: DATA OD, DATA DO z możliwością wpisania lub 
wybrania dat z kalendarza 

Legislacja 
Pole tekstowe (możliwość wpisania liter, cyfr i 
zdefiniowanych znaków specjalnych). Wybór ze słownika 

Aktualna w ocenie zgodności 
Pola: DATA OD, DATA DO z możliwością wpisania lub 
wybrania dat z kalendarza 

Organ Techniczny 
Pole tekstowe (możliwość wpisania liter, cyfr i 
zdefiniowanych znaków specjalnych). Wybór ze słownika 

Sektor 
Pole tekstowe (możliwość wpisania liter, cyfr i 
zdefiniowanych znaków specjalnych). Wybór ze słownika 

Wersja językowa Pole wyboru: polska, angielska, niemiecka, francuska 

Status Pole wyboru: wszystkie, aktualne, wycofane 

Wyników na stronie Pole wyboru: 20, 30, 50, 75, Pokaż wszystkie 

 
Każde z pól wymienianych w tabeli będzie miało dodatkową ikonkę, która będzie linkiem 
do opisowych informacji szczegółowych o danym polu, tzw. „help do pola”. 
Wyszukiwarka będzie umożliwiać szukanie po kilkunastu polach jednocześnie. 

 
6. Prezentacja wyników wyszukiwania zaawansowanego 

Wyniki wyszukiwania mają być prezentowane w postaci listy. 

Na liście mają być wyświetlane 3 - 5 zdefiniowane atrybuty dla każdego wyszukanego 
rekordu w ustalonej kolejności. 

Tabela nr 4: 
Wyświetlane atrybuty 

- Numer normy/dokumentu/projektu 
- Tytuł dokumentu w języku polskim 
- Tytuł w języku angielskim 
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- Status 
- Wprowadza 

 

Na liście wyników wyszukiwania mają być wyróżnione (np. innym kolorem czcionki, innym 
tłem) zadane kryteria wyszukiwania. 

Pierwszy wyświetlany atrybut ma być linkiem do informacji szczegółowych o wyszukanym 
rekordzie. 

Oprócz listy wyników wyszukiwania mają być prezentowane: 

a. Informacja o wpisanych/zadanych/wybranych ze słownika kryteriach wyszukiwania 
b. Informacja o sumie wyszukanych rekordów np. Wyświetlanie 1 - 50 z 746 rezultatów 
c. Link „Wróć do formularza wyszukiwania” 

W informacjach szczegółowych o danym rekordzie mają być wyświetlane zdefiniowane 
atrybuty dla każdego wyszukanego rekordu. 

Tabela nr 5: 
Wyświetlane atrybuty 

- Numer normy/dokumentu/projektu 
- Tytuł dokumentu w języku polskim 
- Tytuł dokumentu w języku angielskim 
- Zakres 
- ICS 
- Elementy dodatkowe (Zmiany, Poprawki, Erraty) 
- Spis treści 
- Powołania normatywne 
- Status 
- Wersja językowa 
- Data zatwierdzenia 
- Data publikacji 
- Liczba stron 
- Grupa cenowa 
- Sektor 
- Organ Techniczny 
- Wprowadza 
- Zastępuje 
- Forma udostępnienia (pola wyboru) 
- Dodaj do koszyka 
- Kod i nazwa bieżącego etapu opracowania projektu 
- Planowana data publikacji 
- Aktualna w ocenie zgodności 
- Legislacja europejska 
- Interpretacje postanowień PN 
- Informacje dodatkowe 

 

ADMINISTRATOR OBSZARU ma mieć możliwość usuwania lub zmiany kolejności 
wyświetlanych atrybutów dla wyszukanego rekordu.  
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Pola, w których będzie wyświetlana informacja o kilku dokumentach (Elementy dodatkowe, 
Zastępuje) na liście dokumenty będą wyświetlane od najstarszego wydania do 
najnowszego (Tabela nr 2: zasada nr 4). 

Informacje w rekordach: Elementy dodatkowe, Sektor, Organ Techniczny i Zastępuje mają 
być linkiem do informacji szczegółowych (informacji bibliograficznych lub informacji na 
stronach www). 

Oprócz informacji szczegółowych o danym dokumencie ma być możliwość wyboru formy 
udostępnienia oraz możliwość dodania do koszyka. Przy każdej formie udostępnienia mają 
być prezentowane ceny “Bez VAT” i “Z VAT”.  

Oprócz informacji szczegółowych o danym dokumencie mają być prezentowane linki: 

a. Wróć do listy wyników 
b. Wróć do formularza wyszukiwania 

 
7. Funkcjonalność „Dodaj do ulubionych” 

Dla PN, PDN, prPN i prPDN na liście wyników wyszukiwania oraz w informacjach 
szczegółowych ma być widoczna ikona umożliwiająca dodanie dokumentu do zbioru 
ulubionych. 
Tworzona lista dokumentów będzie zapisywana w koncie UŻYTKOWNIKA 
ZAREJESTROWANEGO. 
W przypadku zmiany danych w Obszarze Repozytorium Dokumentów w polu: Data 
publikacji, Data wycofania, Data ankiety powszechnej, Data zatwierdzenia lub Zastąpiona 
przez – ma być generowana i wysyłana do UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO na adres 
e-mail wiadomość o zdefiniowanej treści i szacie graficznej z informacją o zmianie, która 
zaszła w danym dokumencie. 
W przypadku opublikowania w Obszarze Repozytorium Dokumentów informacji o 
elemencie dodatkowym dla PN lub PDN – ma być generowana i wysyłana do 
UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO na adres e-mail wiadomość o zdefiniowanej treści i 
szacie graficznej. 
W przypadku wprowadzenia w Obszarze Repozytorium Dokumentów informacji o projekcie 
nowego wydania PN lub PDN lub projekcie elementu dodatkowego do PN lub PDN – ma 
być generowana i wysyłana do UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO na adres e-mail 
wiadomość o zdefiniowanej treści i szacie graficznej. 

V. OBSZAR REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW 

Repozytorium Dokumentów ma służyć do gromadzenia, zarządzania i udostępniania 
produktów normalizacyjnych wszystkim OBSZAROM POK.  
Repozytorium Dokumentów to elektroniczny zasób przeznaczony do zarządzania 
PRODUKTAMI NORMALIZACYJNYMI uwzględniając wszystkie etapy ich cyklu życia - od 
momentu zapisu dokumentu w postaci pliku, poprzez zarządzanie, do etapu archiwizacji i 
ostatecznego składowania.  
Repozytorium Dokumentów ma wykorzystać oprogramowanie Marklogic, opisane w 
Rozdziale 2 pkt. 10.  
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1. Wymagania ogólne 
1.1. Zasób ma umożliwiać zasilenie w następujący sposób: 

1.1.1. Projekty PN/PDN – połączenie interfejsem z PZN po zrealizowaniu etapu 
projekt do ankiety oraz po zrealizowaniu etapu Uruchomienie ankiety 
powszechnej i adresowanej oraz projekt do zatwierdzenia. 

1.1.2. PN/PDN – jednorazowe zasilenie wszystkimi plikami PDF wraz z załącznikami, 
które są w innych formatach (np. doc, Excel, exe). 

1.1.3. Nowo publikowane (PN/PDN) – zasilanie na bieżąco poprzez import lub 
„ręczne” (np. wyślij do:), stosownie do formatu i sposobu przygotowania 
produktu. 

1.2. Planowany format nowo publikowanych PN/PDN to xml (dialekt NISO STS – NISO 
STS Supporting Materials (niso-sts.org)). Przykłady norm w formacie NISO-STS 
dostępne na stronie https://www.niso-sts.org/Samples.html. 

1.3. Metadane produktów – dane mają obejmować wszystkie kryteria wyszukiwania 
ujęte w wymaganiach Obszaru Wyszukiwarki oraz dane z systemu PZN niezbędne 
do zarządzania PRODUKTAMI NORMALIZACYJNYMI w Repozytorium Dokumentów. 
Zakres metadanych zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

1.4. Repozytorium Dokumentów ma umożliwiać zarządzanie mechanizmem 
automatycznego tworzenia/pobierania istniejących metadanych z PZN przy 
hurtowym zasileniu Repozytorium Dokumentów, z raportowaniem błędów do 
ponownego automatycznego zasilenia. Mechanizm ma również obsługiwać 
zasilenia bieżące. Metadane mają być aktualizowane w czasie rzeczywistym. 

1.5. Podczas konwertowania dowolnego pliku do XML NISO STS, Repozytorium 
Dokumentów powinno sygnalizować rodzaje błędów przy konwertowaniu oraz 
końcowe sprawdzenie poprawności struktury pliku XML (walidacja). Na etapie 
projektowania narzędzia do konwertowania ma być określony katalog błędów 
oraz identyfikacja miejsca ich występowania.  W przypadku gdy błąd nie zostanie 
poprawiony, narzędzie nie może pozwolić wygenerować pliku XML. 

1.6. WYDAWNICTWA ZWARTE PKN mają być zasilane „ręcznie” w formacie PDF. 
1.7. Zasób ma umożliwiać nadpisywanie produktów na inne wersje (np. na 

poprawiony plik lub jego zapis w innym formacie). 
1.8. Po opublikowaniu PN/PDN pliki projektów mają zostać automatycznie usunięte z 

Repozytorium Dokumentów. 
1.9. Z Repozytorium Dokumentów będą pobierane PRODUKTY NORMALIZACYJNE do 

personalizacji. 
2. Wymagania szczegółowe 

2.1. Stworzenie warstwy klienckiej do zarządzania Repozytorium Dokumentów – od 
momentu zapisu dokumentu, poprzez zarządzanie, do etapu archiwizacji. Warstwa 
kliencka ma umożliwiać UŻYTKOWNIKOWI połączenie z serwerem poprzez 
przeglądarkę internetową wykorzystującą technologię Drag&Drop importowania 
plików bezpośrednio z i do folderów na dysku. 

2.2. Repozytorium Dokumentów ma umożliwiać realizację podstawowych usług 
zarządzania zawartością tj.: 
2.2.1. Nie może umożliwiać równoczesnej edycji i duplikowania prac w pliku. 

https://www.niso-sts.org/Samples.html


Załącznik nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Strona 31 z 48 
 

2.2.2. Obieg dokumentów i informacji – Workflow ma być wyposażony w proste i 
łatwe w obsłudze narzędzie do modelowania przepływów dokumentów i 
informacji. 

2.2.3. Zarządzanie cyklem życia PN/PDN: ma pozwalać na zarządzanie 
poszczególnymi etapami obiegu danych poprzez ustalenie określonych etapów 
tego cyklu, np. etap przeglądanie, zatwierdzanie, akceptacja, publikacja, 
archiwizacja i usuwanie. 

2.2.4. Dynamiczne udostępnianie danych ma odbywać się poprzez zastosowanie 
szeregu definiowanych przez ADMINISTRATORÓW OBSZARU reguł biznesowych. 
Reguły biznesowe mają umożliwiać operowanie na szeregu dostępnych w 
systemie metadanych. 

2.2.5. Dziennik kontroli: ma pozwalać na śledzenie zmian, pobrań, przesyłania, 
drukowania i innych zdarzeń, w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami 
prawa, wewnętrznymi regulacjami oraz identyfikować UŻYTKOWNIKA 
dokonującego zmiany. 

2.2.6. Ma umożliwiać automatyczne konwertowanie zawartości do różnych 
formatów m.in. PDF, HTML, WORD, ePUB, MOBI, Machine Level Language. 

2.3. Repozytorium Dokumentów ma umożliwiać wyszukiwanie pełnotekstowe 
danych i informacji bez konieczności posiadania wiedzy na temat sposobu ich 
zorganizowania lub przechowywania. 

2.4. Dostęp do Repozytorium Dokumentów lub jego części ma być zgodny z 
UPRAWNIENIAMI, w celu dodawania, modyfikacji lub usuwania plików oraz 
podmiany ich wersji. 

2.5. Pliki mają być gromadzone w sposób umożliwiający ich swobodne przeglądanie, 
katalogowanie i sortowanie. 

2.6. Repozytorium Dokumentów ma umożliwiać dodawanie do zasobu wielu plików 
jednocześnie. 

2.7. Zarządzanie UŻYTKOWNIKAMI Repozytorium Dokumentów: 
2.7.1. Repozytorium Dokumentów ma umożliwiać definiowanie różnych poziomów 

dostępu dla ADMINISTRATORÓW OBSZARU, jeżeli chodzi o dostępne dane, 
którymi mogą zarządzać. 

2.7.2. Repozytorium Dokumentów ma umożliwiać definiowanie różnych poziomów 
dostępu dla UŻYTKOWNIKÓW. 

2.7.3. Repozytorium Dokumentów ma zezwalać na tworzenie grup UŻYTKOWNIKÓW 
i przypisywać UPRAWNIENIA grupom. 

2.8. Repozytorium Dokumentów ma zapewniać integrację z usługami katalogowymi 
Active Directory. 

2.9. Rozwiązanie ma zagwarantować integralność danych poprzez rozwinięty model 
transakcyjny, wysoki stopień dostępności (technologia klastrowa) oraz możliwość 
szybkiego usuwania skutków awarii dzięki serwerom replikującym zawartość. 
2.9.1. Wykonawca wykona oprogramowanie aplikacyjne, konfigurację, integrację 

i optymalizację niezbędnego dla prawidłowej współpracy z PZN. 
2.9.2. Wykonawca rozbuduje oprogramowanie bazy danych do klastra 

wydajnościowo- niezawodnościowego, Wykonawca musi dostarczyć niezbędne 
subskrypcje. 
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VI. OBSZAR REJESTRACJI I LOGOWANIA UŻYTKOWNIKÓW 

Celem obszaru będzie REJESTRACJA i LOGOWANIE UŻYTKOWNIKÓW do OBSZARÓW POK z 
poziomu Obszaru Witryny Internetowej. REJESTRACJA i LOGOWANIE będą odbywać się za 
pomocą formularza zamieszczonego w Obszarze Witryny Internetowej. 

Mechanizmy autentykacji systemów SCSPU, Czytelni i PZN, obecnie odpowiadające za 
weryfikację nazwy UŻYTKOWNIKA/hasła, przechowywanie sesji UŻYTKOWNIKÓW oraz 
rozwiązania SSO pomiędzy systemami Zamawiającego są realizowane w systemie 
KeyCloak. Zamawiający dopuszcza realizację mechanizmów autentykacji w POK poprzez 
rozbudowę obecnie wykorzystanego KeyCloak.  

 

Zamawiający wymaga, aby Obszar Rejestracji i Logowania spełniał następujące 
wymagania minimalne. 

 

1. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA 
1.1. Na stronie głównej Obszaru Witryny Internetowej oraz na wybranych 

podstronach będzie umiejscowiony link o nazwie „Logowanie/Rejestracja”, 
przekierowujący do strony REJESTRACJI i LOGOWANIA. 

1.2. Strona REJESTRACJI i LOGOWANIA ma zawierać przycisk „Zarejestruj się”, 
przekierowujący do formularza rejestracji KONTA UŻYTKOWNIKA. 

1.3. Formularz rejestracji KONTA UŻYTKOWNIKA ma zawierać pola tekstowe do 
wypełnienia: Imię, Nazwisko, e-mail (login), Hasło, Powtórz hasło. 

1.4. E-mail (login) ma być unikatowy w ramach całego POK. Formularz ma 
wyświetlać komunikat, jeżeli w polu "Login" został wpisany adres e-mail już 
zarejestrowany w POK. 

1.5. POK ma sprawdzać poprawność wpisywanego przez UŻYTKOWNIKA adresu e-
mail. 

1.6. Pole „Hasło” i „Powtórz hasło” ma zawierać funkcjonalność „Pokaż hasło” oraz 
„Ukryj hasło”. 

1.7. Formularz ma wyświetlać komunikaty czy pola „Hasło” oraz „Powtórz hasło” 
zostały wypełnione zgodnie z regułami dotyczącymi złożoności i długości hasła. 

1.8. Formularz ma zawierać przyciski wyboru (check box) wraz z etykietami 
przycisków (Akceptacja Regulaminu, Zgody Marketingowe, RODO itp.). 

1.9. Przyciski wyboru (check box) będą wymagane lub dobrowolne. 
1.10. Formularz ma wyświetlać komunikaty, jeżeli któreś z pól (check box) 

wymaganych nie zostało zaznaczone przez UŻYTKOWNIKA. 
1.11. Treść etykiet przycisków ma być edytowana i modyfikowana przez 

ADMINISTRATORA POK/ADMINISTRATORA OBSZARU. 
1.12. Formularz ma zawierać przycisk „Załóż konto”. Przycisk będzie aktywny, gdy 

wszystkie wymagane pola formularza będą wypełnione prawidłowo i zaznaczone 
wymagane pola (check box). 

1.13. Kliknięcie przycisku „Załóż konto” ma spowodować zapisanie danych KONTA 
UŻYTKOWNIKA, daty i adresu IP, z którego UŻYTKOWNIK się rejestrował i wysłanie 
wiadomości e-mail z linkiem do weryfikacji konta. 



Załącznik nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Strona 33 z 48 
 

1.14. Po kliknięciu przycisku „Załóż konto” UŻYTKOWNIKOWI ma wyświetlić się strona z 
informacją o utworzeniu konta oraz informacją o wysłaniu linku aktywacji konta na 
podany podczas REJESTRACJI adres e-mail. 

2. Weryfikacja KONTA UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO 
2.1. Wiadomość e-mail o utworzeniu KONTA UŻYTKOWNIKA ma zawierać 

wygenerowany przez portal link aktywacyjny. 
2.2. Aby zweryfikować konto, należy kliknąć na link aktywacyjny znajdujący się w 

wiadomości e-mail. 
2.3. Kliknięcie na link aktywacyjny ma spowodować wyświetlenie w przeglądarce 

Obszaru Witryny Internetowej informacji potwierdzającej weryfikację konta. 
2.4. Jeżeli link aktywacyjny straci ważność, to w przeglądarce ma wyświetlić się 

Obszar Witryny Internetowej z informacją o braku weryfikacji konta. W Obszarze 
Witryny Internetowej ma znajdować się także przycisk „Wyślij ponownie link 
aktywacyjny”. Kliknięcie przycisku spowoduje wysłanie linku aktywacyjnego na 
podany podczas rejestracji adres e-mail. 

2.5. Statusy weryfikacji konta „Niezweryfikowane”, „Zweryfikowane” mają być 
widoczne dla ADMINISTRATORA OBSZARU. 

2.6. ADMINISTRATOR OBSZARU będzie miał możliwość wysłania ponownie linku 
aktywacyjnego dla kont ze statusem „Niezweryfikowane”. 

2.7. Rejestracja KONTA UŻYTKOWNIKA ma być możliwa także przez ADMINISTRATORA 
OBSZARU poprzez wprowadzenie wymaganych danych. 

3. Uzupełnienie KONTA UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO 
3.1. UŻYTKOWNIKOWI ZAREJESTROWANEMU zalogowanemu zostaną wyświetlone 

pola wyboru (check box): Osoba fizyczna, Firma oraz wymienione poniżej pola do 
wypełnienia lub zmiany treści. 
3.1.1. W przypadku wyboru Osoby fizycznej będą wyświetlone pola do wypełnienia 

lub zmiany: 
3.1.1.1. Imię 
3.1.1.2. Nazwisko 
3.1.1.3. Adres e-mail 
3.1.1.4. Ulica 
3.1.1.5. Numer domu 
3.1.1.6. Numer mieszkania 
3.1.1.7. Kod pocztowy 
3.1.1.8. Miasto 
3.1.1.9. Kraj 
3.1.1.10. Telefon 
3.1.1.11. Telefon komórkowy 
3.1.1.12. Adres wysyłki faktury 
3.1.1.13. Adres wysyłki towaru 

3.1.2. W przypadku wyboru Firmy będą wyświetlone pola do wypełnienia lub 
zmiany: 
3.1.2.1. Numer NIP 
3.1.2.2. Imię osoby do kontaktu 
3.1.2.3. Nazwisko osoby do kontaktu 
3.1.2.4. Firma 
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3.1.2.5. Adres e-mail 
3.1.2.6. Ulica 
3.1.2.7. Numer domu 
3.1.2.8. Numer mieszkania 
3.1.2.9. Kod pocztowy 
3.1.2.10. Miasto 
3.1.2.11. Kraj 
3.1.2.12. Telefon 
3.1.2.13. Telefon komórkowy 
3.1.2.14. Adres wysyłki faktury (Wyślij fakturę pod inny adres) 
3.1.2.15. Adres wysyłki towaru (Wyślij towar pod inny adres) 
3.1.2.16. Przycisk wyboru (check box) wraz z etykietą "Wyrażam zgodę na 

przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej" 
3.1.2.17. Przyciski wyboru (check box) wraz z etykietami: 

3.1.2.17.1. Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur poprzez KSeF 
3.1.2.17.2. Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formacie pdf na adres 

e-mail (pole do wpisania adresu e-mail) 
3.1.2.17.3. Wyrażam zgodę na udostępnianie faktur w formacie pdf do 

pobrania 
3.2. POK ma sprawdzać poprawność wpisywanego przez UŻYTKOWNIKA 

ZAREJESTROWANEGO kodu pocztowego. 
3.3. Pole NIP ma być weryfikowane: dla KLIENTÓW polskich przez systemy zewnętrzne 

(np. KRS, CEIDG), dla KLIENTÓW UE przez system zewnętrzny (VIES). 
3.4. ADMINISTRATOR OBSZARU będzie miał możliwość modyfikacji etykiet, kolejności i 

statusu pól. 
3.5. ADMINISTRATOR OBSZARU będzie miał możliwość dodawania i usuwania pól w 

formularzu. 
4. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA 

4.1. LOGOWANIE do POK ma być możliwe za pomocą danych wprowadzonych 
samodzielnie przez UŻYTKOWNIKA lub ADMINISTRATORA OBSZARU 

4.2. Strona REJESTRACJI i LOGOWANIA ma zawierać formularz LOGOWANIA z polami 
do wpisania adresu e-mail (login) oraz polem do wpisania hasła. 

4.3. Pole do wpisania hasła ma zawierać funkcjonalność „Pokaż hasło” oraz „Ukryj 
hasło”. 

4.4. Formularz LOGOWANIA ma zawierać link „Przypomnij hasło” przekierowujący do 
strony „Zmiana hasła”. 

VII. OBSZAR ZARZĄDZANIA ROLAMI UŻYTKOWNIKÓW 

Obszar Zarządzania Rolami Użytkowników w zakresie UPRAWNIEŃ do poszczególnych 
OBSZARÓW POK. 

Rodzaj i zakres RÓL będzie określany i nadawany w trybie ręcznym przez 
ADMINISTRATORÓW OBSZARÓW (indywidualnie dla UŻYTKOWNIKA lub dla całej grupy) lub 
w trybie automatycznym w Obszarze Obsługi Zamówień dla: 

a. KLIENTÓW po odpowiedniej weryfikacji poprawności transakcji 
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b. UŻYTKOWNIKÓW (pracowników PKN) według wstępnie zdefiniowanych ogólnych 
UPRAWNIEŃ dla poszczególnych rodzajów UŻYTKOWNIKÓW  

Zarządzanie ręczne ROLAMI i ich atrybutami ma być realizowane z poziomu 
poszczególnych OBSZARÓW POK, których dane ROLE wraz z danymi atrybutami dotyczą. 

1. Lista UŻYTKOWNIKÓW z nadanymi uprawnieniami: 
1.1. ADMINISTRATOR POK 

1.1.1. Tworzenie uprawnień ADMINISTRATORÓW OBSZARÓW 
1.1.2. Dodawanie uprawnień ADMINISTRATORÓW OBSZARÓW 
1.1.3. Modyfikacja uprawnień ADMINISTRATORÓW OBSZARÓW 
1.1.4. Usuwanie uprawnień ADMINISTRATORÓW OBSZARÓW 
1.1.5. Generowanie raportów 

1.2. ADMINISTRATOR OBSZARU – zakres dla Pionu Prac Normalizacyjnych 
1.2.1. Założenie i edycja konta 

1.3. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY (pracownik PKN) – zakres dla Pionu Prac 
Normalizacyjnych 
1.3.1. Pobieranie udostępnionych dokumentów 
1.3.2. Przejście do czytelni na odpowiednim poziomie UPRAWNIEŃ 
1.3.3. Dostęp do pliku z treścią normy opublikowanej w zależności od nadanego 

UPRAWNIENIA (ICS, OT, lista), formatu pliku oraz czasu dostępu 
1.3.4. Otrzymywanie powiadomień e-mail o nowo opublikowanych dokumentach 

z udostępnionego zakresu 
1.3.5. Filtrowanie i sortowanie dostępnych dokumentów 

1.4. ADMINISTRATOR OBSZARU – zakres dla Obszaru Obsługi Zamówień 
1.4.1. Obsługa zamówień 
1.4.2. Dodawanie, usuwanie, edycja, zarządzanie kontami osób realizujących 

zamówienia 
1.4.3. Tworzenie, blokowanie, edycja treści automatycznych powiadomień 

wysyłanych przez OBSZAR POK 
1.4.4. Tworzenie raportów sprzedażowych 
1.4.5. Tworzenie, edycja aktualności w widoku Obszaru Obsługi Zamówień 
1.4.6. Nadawanie UPRAWNIEŃ do dostępu do treści norm w zależności od zakresu 

(ICS, OT, lista norm), formatu pliku oraz określanie czasu dostępu (minutowy, 
dzienny, roczny) 

1.4.7. Ustawienie ograniczenia dostępu do czytania norm dla KLIENTÓW wg 
numerów IP 

1.4.8. Tworzenie i edycja KONTA KLIENTA/UŻYTKOWNIKA, zarządzanie 
UPRAWNIENIAMI, możliwość ustawienia blokady edycji KONTA UŻYTKOWNIKA 
oraz zmian wprowadzonych danych UŻYTKOWNIKA 

1.4.9. Ustawienie funkcji powiadamiania KLIENTA wiadomością e-mail o nowo 
opublikowanych normach w jego zbiorze 

1.4.10. Umożliwienie automatycznego LOGOWANIA w przypadku, gdy KLIENT 
umieści link do usługi na swojej stronie internetowej wymagającej bezpiecznego 
LOGOWANIA 

1.4.11. Wczytywanie listy norm wg numerów referencyjnych Excel, XLM, XLS w celu 
uzyskania wyceny lub aktualizacji 
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1.4.12. Eksport/import listy norm z danymi bibliograficznymi, które zostały 
udostępnione wybranemu KLIENTOWI (format Excel, XLM, XLS) 

1.4.13. Tworzenie i edycja (ustawianie parametrów takich jak liczba jednoczesnych 
dostępów, ustalanie przeliczników cenowych itp.) algorytmów obliczeniowych 

1.5. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – zakres dla Obszaru Obsługi Zamówień 
1.5.1. Edycja konta 
1.5.2. Możliwość łączenia kont zidentyfikowanych po takim samym NIP i takiej samej 

domenie jako KONTA PODRZĘDNE ze swoim kontem jako KONTEM NADRZĘDNYM 
oraz edycja tych połączeń 

1.5.3. Edycja połączonych KONT PODRZĘDNYCH w zakresie nadawania dostępu do 
konkretnych zbiorów norm (wyróżnik ICS) dla usługi Normy Online lub 
pojedynczych norm dla usługi E-dostęp 

1.5.4. Historia zakupów 
1.5.5. Złożenie zamówienia 
1.5.6. Wybranie formy udostępnienia dokumentów, formatu dokumentów, formy 

dostawy, sposobu płatności 
1.5.7. Możliwość płatności odroczonych (na podstawie dodatkowych UPRAWNIEŃ 

nadanych przez ADMINISTRATORA OBSZARU) 
1.5.8. Pobranie zamówionych dokumentów 
1.5.9. Pobranie e-faktury 
1.5.10. Czytanie/pobranie ustawionego formatu pliku (dostępnego w Repozytorium 

Dokumentów), zgodnie z przyznanymi UPRAWNIENIAMI dotyczącymi PN/PDN 
(ICS, OT lub lista norm) oraz czasu dostępu 

1.5.11. Otrzymywanie powiadomienia e-mail o nowo publikowanych 
dokumentach z udostępnionego zakresu 

1.5.12. Eksport/import listy norm z danymi bibliograficznymi, które zostały 
udostępnione KLIENTOWI (format Excel, XLM, XLS) 

1.5.13. Filtrowanie i sortowanie dostępnych dokumentów 
1.6. UŻYTKOWNIK – zakres dla Obszaru Obsługi Zamówień 

1.6.1. Złożenie zamówienia 
1.6.2. Wybranie formy udostępnienia dokumentów, metody dostawy, płatności 
1.6.3. Pobranie zamówionych dokumentów z przesłanego linku 
1.6.4. Pobranie e-faktury z przesłanego linku 

1.7. ADMINISTRATOR OBSZARU – zakres dla Obszaru Witryny Internetowej/CMS 
1.7.1. Możliwość dodawania, modyfikacji, usuwania i publikacji treści oraz stron 
1.7.2. Nadawanie określonych UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM 
1.7.3. Generowanie raportów z zakresu funkcjonalności OBSZARU POK 
1.7.4. Zarządzanie narzędziami do tworzenia statystyk 
1.7.5. Zarządzanie formularzem kontaktowym i innymi formularzami okazjonalnymi 

zamieszczonymi w Obszarze Witryny Internetowej  
1.8. UŻYTKOWNIK – zakres dla Obszaru Witryny Internetowej 

1.8.1. Możliwość przeglądania zawartości witryny 
1.8.2. Pobieranie plików 
1.8.3. Wypełnianie formularzy 

1.9. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – zakres dla Obszaru Witryny Internetowej 
1.9.1. Możliwość przeglądania zawartości witryny 
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1.9.2. Pobieranie plików 
1.9.3. Wypełnianie formularzy 
1.9.4. Dostęp do zakładki  „Moje konto" 

1.10. ADMINISTRATOR OBSZARU – zakres dla Obszaru Repozytorium Dokumentów 
1.10.1. Administracja Obszarem Repozytorium Dokumentów 
1.10.2. Nadawanie określonych UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM 
1.10.3. Pełny dostęp do zasobu 
1.10.4. Tworzenie grup UŻYTKOWNIKÓW i przypisywanie UPRAWNIEŃ grupom 

1.11. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – zakres dla Obszaru Repozytorium Dokumentów 
1.11.1. Z UPRAWNIENIAMI do modyfikacji zasobu, wybrani pracownicy PKN: 

1.11.1.1. Wprowadzanie nowych, nadpisywanie i korekta plików 
1.11.2. Z UPRAWNIENIAMI „tylko do odczytu", wybrani pracownicy PKN 

1.12. ADMINISTRATOR OBSZARU – zakres dla Obszaru Rejestracji i Logowania 
Użytkowników 
1.12.1. Możliwość dodawania, modyfikacji i usuwania etykiet 
1.12.2. Możliwość dodawania, modyfikacji, usuwania oraz zmiany kolejności i 

statusu pól 
1.12.3. Nadawanie określonych UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM 
1.12.4. Generowanie raportów 

1.13. UŻYTKOWNIK – zakres dla Obszaru Rejestracji i Logowania Użytkowników 
1.13.1. Możliwość wypełnienia formularza rejestracji 

1.14. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – zakres dla Obszaru Rejestracji i Logowania 
Użytkowników 
1.14.1. Możliwość wypełnienia formularza LOGOWANIA 
1.14.2. Uzupełnianie danych konta UŻYTKOWNIKA 

1.15. ADMINISTRATOR OBSZARU – zakres dla Obszaru Wyszukiwarki 
1.15.1. Nadzór nad prawidłowym działaniem OBSZARU POK 
1.15.2. Możliwość modyfikacji kolejności i usuwania pól do wyszukiwania 

1.16. UŻYTKOWNIK – zakres dla Obszaru Wyszukiwarki 
1.16.1. Możliwość wypełniania pola "Szukaj" 
1.16.2. Korzystanie z formularza wyszukiwania zaawansowanego 
1.16.3. Możliwość przeglądania wyników wyszukiwania i dodawania do koszyka 

1.17. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – zakres dla Obszaru Wyszukiwarki  
1.17.1. Możliwość wypełniania pola "Szukaj" 
1.17.2. Korzystanie z formularza wyszukiwania zaawansowanego 
1.17.3. Możliwość przeglądania wyników wyszukiwania i dodawania do koszyka 
1.17.4. Możliwość dodawania do ulubionych wybranych produktów 

1.18. ADMINISTRATOR OBSZARU – zakres dla Obszaru e-Learning 
1.18.1. Nadzór nad prawidłowym działaniem OBSZARU POK 
1.18.2. Nadawanie określonych UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM 
1.18.3. Możliwość zarządzania Aplikacją e-Learning: 

1.18.3.1. Dodawanie, edycja, usuwanie elementów składowych szkolenia (kursy, 
testy, prezentacje, ankiety, filmy, pliki audio, zaświadczenia) 

1.18.3.2. Nadawanie dostępu do szkoleń UŻYTKOWNIKOM ZAREJESTROWANYM 
lub grupom UŻYTKOWNIKÓW poprzez przypisanie im odpowiedniej ROLI 

1.18.3.3. Ocenianie uczestników szkoleń 
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1.18.3.4. Badanie postępu UŻYTKOWNIKÓW za pomocą raportów 
1.18.3.5. Dodawanie i usuwanie materiałów w repozytorium aplikacji 
1.18.3.6. Zarządzanie zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia 
1.18.3.7. Definiowanie czasu dostępności szkolenia 

1.19. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – zakres dla Obszaru e-Learning 
1.19.1. Dostęp do szkoleń e-learning wraz z podglądem postępu szkolenia 
1.19.2. Możliwość pobrania zaświadczenia ukończenia szkolenia 

1.20. ADMINISTRATOR OBSZARU – zakres dla Obszaru Zabezpieczenia i Personalizacji 
Produktu 
1.20.1. Nadzór nad prawidłowym działaniem OBSZARU POK 
1.20.2. Możliwość tworzenia i edytowania treści do personalizacji produktów dla 

trybu automatycznego 
1.20.3. Możliwość personalizacji produktów w trybie ręcznym 
1.20.4. Możliwość zarządzania poziomem zabezpieczeń produktów w trybie 

automatycznym 
1.20.5. Możliwość zabezpieczania produktów w trybie ręcznym 

1.21. ADMINISTRATOR OBSZARU – zakres dla Obszaru Zarządzania Rolami 
Użytkowników 
1.21.1. Nadzór nad prawidłowym działaniem OBSZARU POK 
1.21.2. Zarządzanie, edytowanie zdefiniowanych RÓL UŻYTKOWNIKÓW 
1.21.3. Tworzenie nowych RÓL UŻYTKOWNIKÓW 

 

VIII. OBSZAR OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ 

Obszar Obsługi Zamówień ma na celu sprzedaż produktów i usług PKN przez sieć Internet.  
 
1. Obszar Obsługi Zamówień ma zapewniać możliwość: 

1.1. Dokonywania zakupu (jako KLIENT będący UŻYTKOWNIKIEM ZAREJESTROWANYM 
lub NIEZAREJESTROWANYM) 
1.1.1. PN/PDN/prPN/prPDN, WYDAWNICTW ZWARTYCH PKN 
1.1.2. Usług polegających na czasowym dostępie do wybranych PN/PDN lub ich 

zbiorów 
1.2. Składania zamówień na formularzach interaktywnych (np.: prenumerata 

PN/PDN, szkolenia) 
1.3. Udostępniania spersonalizowanych PN/PDN/prPN/prPDN, WYDAWNICTW 

ZWARTYCH PKN 
1.4. Obsługę zamówień z poziomu panelu administracyjnego OBSZARU POK 

2. Obszar ma składać się z: 
2.1. Części dostępnej dla KLIENTÓW będących UŻYTKOWNIKAMI 

ZAREJESTROWANYMI/ NIEZAREJESTROWANYMI 
2.2. Panelu administracyjnego dostępnego wyłącznie dla uprawnionych 

pracowników PKN 
3. Obszar Obsługi Zamówień ma być zintegrowany między innymi z: 
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3.1. Systemem Obsługi e-płatności – płatności kartą (bez fizycznej obecności karty) 
oraz poprzez e-Przelewy (przelewy online z banków). Po złożeniu zamówienia na 
stronie internetowej UŻYTKOWNIK ma mieć możliwość przejścia na stronę 
pośrednika w celu dokonania płatności online. 

3.2. SAP ERP – weryfikacja zadłużenia, przekazywanie do obszaru zamówień 
informacji o wystawionych fakturach, co będzie powodowało zmianę statusu 
zamówień w Obszarze Obsługi Zamówień. 

3.3. Obszarem Wyszukiwarki 
3.4. Obszarem Personalizacji Produktu – przekazywanie do Obszaru Obsługi 

Zamówień odpowiednio spersonalizowanych plików 
3.5. Obszarem Rejestracji i Logowania Użytkowników 

4. Panel KLIENTA 
4.1. W przypadku PN/PDN/prPN/prPDN, WYDAWNICTW ZWARTYCH PKN – KLIENT ma 

mieć możliwość wyszukania interesującego go produktu przez Obszar Wyszukiwarki. 
4.2. W przypadku usług (prenumeraty, specjalnych usług dostępowych np. cały ICS, 

szkolenia) KLIENT ma mieć możliwość wypełnienia formularza interaktywnego, 
zawierającego informacje niezbędne do złożenia zamówienia na wybraną usługę. 

4.3. W Obszarze Wyszukiwarki UŻYTKOWNIK będzie wybierał formę udostępnienia 
PN/PDN/prPN/prPDN, WYDAWNICTW ZWARTYCH PKN, dodawał produkt do 
koszyka. 

4.4. Po wybraniu formy udostępnienia PN/PDN/prPN/prPDN, WYDAWNICTW 
ZWARTYCH PKN, usług KLIENT ma mieć możliwość wybrania metody dostawy. 

4.5. W koszyku mają być prezentowane wszystkie produkty wybrane przez KLIENTA. 
4.6. W podsumowaniu koszyka ma być widoczna ostateczna cena z podziałem na 

wartość bez VAT, z VAT, opłatą wysyłkową. OBSZAR POK ma umożliwiać usunięcie 
wybranej pozycji z koszyka, zmianę nośnika, liczby stanowisk/sztuk wybranego 
produktu. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności ma następować 
automatyczne przeliczenie ceny zgodnie z nowo utworzoną konfiguracją. 

4.7. KLIENT podczas procesu zakupu ma mieć możliwość zastosowania kodu 
rabatowego. Rabat ma być uwzględniony w cenie na ekranie podsumowania 
zamówienia. 

4.8. Pozostałe rabaty zgodne z polityką rabatową PKN mają być uwzględnione po 
podaniu wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT. Rabaty 
zostaną uwzględnione w cenie na ekranie podsumowania zamówienia. 

4.9. Obszar Obsługi Zamówień ma weryfikować, w komunikacji z SAP ERP, czy KLIENT 
nie jest dłużnikiem. W przypadku zadłużenia zablokowana zostanie możliwość 
finalizacji zamówienia, a KLIENT otrzyma stosowną informację. 

4.10. Obszar Obsługi Zamówień ma prezentować wszystkie dostępne dla danego 
zamówienia formy wysyłki, wraz z ceną, w zależności od zawartości koszyka. KLIENT 
ma mieć możliwość wybrania formy wysyłki zamówienia. 

4.11. W podsumowaniu zamówienia ma być prezentowana informacja o 
zamówionych produktach/usługach, cenie produktów/usług, kosztach wysyłki, 
rabatach, adresach niezbędnych do realizacji zamówienia. 

4.12. KLIENT ma mieć możliwość wyboru metody płatności w zależności od formy 
udostępnienia PN/PDN/prPN/prPDN, WYDAWNICTW ZWARTYCH PKN/usług. 
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4.13. Obszar Obsługi Zamówień ma zapewniać automatyczne przejście do 
zewnętrznego Systemu e-płatności. 

4.14. KLIENT będący UŻYTKOWNIKIEM ZAREJESTROWANYM ma mieć możliwość wglądu 
w historię swoich zamówień, dostęp do listy swoich zamówień, podgląd szczegółów 
każdego zamówienia oraz możliwość złożenia ponownego zamówienia. Ma być 
dostępna informacja o statusie zamówienia, płatnościach, fakturach. 

4.15. KLIENT będący UŻYTKOWNIKIEM ZAREJESTROWANYM ma być informowany 
automatycznie przez e-mail o udostępnieniu zamówionych PN/PDN/prPN/prPDN, 
WYDAWNICTW ZWARTYCH PKN/usług, dostępności i sposobie pobrania e-faktury, 
wysłaniu e-faktury na wskazany adres e-mail. 

4.16. KLIENT będący UŻYTKOWNIKIEM NIEZAREJESTROWANYM ma otrzymać 
automatycznie wiadomość e-mail z linkiem do pobrania zamówionych produktów, 
wysłaniu e-faktury na wskazany adres e-mail. 

4.17. Zakładka Czytelnia ma być aktywna na koncie KLIENTA będącego 
UŻYTKOWNIKIEM ZAREJESTROWANYM po zakupie usługi dostępowej lub czytania 
pojedynczej normy. 

4.18. Konto KLIENTA będącego UŻYTKOWNIKIEM ZAREJESTROWANYM po dokonaniu 
zakupu usługi Normy Online lub E-dostęp ma uzyskać status KONTA NADRZĘDNEGO. 

5. Panel administracyjny 
5.1. ADMINISTRATOR OBSZARU ma mieć możliwość wprowadzania cennika 

PN/PDN/prPN/prPDN, WYDAWNICTW ZWARTYCH PKN, algorytmów wyliczania ceny 
formy elektronicznej wynikającej z liczby stanowisk, usług dostępowych, cennika 
opłat wysyłkowych. 

5.2. ADMINISTRATOR OBSZARU ma mieć możliwość tworzenia statystyk sprzedaży 
opartych o różne kryteria. 

5.3. Obszar Obsługi Zamówień powinien automatycznie wysyłać powiadomienia do 
ADMINIATRATORA OBSZARU o dokonaniu zmiany dowolnych danych na koncie 
KLIENTA będącego UŻYTKOWNIKIEM ZAREJESTROWANYM. 

5.4. Obszar Obsługi Zamówień ma pozwalać zarządzać zamówieniami w tym 
przeglądać, filtrować i wyszukiwać oraz eksportować zamówienia do pliku Excel, 
XLM, XLS. 

5.5. Obszar Obsługi Zamówień ma mieć możliwość składania zamówienia w imieniu 
KLIENTA będącego UŻYTKOWNIKIEM ZAREJESTROWANYM/NIEZAREJESTROWANYM z 
poziomu ADMINISTRATORA OBSZARU. 

5.6. ADMINISTRATOR OBSZARU z odpowiednimi UPRAWNIENIAMI ma mieć możliwość 
dodawania płatności, udostępniania zamówionych produktów, przedłużania 
ważności linków z zamówionymi plikami, blokowania pojedynczych 
PN/PDN/prPN/prPDN, WYDAWNICTW ZWARTYCH PKN, licencji do tych produktów. 

5.7. Obsługa faktur/e-faktur – ma pozwalać na przeglądanie, filtrowanie i 
wyszukiwanie listy faktur oraz dodawanie faktur/e-faktur. 

5.8. Obsługa wysyłek – ma pozwalać na przeglądanie, filtrowanie i wyszukiwanie 
wysyłek. Obszar Obsługi Zamówień ma mieć możliwość odnotowania, kto 
kompletował wysyłkę i kto dokonał tej wysyłki. 

5.9. Zarządzanie warunkami składania zamówień – tworzenie i edycja checkbox. 
5.10. Zarządzanie zasadami podatkowymi – Obszar Obsługi Zamówień ma umożliwiać 

filtrowanie, wyszukiwanie, dodanie nowej zasady podatkowej. 
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5.11. Zarządzanie stawkami podatkowymi – Obszar Obsługi Zamówień ma umożliwiać 
filtrowanie, wyszukiwanie, dodanie nowej stawki podatkowej. 

5.12. Zarządzanie klasami podatkowymi KLIENTÓW – Obszar Obsługi Zamówień ma 
umożliwiać filtrowanie, wyszukiwanie, dodanie nowej klasy podatkowej. 

5.13. Klasy podatkowe produktów – Obszar Obsługi Zamówień ma umożliwiać 
filtrowanie, wyszukiwanie, dodanie nowej klasy podatkowej produktów. 

5.14. Zarządzanie KLIENTAMI Obszaru Obsługi Zamówień – funkcjonalność ma 
pozwalać na przeglądanie danych UŻYTKOWNIKÓW Obszaru Obsługi Zamówień, 
filtrowanie, wyszukiwanie. Dodawanie nowych kont z poziomu Obszaru Obsługi 
Zamówień oraz ich edycję, usuwanie, blokowanie, export do CSV, Excel, XLM, XLS. 
Podgląd informacji o koncie/UŻYTKOWNIKU, historia zamówień, 
PN/PDN/prPN/prPDN, WYDAWNICTW ZWARTYCH PKN w koszyku, historia pobrań 
zamówionych plików (data pobrania), data pobrania e-faktury, anonimizacja 
danych na koncie. 

5.15. Zarządzanie grupami wszystkich KLIENTÓW – Obszar Obsługi Zamówień ma 
umożliwiać filtrowanie, wyszukiwanie, przeglądanie istniejących w systemie grup 
KLIENTÓW, dodawanie nowych grup i definiowanie ich atrybutów, a także ich 
edycję i usuwanie. Domyślnie grupy KLIENTÓW zostaną zaimportowane z SAP ERP. 

5.16. KLIENCI online – Obszar Obsługi Zamówień ma umożliwiać monitorowanie liczby 
KLIENTÓW aktywnych w Obszarze Obsługi Zamówień. 

5.17. Zarządzanie ROLAMI Obszaru Obsługi Zamówień – Obszar Obsługi Zamówień ma 
umożliwiać filtrowanie, wyszukiwanie, przeglądanie istniejących w systemie RÓL, 
dodawanie nowych RÓL i definiowanie ich atrybutów, edycję, usuwanie. 

5.18. Zarządzanie UPRAWNIENIAMI Obszaru Obsługi Zamówień – Obszar Obsługi 
Zamówień ma umożliwiać filtrowanie, wyszukiwanie, przeglądanie istniejących w 
systemie UPRAWNIEŃ, dodawanie nowych UPRAWNIEŃ i definiowanie ich 
atrybutów, edycję, usuwanie. 

5.19. ADMINISTRATOR OBSZARU ma mieć możliwość edycji powiadomień, ponownego 
wysłania powiadomień. 

5.20. ADMINISTRATOR OBSZARU ma mieć możliwość edycji formularzy interaktywnych. 
5.21. ADMINISTRATOR OBSZARU ma mieć możliwość przekierowania kopii wszystkich 

lub wybranych powiadomień na wskazany adres e-mail. 
5.22. Obszar Obsługi Zamówień ma umożliwiać przydzielanie zamówień do 

uprawnionego UŻYTKOWNIKA OBSZARU POK (osoba realizująca zamówienie). 
5.23. Metoda płatności przedpłata ma powodować generowanie faktury pro forma, 

druku przelewu. 
6. Czytelnia – funkcjonalność w Obszarze Obsługi Zamówień * 

6.1. Czytelnia ma zapewniać możliwość: 
6.1.1. Wyświetlania treści pliku PN/PDN w formacie zabezpieczającym przed 

wydrukiem i kopiowaniem. 
6.1.2. Pobrania PN/PDN udostępnionych w ramach usługi w określonych 

formatach. 
6.1.3. Czytania PN/PDN lub ich zbiorów w ramach czasowego dostępu 

(minutowego i opartego na kalendarzu). 
6.1.4. Pomiaru faktycznego czasu czytania z możliwością pauzowania w opcji 

dostępu minutowego. 
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6.1.5. Wyszukiwania PN/PDN spośród udostępnionych. 
6.1.6. Format udostępnienia PN/PDN ma umożliwiać przeszukiwanie po tekście. 
6.1.7. Dostęp do treści PN/PDN ma uwzględniać personalizację naniesioną w 

Obszarze Personalizacji i Zabezpieczenia Produktu, znak personalizacji nie może 
utrudniać korzystania z PN/PDN. 

6.1.8. W tracie czytania norm, UŻYTKOWNIK/KLIENT ma możliwość przeglądania 
kolejnych stron PN/PDN, wpisania numeru strony, powiększania, pomniejszania 
tekstu, obracania strony, przeszukiwania po tekście, tworzenia notatek oraz 
zaznaczania fragmentów tekstu. 

6.1.9. Czytelnia ma mieć możliwość wyliczania wartości norm w zbiorze KLIENTA 
będącego UŻYTKOWNIKIEM ZAREJESTROWANYM zgodnie z polityką cenową PKN 
z podziałem na wszystkie PN/PDN i tylko aktualne PN/PDN. Szczegóły dotyczące 
mechanizmu wyliczania wartości norm zostaną ustalone między Zamawiającym 
a Wykonawcą na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

* Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności czytelni poprzez integrację i 
rozbudowę wykorzystywanego obecnie modułu czytelni minutowej, której funkcjonalność 
opisana jest w Rozdziale 2 pkt. 4. Obecnie moduł czytelni spełnia funkcjonalności opisane 
w Rozdz. 3, części VIII w punktach 6.1.1 i 6.1.4.  

7. Usługi dostępowe realizowane na bazie funkcjonalności czytelni 
7.1. Czytelnia czasowa (w opcji minutowej i opartej o kalendarz) – ma zapewniać: 

7.1.1. Dostęp do czytania wybranych PN/PDN. 
7.1.2. Dostęp do czytania realizowany na bazie minutowej (np.: 30 minut lub 

multiplikacja) z możliwością pauzowania i wznawiania czytania. 
7.1.3. Dostęp do czytania realizowany na bazie kalendarzowej bez opcji 

pauzowania i wznawiania czytania. 
7.2. Czytelnia – usługa Normy Online 

7.2.1. Ma zapewnić dostęp do treści PN/PDN (np.: wg dziedzin ICS, działalności OT, 
legislacji). 

7.2.2. Wartość zbiorów w trybie zakupu dostępu do nich musi być wyliczana na 
podstawie cen PN/PDN dostępnych w Obszarze Obsługi Zamówień według 
algorytmów tworzonych przez zamawiającego w oparciu o wyliczoną sumę cen 
PN/PDN w danym ICS zgodnie z aktualną polityką cenową z podziałem na 
PN/PDN tylko aktualne lub wszystkie. 

7.2.3. Zakup usługi w trybie automatycznym będzie się odbywał poprzez wybór 
zbiorów opartych na numerach ICS dodanych do koszyka. 

7.2.4. Usługa ma zapewnić aktualizację udostępnionego zbioru KLIENTA. 
7.2.5. Usługa ma zapewnić możliwość LOGOWANIA serwer-serwer przez stronę 

internetową KLIENTA w przypadku, gdy uwierzytelnienie odbywa się na stronie 
internetowej KLIENTA. 

7.2.6. Udostępniony zbiór PN/PDN ma mieć możliwość przeszukiwania za pomocą 
Obszaru Wyszukiwarki. 

7.2.7. Jeżeli PN/PDN znaleziony za pomocą Obszaru Wyszukiwarki jest w 
udostępnionym zbiorze, dostępny będzie przycisk umożliwiający czytanie. 

7.3. Czytelnia – usługa E-dostęp  
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7.3.1. Musi zapewnić dostęp do treści PN/PDN znajdujących się w zbiorze 
określonym przez KLIENTA w formacie ustawionym przez ADMINISTRATORA 
OBSZARU. 

7.4. Zbiór KLIENTA musi być stale aktualizowany o wszystkie nowo opublikowane 
zmiany, zastąpienia, poprawki, tłumaczenia i inne elementy dodatkowe (z 
możliwością ograniczenia do konkretnych wersji językowych). 

7.5. Musi być zapewniona możliwość LOGOWANIA do usługi za pomocą 
mechanizmu serwer to serwer przez stronę internetową KLIENTA w przypadku, 
gdyby uwierzytelnienie odbywać się miało na stronie internetowej KLIENTA. 
7.5.1. Udostępniony zbiór PN/PDN musi mieć możliwość przeszukiwania za pomocą 

Obszaru Wyszukiwarki. 
7.5.2.  Jeżeli PN/PDN znaleziony za pomocą Obszaru Wyszukiwarki jest w 

udostępnionym zbiorze, dostępny będzie przycisk umożliwiający czytanie. 
7.6. Automatyczne wylogowanie z usługi musi następować po wykryciu 15 minut 

bezczynności. ADMINISTRATOR OBSZARU ma mieć możliwość ustawienia krótszego 
lub dłuższego czasu. 

7.7. Do wyceny usługi musi być stworzony mechanizm wyceny, który działa w 
następujący sposób (element analizy przedwdrożeniowej): 
7.7.1. ADMINISTRATOR OBSZARU wczytuje listę PN/PDN z pliku w formacie Excel, XLM, 

XLS (numer referencyjny oraz oznaczenie wersji językowej lub nr ICS). 
7.7.2. Po wczytaniu listy PN/PDN system musi dokonać aktualizacji zbioru (dodać 

wszystkie zastąpienia, tłumaczenia na język polski, zmiany, poprawki i inne 
elementy dodatkowe od daty wydania PN/PDN do daty wykonania aktualizacji) 
oraz edytować listę norm po aktualizacji z oznaczeniem, które pozycje PN/PDN 
są z listy wczytanej, które pozycje PN/PDN są wynikiem aktualizacji, znacznikiem 
aktualności, ceną pozycji, informacją które normy zostały przez KLIENTA 
zakupione (sprawdzenie zakupów w SAP ERP dla danego numeru NIP). 

7.7.3. W usłudze musi być możliwość dodawania domówionych przez KLINTA 
PN/PDN. 

8. Rodzaje form udostępnienia PN/PDN/prPN/prPDN, WYDAWNICTW ZWARTYCH PKN   

Formy udostępnienia 

Papier 

Plik do pobrania 

Plik do wysłania 

Plik do czytania 

Usługa 

 
9. Metoda dostawy uzależniona jest od rodzaju UŻYTKOWNIKA oraz od wybranego 

nośnika zamawianych produktów. 
9.1. Mapowanie rodzaju nośnika ze względu na jego sposoby dostawy: 

Rodzaj nośnika 
Opcje dostawy Papier Plik do 

pobrania 
Plik do 

wysłania 
Plik do 

czytania 

Odbiór osobisty x       

Przesyłka polecona x       

Przesyłka kurierska x       

Przesyłka polecona za pobraniem x       
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Przesyłka kurierska za pobraniem x       

e-mail   x x  

Udostępnienie na koncie  x  x 

ADMINISTRATOR Obszaru Obsługi Zamówień ma mieć możliwość zmiany mapowania. 
10. Wybór metody płatności 

10.1. Metoda płatności uzależniona jest od rodzaju UŻYTKOWNIKA oraz sposobu 
dostawy. 

10.2. Mapowanie rodzaju nośnika ze względu na formę płatności: 
Rodzaj 

nośnika 

Forma 
płatności 

Plik do 
pobrania 

Plik do 
wysłania Papier Plik do 

czytania 
Formularze 

interaktywne 

E-płatności X X X X  

Gotówka/karta X X X X X 

Przelew … dni X X X X X 

Pobranie    X  X 

Przedpłata X X X X X 

Forma płatności Przelew …. dni tylko dla KLIENTÓW ZAREJESTROWANYCH. Po przesłaniu 
kodu aktywującego odroczony termin płatności (kody generowane są dla każdego 
KLIENTA w Obszarze Obsługi Zamówień). 
ADMINISTRATOR Obszaru Obsługi Zamówień ma mieć możliwość zmiany mapowania. 

10.3. Mapowanie formy płatności ze względu na KLIENTA  
KLIENT  

Forma 
płatności 

Firma Osoba fizyczna KLIENT zagraniczny 

E-płatności X X X 

Gotówka/karta X X X 

Przelew …… dni X X X 

Pobranie  X X X 

Przedpłata X X X 

ADMINISTRATOR Obszaru Obsługi Zamówień ma mieć możliwość zmiany mapowania. 
10.4. System ma zapewnić możliwość ustalania dostępnych form płatności dla każdej 

z grup: osoby fizyczne, firmy i firmy zagraniczne.  
10.5. Mapowanie opcji dostawy na formy płatności 

Opcje 
dostawy  

Forma 
płatności 

Odbiór 
osobisty 

Przesyłka 
polecona 

Przesyłka 
kurierska 

e-
mail 

Przesyłka 
polecona 

za 
pobraniem 

Przesyłka 
kurierska 

za 
pobraniem 

Udostępnienie 
na koncie 

E-płatności X X X X   X 
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Gotówka/karta X x x x   X 

Przelew … dni X X X X   X 

Pobranie     X X  

Przedpłata x X X X   X 

ADMINISTRATOR Obszaru Obsługi Zamówień ma mieć możliwość zmiany mapowania. 

11. Numeracja zamówień 
11.1. Każde zamówienie otrzymuje wygenerowany przez system numer. Numer ten 

propaguje się także do systemu SAP ERP. Numer zamówienia jest ustrukturyzowany 
i składa się z bloków:  
11.1.1. SIK/numer/rok – dla KLIENTÓW będących UŻYTKOWNIKIEM 

ZAREJESTROWANYM 
11.1.2. SIG/numer/rok – dla KLIENTÓW będących UŻYTKOWNIKIEM 

NIEZAREJESTROWANYM 
12. Formularze interaktywne – rodzaje 

12.1. Szkolenie 
12.1.1. UŻYTKOWNIK będzie mógł przeglądać ofertę szkoleń dostępną w Obszarze 

Witryny Internetowej. Po wybraniu z oferty szkolenia oraz terminu, dokonuje 
zgłoszenia na szkolenie poprzez wypełnienie pól formularza. 

12.1.2. UŻYTKOWNIK będzie miał możliwość zgłoszenia kliku osób na szkolenie. 
12.2. Newsletter norm 

12.2.1. UŻYTKOWNIK będzie mógł przeglądać Międzynarodową Klasyfikację Norm 
(ICS), wybrać z ICS dziedziny, grupy, podgrupy lub zaznaczyć/odznaczyć 
wszystkie dziedziny. 

12.2.2. UŻYTKOWNIK będzie mógł wpisać adres e-mail, na który będą wysyłane 
powiadomienia. 

12.2.3. Po wybraniu wyróżników ICS oraz wpisaniu adresu e-mail dane do usługi 
będą zapisywane w KONCIE UŻYTKOWNIKA. 

12.2.4. POK będzie raz dziennie sprawdzał opublikowane PN i PDN z wybranych 
przez UŻYTKOWNIKÓW wyróżników ICS. 

12.2.5. UŻYTKOWNIK raz dziennie będzie otrzymywał wiadomość e-mail z informacją 
bibliograficzną o opublikowanych PN i PDN. Szablon wiadomości zostanie 
uzgodniony na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

12.2.6. UŻYTKOWNIK będzie miał możliwość modyfikacji wybranych wyróżników ICS.   
12.2.7. UŻYTKOWNIK będzie mógł zrezygnować ze świadczenia usługi. 

Usługa newsletter norm zastąpi dotychczasową usługę realizowaną w portalu WIEDZA 
znajdującym się pod adresem wiedza.pkn.pl. 

12.3. Prenumerata PN/PDN 
12.3.1.  KLIENT będzie mógł przeglądać Międzynarodową Klasyfikację Norm (ICS), 

wybrać z ICS dziedziny, grupy, podgrupy lub zaznaczyć/odznaczyć wszystkie 
dziedziny. 

12.3.2.  KLIENT będzie mógł wybrać okres prenumeraty, formę udostępnienia liczbę 
egzemplarzy/stanowisk oraz wersję językową PN/PDN. 
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12.3.3.  Informacja o zamówieniu będzie widoczna w KONCIE KLIENTA. 
12.4. Prenumerata wydawnictw cyklicznych 

12.4.1. KLIENT będzie mógł wybrać okres prenumeraty, formę udostępnienia, liczbę 
egzemplarzy/stanowisk. 

12.4.2. Informacja o zamówieniu będzie widoczna w KONCIE KLIENTA. 
12.5. Druki zewnętrzne 

12.5.1.  KLIENT będzie mógł załączyć plik zamówienia. Obsługiwane pliki: PDF, XML, 
DOCX. 

12.6. Dodatkowe normy dla klientów E-dostępu 
12.6.1. KLIENT będzie mógł wpisać numery PN/PDN oraz numer zamówienia lub 

umowy z PKN. 
13. Formularze interaktywne – pola formularzy 

13.1. Pod formularzem mają znajdować się przyciski wyboru (check box) wraz z 
etykietami przycisków (akceptacja Regulaminu, Zgody marketingowe, RODO itp.). 

13.2. Przyciski wyboru (check box) mają być wymagane lub dobrowolne. 
13.3. Formularz ma wyświetlać komunikaty, jeżeli któreś z pól formularza oraz 

przycisków wyboru (check box) wymagalnych nie zostanie 
wypełnione/zaznaczone przez KLIENTA. 

13.4. Formularz ma zawierać przycisk „Wyślij zgłoszenie”, „Wyślij zamówienie”. Przycisk 
ma być aktywny, gdy wszystkie wymagane pola formularza będą wypełnione 
prawidłowo i zaznaczone wymagane przyciski wyboru (check box). 

13.5. Po zarejestrowaniu zgłoszenia do KLIENTA ma być wysyłane powiadomienie o 
REJESTRACJI zgłoszenia/ zamówienia.  

14. Formularze interaktywne – funkcjonalności ADMINISTRATORA OBSZARU 
14.1. ADMINISTRATOR OBSZARU będzie miał możliwość edycji i modyfikacji treści 

powiadomień. 
14.2. ADMINISTRATOR OBSZARU będzie miał możliwość edycji i modyfikacji treści 

etykiet przycisków. 
14.3. ADMINISTRATOR OBSZARU będzie miał możliwość zmiany statusu pojedynczego 

zamówienia/zgłoszenia lub grupy. 
14.4. ADMINISTRATOR OBSZARU (obsługujący usługę) będzie otrzymywał 

powiadomienie o zamówieniu/ zgłoszeniu. 
14.5. ADMINISTRATOR OBSZARU ma posiadać możliwość dodawania, modyfikacji, 

usuwania oraz zmiany kolejności i statusu pól. 
15. Funkcjonalności w panelu ADMINISTRATORA OBSZARU POK 

15.1. W Obszarze Obsługi Zamówień zamówienia/zgłoszenia z formularzy będą 
rejestrowane z unikalnym numerem/oznaczeniem. 

15.2. W Obszarze Obsługi Zamówień zamówienia/zgłoszenia z formularzy będą 
rejestrowane z odpowiednim statusem (np. planowane, nowe, przetwarzane, 
zakończone, anulowane). Liczba statusów zgłoszeń zostanie ustalona na etapie 
analizy przedwdrożeniowej. 

15.3. Statusy zamówienia/zgłoszenia będą automatycznie zmieniane po 
automatycznym/ręcznym dodaniu faktury. 
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IX. OBSZAR PERSONALIZACJI I ZABEZPIECZENIA PRODUKTU 

Celem personalizacji jest spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczenia 
udostępnianych dokumentów. 
1. Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i wdroży narzędzie do personalizacji i 

zabezpieczenia produktu. Narządzie ma służyć do nadawania indywidualnego dla 
każdego UŻYTKOWNIKA znaku wodnego na pliku i ustawiania UPRAWNIEŃ w zakresie 
kopiowania i drukowania zgodnie z odpowiednimi UPRAWNIENIAMI przypisanymi do 
danego UŻYTKOWNIKA. 

2. Podstawowymi formami dystrybucji PN/PDN/prPN/prPDN, WYDAWNICTW ZWARTYCH PKN 
są: 

2.1. Forma elektroniczna – on-line w formie czytelni, plik do pobrania/wysłania 
2.2. Forma papierowa 

3. Narzędzie ma funkcjonować w trybach automatycznym i ręcznym. 
4. Narzędzie do tworzenia i zmiany szablonów znaku wodnego (treść, umiejscowienie i inne 

atrybuty) i poszczególnych zabezpieczeń ma być dostępne z poziomu ADMINISTRATORA 
OBSZARU. 

X. OBSZAR e-LEARNING 

Celem aplikacji jest zarządzanie szkoleniami e-learning i procesem szkolenia. 

Realizacja Obszaru e-Learning jest możliwa także poprzez integrację z POK podsystemu e-
Learning (system klasy LMS - Learning Management System), stanowiącego element 
składowy portalu wiedza.pkn.pl wykorzystywanego obecnie przez Zamawiającego. 

 

1. Aplikacja ma umożliwiać co najmniej: 

1.1. Dodawanie/usuwanie szkoleń e-learning 

1.2. Udostępnianie UŻYTKOWNIKOM możliwości wzięcia udziału w szkoleniu 

1.3. Określanie dostępu do poszczególnych szkoleń poszczególnym UŻYTKOWNIKOM 
lub grupom UŻYTKOWNIKÓW 

1.4. Tworzenie grup szkoleniowych oraz możliwość administrowania grupą 

1.5. Raportowanie wyników szkoleń 

1.6. Aktualizację szkoleń dla wybranych UŻYTKOWNIKÓW/grup UŻYTKOWNIKÓW bez 
utraty wyników ukończonych szkoleń 

1.7. Łatwy dostęp do informacji o postępach UŻYTKOWNIKÓW /grup 
UŻYTKOWNIKÓW podlegających szkoleniu 

1.8. Automatyczne powiadamianie szkolonych o nowej wersji szkolenia 

1.9. Automatyczne powiadamianie szkolonych o nadaniu lub usunięciu dostępu do 
szkolenia 

1.10. Generowanie listy obecności 
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1.11. Określanie terminu i czasu trwania szkolenia, oczekiwanych wyników wraz z 
możliwością podłączenia testów do weryfikacji skuteczności szkolenia 

1.12. Zarządzanie elementami składowymi szkolenia (kursy, testy, prezentacje, ankiety, 
filmy, pliki audio, zaświadczenia) 

1.13. Definiowanie reguł przeprowadzania testu 

1.14. Definiowanie zasad oceniania 

1.15. Ustalenie liczby prób rozwiązania zadań 

1.16. Określenie poziomu wymaganego do zaliczenia 

1.17. Ustalenie czasu trwania testu 

1.18. Umieszczanie plików z materiałami szkoleniowymi w repozytorium aplikacji 

1.19. Wystawianie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia 

2. Panel Administracyjny ma pozwalać na zarządzanie Aplikacją e-Learning przez 
ADMINISTRATORA OBSZARU. Za pomocą Panelu Administracyjnego ADMINISTRATOR 
OBSZARU ma mieć możliwość: 

2.1. Dodawania, edycji, usuwania elementów składowych szkolenia (kursy, testy, 
prezentacje, ankiety, filmy, pliki audio, zaświadczenia) 

2.2. Nadawania dostępu do szkoleń UŻYTKOWNIKOM ZAREJESTROWANYM lub 
grupom poprzez przypisanie im odpowiedniej ROLI 

2.3. Oceniania uczestników szkoleń 

2.4. Badania postępu UŻYTKOWNIKÓW za pomocą raportów 

2.5. Dodawania i usuwania materiałów w repozytorium aplikacji 

2.6. Zarządzania zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia 

3. Czas dostępności kursów ma być definiowany przez ADMINISTRATORA OBSZARU i ma 
umożliwiać: 

3.1. Określanie domyślnego czasu dostępności kursu 

3.2. Określanie formy dostępu do kursu: 

3.2.1. Ogólnodostępne – dla każdego UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO 

3.2.2. Dostęp za pomocą hasła – ADMINISTRATOR OBSZARU ma podać hasło 
dostępu 

3.2.3. Dostęp nadany przez ADMINISTRATORA OBSZARU dla UŻYTKOWNIKA 
ZAREJESTROWANEGO lub grupy – ADMINISTRATOR OBSZARU ma przypisać 
UŻYTKOWNIKÓW do kursu, UŻYTKOWNICY otrzymają powiadomienie poprzez 
email 

Szkolenia mają posiadać automatyczną ocenę na podstawie wyników kursów lub kursów i 
testów oraz automatyczne generowanie wyników. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia 
UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY ma mieć możliwość pobrania dedykowanego temu 
szkoleniu zaświadczenia. 
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