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Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 3 i Zadanie 4: 
 
- Główny system tzw. CORE (główny system przechowujący wszystkie podstawowe 
informacje, na temat Klienta/Kontrahenta jego preferencji, usługi jaką wykupił, informacji o 
raportach jakie potrzebuje, i inne dane oraz informacje niezbędne i wymagane celem 
poprawnego funkcjonowania aplikacji Klienckiej. Będzie on zawierał między 
innymi:                                                                   
- - moduł obsługi i rejestracji Klienta z systemem instalacji instancji Klienta – jest 
to moduł odpowiedzialny w głównej mierze za rejestrację oraz obsługę rejestracji nowego 
klienta. Dodatkowo w systemie zaimplementowana jest część odpowiedzialna za instalację 
systemu Klienta, jako osobnej instancji na serwerze. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy Klient 
posiadać będzie indywidualną konfigurację dopasowaną do własnych potrzeb. Co więcej 
będzie możliwość optymalizacji i rozbudowy konfiguracji według zasobów, jakie będą 
niezbędne Klientowi celem maksymalizowania wydajności i optymalizacji pracy z systemem. 
- -moduł obsługi licencji i usług dostępnych dla Klienta – jest to funkcjonalność 
odpowiedzialna za zarządzanie usługami zakupionymi przez Klienta, analizę płatności i 
realokacji uprawnień według aktualnie przydzielonych usług czy też pakietów lub 
abonamentu. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy z Klientów będzie mógł dopasować system i 
funkcjonalność modułów do własnych potrzeb i wymagań czyniąc go bardziej 
ergonomicznym i przejrzystym bez zbędnych i zaśmiecających zasoby usług. Taka 
personalizacja będzie mieć pozytywny wpływ na szybkość reakcji i możliwości 
obsługi poszczególnych funkcji.  
- - moduł rozliczeń – jest to część systemu odpowiedzialna za możliwość bezpośredniej 
integracji z płatnościami on-line. Dzięki temu każdy Klient w każdym momencie będzie mógł 
opłacić aktualne usługi lub w miarę potrzeb i rozwoju wykupić dodatkowe. Po opłaceniu 
danej usługi, funkcjonalności czy raportu system wykrywając płatność będzie automatycznie 
dzięki połączeniu z systemem licencjonowania udostępniał Klientowi w jego systemie 
stosownie do wykupionych usługi funkcje czy też raporty. 
- - moduł tworzenia i zarządzania raportami – jest to moduł pozwalający na 
przygotowywanie przez dział programistyczny raportów zgodnie z zleceniami i 
zapotrzebowaniem Klientów. Dzięki wykorzystaniu predefiniowanych pól i szablonów operacji 
oprogramowanie i przekazanie raportu dla Klienta będzie czynnością bardzo łatwą i mało 
czasochłonną. Dzięki systemowi licencjonowania w perspektywie czasu każdy z Klientów 
będzie mógł skorzystać z raportów zaproponowanych przez innych Klientów, co pozytywnie 
wpłynie za funkcjonalności i mnogość wykonywanych analiz danych. Dzięki takiemu 
założeniu Klienci będą mogli posiadać wiele różnorakich raportów zaś ich liczba stale 
będzie rosła. 
- -moduł administracji i zarządzania główną bazą danych i systemem – jest to 
główna funkcjonalność systemu odpowiedzialna za zarządzanie i optymalizację bazy danych, 
konfigurację podstawowych parametrów uruchomieniowych aplikacji głównej i Klientów oraz 
zarządzanie uprawnieniami i dostępami do poszczególnych systemów. 
- - moduł komunikacji i aktualizacji systemów Klienckich – jest to część 
odpowiedzialna za komunikację nie tylko pomiędzy modułami czy bazami danych ale również 
pomiędzy systemami Klienckimi. W komunikacji celem zabezpieczenia przekazywanych 
danych będzie wykorzystane szyfrowanie SSL. Dodatkowo moduł będzie zapewniał stałe 
aktualizacje systemów Klienckich do najnowszych wydań stabilnych wersji jak i aktualizację 
danych słownikowych przechowywanych w każdej bazie Klienckiej osobno. Takie rozwiązanie 
zapewni spójność wszystkich systemów i zmniejszy ich podatność na ataki i włamania czy też 
próby pobrania danych przez różnego rodzaju skrypty przeszukujące aplikacje webowe. 
 
- Aplikacja Kliencka tzw. USER (część systemu, która jest odpowiedzialna za 
przechowywanie i integrację wszystkich narzędzi, jakie Klient posiada, jakie nabył lub 



 
 2 

zdefiniował) standardowo aplikacja a będzie wyposażona w podstawowe: 
--moduły administracji – pozwalający na zarządzanie własnymi użytkownikami i 
poziomem dostępu do poszczególnych funkcjonalności systemu.  
--moduł komunikacji – pozwalający na przekazywanie danych i informacji za pomocą SSL, 
a także pozwalający na zgłaszanie uwag, awarii czy też próśb stworzenia dodatkowych 
raportów według własnych specyfikacji i wymagań.  
--moduł backupu danych – moduł ten będzie pozwalał na archiwizację danych zarówno 
baz danych jak i całej aplikacji według wcześniej oprogramowanego schematu i we 
wskazanym miejscu czy to chmurze obliczeniowej, czy też zewnętrznym magazynie czy 
serwerze FTP lub SFTP. Dodatkowo archiwum będzie można zabezpieczyć hasłem zaś całość 
komunikacji zgodnie ze specyfikacją lub potrzebami będzie zabezpieczona SSL’em. 
Aplikacja Kliencka będzie przechowywać w swoich zasobach wykupione przez Klienta 
funkcjonalności, moduły, raporty, lista dostępnych rozwiązań jest prezentowana poniżej wraz 
z krótkim opisem ich możliwości. 
-Systemy/Wtyczki zbierające dane i informacje tzw. BOTY – w założeniu jest to 
grupa narzędzi, które odpowiedzialne są za zbieranie informacji na potrzeby wykonywania 
analiz i raportów Klientów, jak również będą to wtyczki (w zasadzie cała gama narzędzi) 
pozwalających na prowadzenie i realizację Marketingu internetowego. 
--wtyczka serwera DNS – pozwalające na zbieranie informacji o ruchu generowanym na 
domenach Klienta – będzie to specjalnie przygotowany serwer DNS, który w przypadku 
wykorzystywania przez domenę Klienta lub w jego sieci będzie dostarczał podstawowych 
informacji o ruchu, jaki jest generowany 
--wtyczka do Badań Opinii – będzie to wtyczka uruchamiana na domenach Klienta, gdzie 
osoby je odwiedzające jeśli będą miały taką wolę będą mogły odpowiedzieć na pytania 
będące częścią np. badań zadowolenia Klienta, badań opinii etc. całość będzie 
przygotowywana przez Klienta tzn. Klient sam będzie mógł zdefiniować pytania ich zakres, 
lub wykorzystać standardowe pytania czy też formularze stworzone i udostępnione przez 
Firmę lub zlecić przygotowanie specjalnych zestawów według własnej specyfikacji. 
--wtyczka integrująca się z Kontem Google Adwords – integracja z tą wtyczką pozwoli 
Klientowi na zarządzanie własnymi kampaniami z poziomu naszego systemu. 
--wtyczka integrująca się z Kontem Google Analitycs – integracja z tym systemem a 
dokładniej udostępnienie jej możliwości pozwoli na dokładne analizy domen podłączonych 
pod usługi Google, dzięki temu Klient uzyska dane z kilku niezależnych źródeł co dodatkowo 
poprawi ich jakość i 
pozwoli na dokładniejsze zarządzanie i analizowanie uzyskanych informacji 
--wtyczka integrująca się z Kontem Facebook – dzięki temu rozwiązaniu Klient uzyska 
dostęp do kolejnego Kanału przekazywania informacji dla swoich odbiorców co pozwoli na 
dodatkowe zwiększenie efektywności przekazu a w konsekwencji może się przełożyć na 
większą skuteczność działań Marketingowych. W tym założeniu poprzez ten kanał chcemy 
promować społecznościowe zakupy grupowe na które możliwe będą dodatkowe rabaty, 
promocje, konkursy tak by zachęcać innych ludzi do zakupów produktów w ramach danej 
społeczność, kody rabatowe będą mogły być używane kilkukrotnie lub będą to np. kody 
rabatowe na zakupy powyżej danej ilości produktów. W ten sposób chcemy zachować idee z 
jaką powstawał ten system komunikacji pomiędzy użytkownikami. 
--wtyczka integrująca się z Kontem Instagram – podobnie będzie działać integracja z 
Instagramem , dzięki niej Klient uzyska Kanał przekazywania informacji swoim odbiorcą co 
poszerzy zakres i grono do jakiego będzie mógł dotrzeć, zaś dzięki możliwości definiowania 
grup odbiorców i przypisanych kanałów przez które dane mogą być przekazywane dane 
marketingowe będą precyzyjnie docierać z treścią do właściwej grupy. 
--wtyczka integrująca się z Kontem Twitter – jest to moduł integrujący się z Kontem 
Klienta na Twite’rze, dzięki czemu podczas np. trwającej akcji marketingowej Klient będzie 
mógł wykorzystać ten kanał komunikacji do przekazywania użytkownikom informacji. Będą 
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one mogły między innymi dotyczyć aktualnych promocjach, służyć przekazywaniu kodów 
rabatowych np. do wykorzystania podczas zakupów w sklepie internetowym w danym 
momencie lub w dłuższej perspektywie czasu. Ze względu na swój charakter w założeniu 
chcemy by tym kanałem można było promować produkty w bardzo krótkich okresach czasu 
tak by zachować spójność z ideologią działania całego systemu. 
--wtyczka integrująca się z sklepem/portalem/stroną Klienta pozwalająca na 
badania zachować użytkowników i plików Cookie (za zgodą użytkownika) – 
wtyczka ta pozwoli na przekazywanie do systemu Marketingowego wszystkich informacji 
generowanych po stronie silnika sklepu/portalu czy też strony, na której będzie uruchomiony. 
Informacje te przekazywane będą zgodnie z zdefiniowanymi wcześniej przez Klienta filtrami 
co pozwoli mu w sposób automatyczny uzyskać raporty np. na temat tego co w danym 
momencie Klienci oglądają, co ich interesuje, na jakiej stronie, podstronie czy też ofercie 
spędzają najwięcej czasu, czym się interesują, czy dana promocja była chętnie oglądana czy 
tez nie przynosiła skutku.                                                                     
--system obsługi newslettera –  jest to pełnoprawne rozwiązanie pozwalające na 
tworzenie, optymalizację i zarządzanie rozsyłaniem newsletterów do zdefiniowanych 
wcześniej grup Klientów, według ich kategoryzacji i grupowania. System będzie pozwalał na 
zgodne z obowiązującym prawem definiowanie, aktualizację, edycję i usuwanie danych 
odbiorców zgodnie z ich życzeniem w sposób automatyczny. Każdy Klient systemu wraz z tą 
usługą otrzyma podstawowe wskazówki w jaki sposób powinien zabezpieczyć dane, jak 
powinny one być udostępniane, jak powinna wyglądać polityka bezpieczeństwa, w jaki 
sposób zabezpieczyć i zgłosić dane/bazę do GIODO jak nią zarządzać. 
--system integracji z sklepem internetowym opartym o silnik WooCommerce – 
jest to wtyczka pozwalająca na przekazywanie wszelkich informacji marketingowych zarówno 
z silnika sklepu do systemu Klienta a także w drugą stronę np. podczas definiowania i 
zarządzani promocjami, produktami, zmianą cen czy też wprowadzaniem dodatkowych 
kodów rabatowych rozsyłanych w systemie newslettera 
-- system integracji z platformą WordPress – będzie to analogiczne rozwiązanie do 
systemu integracji z sklepem internetowym opartym o silnik 
WooCommerce                                                 
--system obsługi API do integracji z innymi sklepami i systemami internetowymi 
– będzie to dodatkowe rozwiązanie pozwalające Klientowi na integrowanie własnych 
systemów i wdrażanie własnych pomysłów w naszym systemie, dzięki niemu będzie mógł 
dodawać niestandardowe dane, definiować własne pola informacji, przekazywać je w 
odpowiedni sposób na zewnątrz np. do własnych silników sklepów internetowych czy też 
aplikacji webowych które są niestandardowe i np. były tworzone na zlecenie klienta. 
 
 


