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ZP/2019/4  Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

I. Wstęp.  

1. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (dalej „Zamawiający” lub „Fundacja”) została 
powołana na mocy Ustawy z dnia 17 stycznia 2019 roku o Fundacji Platforma Przemysłu 
Przyszłości. Fundatorem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra właściwego do 
spraw gospodarki.  

2. Fundacja ma status organizacji Non Profit.  

3. Fundacja powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku 
Przemysłu 4.0. Fundacja wspiera: procesy transformacji cyfrowej; wdrażanie cyfrowych 
produktów i Usług; wdrażanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru 
m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, 
wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa. 

4. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, konieczne jest wykorzystanie przez 
Zamawiającego Systemu Contact Center do wykonywania statutowej działalności w zakresie 
wsparcia i świadczenia konsultacji dla przedsiębiorstw, osób fizycznych itd. System będzie 
kluczowym narzędziem do prowadzenie wszelkiej komunikacji telefonicznej, SMS-owej i 
emaliowej i poprzez chat. Dodatkowo musi zapewnić m.in. zarządzanie zespołem i pracą 
konsultantów oraz w przyszłości po integracji z systemem CRM, identyfikację osób dzwoniących, 
przechowywania historii kontaktów, itd. W tym celu konieczne jest świadczenie Usług w zakresie 
i według parametrów technicznych wskazanych w Rozdziale VI, na które składają się: 

a. Usługa Udostępniania Systemu i Sprzętu,   

b. Usługa Utrzymania Systemu i Sprzętu, 

dla Użytkowników, którzy będą wykonywali pracę: 

a. w biurze Zamawiającego w Radomiu, ul. Malczewskiego 24 (pracownicy biurowi, 
konsultanci contact center) 

b. zdalnie (konsultanci contact center). 

5. Na potrzeby przygotowania Oferty należy założyć, iż w chwili rozpoczęcia świadczenia Usług, 
liczba Użytkowników o poszczególnych rolach, dla których należy świadczyć Usługi będzie 
wynosiła: 

a. konsultant contact center – 6 osób, 

b. superwizor contact center – 1 osoba,  

c. administrator contact center – 1 osoba,   

d. pracownik sekretariatu – 1 osoba,  

e. pracownik biurowy/zarząd – 3 osoby. 

6. Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby Użytkowników, dla których będą świadczone Usługi 
w czasie trwania Umowy do 20 osób, przy czym podana liczba nie może być traktowana jako 
jakiekolwiek zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy.   
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7. Zamawiający nie przewiduje zakupu i posiadania własnych urządzeń, serwerów oraz licencji. 
Wszystkie zasoby będą wynajmowanie i wykorzystywane w modelu usługowym (SaaS).  

8. Wszystkie określenia, pisane z niniejszym dokumencie pierwszą dużą literą, a inaczej w nim nie 
zdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi we wzorze Umowy stanowiącym 
Załącznik nr 3 do SIWZ. 

9. Zamawiający przewiduje, iż System będzie wymagał integracji z innymi systemami 
informatycznymi, jakimi będzie dysponował Zamawiający w tym z systemem CRM. Prace 
integracyjne będą przeprowadzone w przyszłości i nie są przedmiotem niniejszego 
postępowania. System udostępniany przez Wykonawcę musi być gotowy do integracji z 
wykorzystaniem API lub innych narzędzi i technologii dostępnych na rynku.  

10. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia w czasie przygotowania do świadczenia Usług podczas 
trwania Umowy żadnych kosztów innych niż koszty przedstawione w Ofercie i wynikające z 
Umowy. W szczególności Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wynikających z 
napraw, przeglądów, wymaganego serwisu, licencji, subskrypcji itd.  dla udostępnionego przez 
Wykonawcę Sprzętu i Systemu przez cały okres trwania Umowy. Wyjątek stanowią ewentualne 
koszty napraw wynikające z winy Użytkowników.  

11. Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia na etapie dostaw, konfiguracji i instalacji musi 
zapewnić wszystkie konieczne materiały, elementy montażowe, okablowanie, licencje, 
subskrypcje, rozszerzone gwarancje itd. w takim zakresie, aby zapewniona była dostępność 
pełnej funkcjonalności udostępnionego Systemu i Sprzętu. 

12. Zamawiający dysponuje w biurze w Radomiu dwoma symetrycznymi łączami internetowymi 
(światłowód i radiolinia) ze stałymi adresami IP, pochodzącymi od dwóch niezależnych 
dostawców o prędkości odpowiednio 100/100 Mbit i 40/40 Mbit. 

II. Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności przygotowawczych, o których mowa w 
Rozdziale III oraz do świadczenie Usług, o których mowa w Rozdziale IV niniejszego dokumentu. 

III. Czynności przygotowawcze do świadczenia Usług.  

W ramach wykonywania przedmiotu Umowy w okresie przygotowania tj. od podpisania Umowy 
do podpisania pierwszego Protokołu Przekazania, Wykonawca: 

1. w zakresie Sprzętu: 

1.1. dostarczy do siedziby Zamawiającego w Radomiu Sprzęt o wymaganych parametrach 
wymienionych w Rozdziale VI niniejszego dokumentu, 

1.2. skonfiguruje stacje robocze pod kątem dostępu do Systemu w zakresie w jakim to jest to 
konieczne,  

1.3. przygotuje Sprzęt, podłączy do stacji roboczych Użytkowników, zgodnie ich rolami, 
skonfiguruje i przetestuje działanie, 

1.4. przeprowadzi szkolenie dla Użytkowników w zakresie użytkowania Sprzętu,  

1.5. dostarczy instrukcje użytkowania Sprzętu, 

2. w zakresie Systemu: 

2.1. przeprowadzi analizę potrzeb Zamawiającego, sporządzi dokument wynikający z analizy 
i stanowiący podstawę do dalszych prac przygotowawczych dla Systemu. Dokument 
będzie podlegał akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem dalszych prac. 
Wykonawca przedstawi w terminie do 5 dni roboczych dni od zawarcia Umowy wyniki 
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analizy a Zamawiający do 2 dni roboczych od otrzymania wyników analizy zaakceptuje 
je lub zgłosi do nich zastrzeżenia.  

2.2. skonfiguruje, przygotuje, wprowadzi wymagane dane do Systemu, w tym dane 
Użytkowników oraz określi ich prawa dostępu zgodne z rolami. 

2.3. przygotuje konfigurację w zakresie IVR, ścieżek DTMS, poczty głosowej i innych 
wymaganych, w oparciu o wskazówki otrzymane od Zamawiający funkcjonalności 
Systemu tak, aby System działał w pełnym zakresie funkcjonalnym, o którym mowa w 
Rozdziale VI pkt. 2 niniejszego dokumentu. 

2.4. przeprowadzi szkolenie dla Użytkowników w zakresie użytkowania Systemu zgodnie z 
ich rolami,  

3. w celu zapewnienia komunikacji i raportowania: 

3.1. przygotuje, skonfiguruje System SD oraz numer kontaktowy do zgłoszeń, adres email 
oraz formatkę zgłoszeń poprzez WWW w zakresie Zgłoszeń oraz wszelkich innych 
procedur i zasad komunikacji.  

3.2. przygotuje i udostępni zestaw raportów i analiz pozwalających na kontrolę jakości Usług 
i zgodność z warunkami SLA, wskazanymi w Rozdziale V. Zakres danych w raportach 
musi co najmniej umożliwiać weryfikację danych jakie zostaną zamieszczone w 
Raporcie Miesięcznym, stanowiącym podstawę rozliczenia Usług Utrzymania.  

3.3. W związku z tym, iż obsługą informatyczną Zamawiającego zajmuje się Firma Trzecia, z 
którą Zamawiający podpisał odpowiednie umowy, Wykonawca wyrazi zgodę na to, aby 
wszelkie Zgłoszenia dotyczące działania Systemu i Sprzętu oraz komunikacja dotycząca 
rozwiazywania Zgłoszeń oraz ich zakończenia były wykonywane za pośrednictwem 
Firmy Trzeciej. Nie zwalnia to w żaden sposób Wykonawcy z wywiązania się z 
obowiązków wynikających z Umowy, w tym dotrzymania warunków SLA, o których 
mowa w Rozdziale V niniejszego dokumentu. Wykaz Firm Trzecich oraz zakres 
wymaganej współpracy z nimi jest opisany w Załączniku nr 4 do Umowy. 

IV. Świadczenie Usług. 

W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, przez 24 miesiące od momentu podpisania 
pierwszego Protokołu Przekazania, Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia: 

1. Usług Udostępniania Systemu i Sprzętu, w ramach których: 

1.1. zapewni dostęp do Sprzętu i Systemu o funkcjonalności, o których mowa w Rozdziale 
VI, 

1.2. będzie świadczył usługę hostingu Systemu,  

1.3. zapewnieni 5 numerów w polskiej strefie numeracyjnej, przy czym konfiguracja powinna 
uwzględniać: 

1.3.1. kierowanie połączeń na pierwszy wskazany numer bezpośrednio do IVR 
konsultantów contact center,  

1.3.2. kierowanie połączeń na drugi wskazany numer do sekretariatu.  

1.3.3. skonfigurowanie pozostałych trzech numerów tak, aby połączenia przychodzące, 
zewnętrzne były możliwe tylko poprzez sekretariat. 

2. Usług Utrzymania Systemu i Sprzętu, w ramach których będzie: 
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2.1. wykonywał wszystkie czynności jakie są zalecane przez producentów Systemu i Sprzętu w 
tym; monitoring działania, nadzór, dostarczanie i instalacja najnowszych wersji Systemu i 
oprogramowania wbudowanego Sprzętu (firmware), przez cały czas trwania Umowy, 

2.2. wykonywał czynności administracji Systemem związanych z obsługą Użytkowników jak: 
administracja dostępami, hasłami, edycja danych Użytkowników, usuwanie i dodawanie 
Użytkowników, zmiany haseł, zmiany poziomu dostępu do Systemu i zasobów itd., 

2.3. administrował (dotyczy Sprzętu, dla którego takie działanie mogą być wykonywane) 
Sprzętem w zakresie rekonfiguracji, uaktualniania oprogramowania wbudowanego 
(firmware), 

2.4. przyjmował i realizował Zgłoszenia dotyczące Systemu i Sprzętu w rygorach SLA 
określonych w Rozdziale V niniejszego dokumentu, 

2.5. realizował naprawy Sprzętu na warunkach określonych w Rozdziale VI niniejszego 
dokumentu, odpowiednio dla każdego rodzaju Sprzętu, 

2.6. udzielał Użytkownikom zdalnie pomocy i instruktażu w zakresie użytkowania Sprzętu i 
Systemu.  

V.Warunki SLA, zasady zgłaszania i obniżenie wynagrodzenia. 

1. Wykonawca będzie wykonywał Usługi Utrzymania Systemu w celu zapewnienia co najmniej 
99,5% czasu dostępności (uptime) Systemu z zachowaniem następujących warunków SLA. 
Wskaźnik ten będzie weryfikowany co 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług.  

1.1. Parametry SLA i współczynniki KPI dla Usługi Utrzymania Systemu. 

1.1.1. Całkowity czas dostępności Systemu w skali jednego roku nie może być niższy niż 99,5 %.  

1.1.2. Okno Dostępności dla Zgłoszeń. 

Zakres Okno Dostępności 

Zapewnienie okna Zgłoszeń do  

poprzez www / e-mail 
24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 

Zapewnienie okna Zgłoszeń poprzez telefon Dni Robocze 9:00 – 17:00  

Monitoring proaktywny Systemu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 

Realizacja Zgłoszeń  Dni Robocze 9:00 – 17:00  

1.1.3. Parametry dla Zgłoszeń. 

 Priorytet 

Wysoki 

Priorytet Średni Priorytet Niski Wsparcie dla 

Użytkowników 

 Problem 

uniemożliwiający 

pracę od 90% 

Użytkowników  

Problem 

uniemożliwiający 

pracę od 50 % do 

89,9% 

Problem 

uniemożliwiający 

pracę do 49,9 % 

Użytkowników 

Pomoc, instruktarz 

zdalny dla Użytkownika 

w zakresie Systemu 

oraz Sprzętu 
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Użytkowników 

Czas Reakcji  

 

Do 30 minut Do 30 minut Do 1 godziny Do 1 godziny 

Czas Realizacji 

 

Do 4 godziny 

roboczych 

Do 8 godzin 

roboczych 

Do 24 godziny 

roboczych 

Do 8 godzin roboczych 

Definicje: 

Czas Reakcji – czas pomiędzy przesłaniem Zgłoszenia, a powiadomieniem o jego otrzymaniu i 

przystąpieniu do realizacji.  

Czas Realizacji – czas pomiędzy przesłaniem Zgłoszenia, a zakończeniem rozwiązania 

problemu lub usunięcia awarii. 

1.2. Wymiana lub naprawa udostępnianego Sprzętu będzie realizowana zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Rozdziale VI niniejszego dokumentu odpowiednio do rodzaju Sprzętu.  

2. Weryfikacja parametrów jakościowych 

Z wyłączeniem czasu dostępności, o którym mowa w pkt 1, wszystkie parametry jakościowe 

będą weryfikowane w skali miesiąca. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i 

przedstawiania Raportów Miesięcznych w tym zakresie. 

3. Zasady obniżania wynagrodzenia w przypadku niedotrzymania SLA. 

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zakładanego poziomu SLA Zamawiający dokona 

naliczenia, stanowiącego podstawę do obniżenia wynagrodzenia określonego w Umowie, 

zgodnie z następującymi zasadami: 

3.1 Dla Zgłoszeń: 

 

Priorytet 
Obniżenie Wynagrodzenia w zależności od 

Priorytetu 

Charakter 

niedotrzymania Czasu 

Realizacji 

Wysoki 
1,5 % miesięcznego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 2 pkt 2.2 Umowy 

Za każdą rozpoczętą 

godzinę powyżej Czasu 

Realizacji  

Średni 
0,7 % miesięcznego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 2 pkt 2.2 Umowy 

Niski 
0,3 % miesięcznego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2.2 Umowy 

Wsparcie dla 

Użytkowników 

0,3 % miesięcznego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2.2 Umowy 

Za każdą rozpoczętą 

godzinę powyżej Czasu 

Realizacji 
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3.2 Dla wskaźnika dostępności: 

W przypadku nieosiągnięcia wskaźnika dostępności w skali każdych 6 miesięcy trwania Umowy od 
momentu rozpoczęcia świadczenia Usług, Zamawiający będzie miał prawo do naliczania kary 
umownej w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę przez 6 
poprzedzających miesięcy za każdy 0,5 % niedotrzymania wskaźnika dostępności.  

4. Wykluczenia z SLA 

Do czasów niedostępności Systemów nie wlicza się: 

 Przerw i zmian w realizacji Usług związanych z uzgodnionym oknem serwisowym 
niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania elementów Systemu lub Sprzętu. 

 Przerw i zmian w realizacji Usług związanych z realizacją konserwacji oraz realizacją innych 
zdarzeń planowanych, ustalonych wcześniej pomiędzy Stronami. 

 Zdarzeń, dla których Klient dopuszcza mniejszą krytyczność - decyzja Zamawiającego o 
takim charakterze zdarzenia - po uprzednim zgłoszeniu do przedstawicieli Zamawiającego. 

 Czasu zamrożenia Zgłoszeń wynikającego z: 

• Oczekiwaniu na decyzję Użytkownika spowodowaną jego nieobecnością powstałą w trakcie 
realizacji Zgłoszenia. 

• Niemożnością skontaktowania się z Użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych 
informacji niezbędnych w realizacji Zgłoszenia (w szczególności dla Zgłoszeń spoza kanału 
telefonicznego). 

 Niedotrzymania SLA z powodu Siły Wyższej. 

VI. Wymagania techniczne i funkcjonalne. 

1. Specyfikacja Sprzętu 

1.1. Zestawy słuchawkowe przewodowe  

Opis i minimalne wymagane parametry 

Typ – przewodowa, podłączenie przez złącze USB  

Mikrofon z funkcją redukcja dźwięków i szumów (noice-canceling) 

Pasmo przenoszenia dźwięku 150 – 6 800 Hz +/- 5 HZ 

Przyciski do kontroli połączenia na kablu (odebranie, zakończenie, odrzucenie, ponowne 
nawiązanie połączenia, zmiana głośności) 

Waga słuchawki 85 gr +/- 5% 

Waga kompletu (słuchawki, kabel, wtyczka) 172 g +/- 5% 

Długość kabla co najmniej 2 metry +/- 5 % 

Kolor czarny 

Pałąk nagłowny, wersja dwuuszna 

Ochrona przed szokiem akustycznym i nagłymi skokami poziomu dźwięku zgodne z zgodnie z 
dyrektywą UE 2003/10/EC 

Elastyczny wysięgnik z możliwością obrotu do 350 stopni +/- 5% 

Wymiana lub naprawa – do 24 godzin w miejscu użytkowania 

1.2. Zestaw słuchawkowy bezprzewodowy  

Opis i minimalne wymagane parametry 
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Typ – bezprzewodowa, jednouszna 

Technologia transmisji DECT CAT-iq (1.880 do 1.900 MHz) 

Cyfrowe szyfrowanie połączeń 64 Bit 

Podłączenie stacji bazowej do komputera przez USB  

Mikrofon z funkcją redukcja dźwięków i szumów (noice-canceling) 

Technologia redukcji szumów "UNC" i zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału ( DSP) 

Pasmo przenoszenia dźwięku 150 – 6 800 Hz +/- 5 Hz 

Czas rozmów SD/HD odpowiednio co najmniej 12godz/8 godz 

Czas czuwania minimum 100 godzin 

Czas do całkowitego naładowania maksimum 60 minut.  

Zasięg w pomieszczeniu biurowym minimum 40 metrów 

Waga słuchawki do 50 gram +/- 5% 

Kolor czarny 

Ochrona przed szokiem akustycznym i nagłymi skokami poziomu dźwięku zgodne z zgodnie z 
dyrektywą UE 2003/10/EC 

Wymiana lub naprawa – do 24 godzin w miejscu użytkowania 

1.3. Aparat nabiurkowy sekretariat  

Opis i minimalne wymagane parametry 

Podświetlany kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD min 10’, min 800 x 480 pikseli, kolor 24 bit 

Wstrzymanie/wyciszanie połączeń, DND 

Szybkie wybieranie, ponowne wybieranie 

Przekierowywanie, połączenia oczekujące, transfer połączeń 

Tworzenie 3-stronnych konferencji 

Port USB 2.0 dla słuchawki Bluetooth  

Dźwięk HD w słuchawce i w głośniku 

Funkcja zestawu głośnomówiącego full duplex  

Lokalna książka telefoniczna do 500 wpisów z inteligentnym wyszukiwaniem 

Prezentacja historii połączeń 

Poczta głosowa 

Parkowanie i ściąganie połączeń 

Klawisze funkcyjne 

Wskaźnik LED dla oczekujących połączeń i wiadomości  

Wskaźnik LED statusu linii 

Identyfikacja dzwoniącego z nazwą i numerem  

2 porty Gigabit Ethernet 

1 port USB 2.0 

1 port RJ9 (4P4C) na słuchawkę ręczną i 1 port RJ9 (4P4C) na zestaw słuchawkowy 

Przypisanie IP: statyczne/DHCP/PPPoE 

Synchronizacja daty i godziny poprzez SNTP 

Wymiana lub naprawa – do 24 godzin w miejscu użytkowania 

1.4. Aparat nabiurkowy  

Opis i minimalne wymagane parametry 

Podświetlany graficzny wyświetlacz LCD, min 2.5" 192x64 pikseli 

Wstrzymanie/wyciszanie połączeń, DND 
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Szybkie wybieranie, ponowne wybieranie 

Przekierowywanie, połączenia oczekujące, transfer połączeń 

Tworzenie 3-stronnych konferencji 

Dźwięk HD w słuchawce i w głośniku 

Funkcja zestawu głośnomówiącego full duplex  

Lokalna książka telefoniczna do 500 wpisów z inteligentnym wyszukiwaniem 

Prezentacja historii połączeń 

Poczta głosowa 

Parkowanie i ściąganie połączeń 

Wskaźnik LED dla oczekujących połączeń i wiadomości  

Identyfikacja dzwoniącego z nazwą i numerem  

2 porty Gigabit Ethernet 

1 port USB 2.0 

1 port RJ9 (4P4C) na słuchawkę ręczną i 1 port RJ9 (4P4C) na zestaw słuchawkowy 

Przypisanie IP: statyczne/DHCP/PPPoE 

Synchronizacja daty i godziny poprzez SNTP 

Wymiana lub naprawa – do 48 godzin w miejscu użytkowania 

 

2. Funkcjonalność Systemu. 

System musi posiadać wszystkie następując cechy i funkcjonalności: 

2.1. Wymagania ogólne: 

2.1.1. Praca i dostępność do Systemu w modelu chmurowym (chmura publiczna). 

2.1.2. Dostęp przez przeglądarkę WWW. Wymagana kompatybilność z co najmniej 
przeglądarkami Chrome, MS Explorer, Opera, Safari w najnowszych dostępnych 
wersjach, przez cały okres Umowy.  

2.1.3. Pełna funkcjonalność Systemu dostępna niezależnie od miejsca pracy, przy 
wykorzystaniu sieci Internet.  

2.1.4. Obsługa do co najmniej 50 równoległych połączeń. 

2.1.5. Obsługa równoległej, wielokanałowej komunikacji (telefon, sms, email. Chat, strona www) 
z co najmniej 20 agentami Contact Center, pracującymi w siedzibie Zamawiającego oraz 
zdalnie. 

2.1.6. Obsługa co najmniej 20 kont agentów Contact Center, jednego konta superwizora Contact 
Center oraz jednego konta administratorów. 

2.1.7. Nagrywanie rozmów, archiwizacja kontaktów SMS, dedykowana aplikacja do odtwarzania 
oraz pobierania nagrań z możliwością ich wyszukiwania wg wskazanych parametrów 
(data, godzina, konsultant, itd.). 

2.1.8. Integracja poprzez API z innymi Systemami posiadanymi przez Zamawiającego w 
zakresie bazy danych kontaktów (rozpoznawanie kontaktów przychodzących), CRM, 
marketing automation. Wykonanie integracji NIE jest przedmiotem zapytania.  

2.2. Zarządzanie i administracja użytkownikami i kontem 

2.2.1. Tworzenie kont użytkowników: konsultant contact center, superwizor contact center, 
administrator, pracownik biurowy.  

2.2.2. Ochrona konta poprzez login i hasło. 
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2.2.3. Grupowanie użytkowników wg struktury w organizacji (konsultanci, zarząd, administracja, 
marketing itd.). 

2.2.4. Wprowadzanie opisu użytkownika (dział, stanowisko itd.). 

2.2.5. Baza danych konsultantów contact center wraz z ich opisem jak: specjalizacja, 
kompetencje, obszar odpowiedzialności.  

2.2.6. Grupowanie konsultantów contact center według ich umiejętności bądź innych kryteriów. 

2.2.7. Możliwość administracji kontami użytkowników przez administratora Zamawiającego w 
zakresie co najmniej zmiany ich adresów email, nazw, resetowaniem haseł na żądanie, 
usuwaniem kont itd. 

2.3. Obsługa kontaktów przychodzących. 

2.3.1. Automatyczna rejestracja każdego kontaktu jako nowego lub przypisanie go do już 
istniejącego wątku/sprawy. 

2.3.2. Określenie maksymalnego czasu podjęcia działania konsultanta contact center dla 
kontaktów, chat, email, sms. 

2.3.3. Autoodpowiedzi – komunikacja zwrotna dotycząca zgłoszonej sprawy, z możliwością 
zdefiniowania własnych komunikatów czy jego zmiany. 

2.3.4. Przekazywania zgłoszeń do poszczególnych konsultantów contact center wg ich 
opisanych kompetencji. 

2.3.5. Możliwość budowy scenariusza infolinii przy użyciu interfejsu graficznego – kreator IVR. 

2.3.6. Budowa strategii działania IVR w oparciu o dane statystyczne. 

2.3.7. Przygotowanie i prezentowanie własnych zapowiedzi głosowych w formacie MP3 lub tez 
w formie tekstowej odczytanej za pomocą TTS. 

2.3.8. Możliwość ustalania ścieżki DTMF oraz jej późniejsza edycja przez administratora 
Zamawiającego. 

2.3.9. Ustawianie godzin pracy Contact Center, wpływające na wybór działania scenariusz IVR. 

2.3.10. Odtwarzanie wybranych plików dźwiękowych w czasie oczekiwania na połączenia.  

2.3.11. Przekierowanie połączeń przez konsultanta na telefony stacjonarne lub komórkowe do 
innych konsultantów Contact Center, konsultantów II linii lub też dowolnej osoby. 

2.3.12. Identyfikacja kontaktu poprzez dostępne dane (nr telefonu, PIN), przekierowanie kontaktu 
do właściwego konsultanta na podstawie wprowadzonych warunków oraz prezentacja 
danych dzwoniącego z jego historią kontaktów.  

2.3.13. Kierowanie na odpowiednią ścieżkę IVR wg rozpoznanego numeru dzwoniącego lub PIN. 

2.3.14. Obsługa poczty głosowej w ścieżce IVR wraz z identyfikacją dzwoniącego (jeżeli to 
możliwe) i przekazaniem pozostawionej wiadomości do osoby odpowiedzialnej za obsługę 
poczty głosowej. 

2.3.15. Kolejkowanie połączeń do konsultantów wg schematów: najmniej odebranych połączeń, 
liniowe, karuzelowe, losowe, do wszystkich. 

2.3.16. Podgląd kolejek połączeń oczekujących z możliwością podjęcia wybranego połączenia. 

2.3.17. Podawanie dzwoniącemu miejsca w kolejce i przewidywanego czasu oczekiwania. 

2.3.18. Podłączenia do infolinii dowolnego numeru telefonu, np. agentów zewnętrznych 
pracujących zdalnie. 
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2.3.19. Priorytetyzowanie kanałów. 

2.3.20. Obsługa funkcji blending – łączenie kilku rodzajów kanałów kontaktu z klientem (SMS, 
email, telefon) 

2.3.21. Priorytetyzowanie połączeń/osób dzwoniących. 

2.3.22. Możliwość transferu jednokrokowego ("ślepy” transfer) oraz dwukrokowego (transfer z 
konsultacją). 

2.3.23. Konfigurowalne, automatyczne oddzwanianie, do osób które przerwały połączenie 
oczekujące lub zgłoszą chęć nawiązaniu kontaktu poprzez formatkę na www. 

2.3.24. Badanie satysfakcji dzwoniącego po zakończonym kontakcie on-line niezależnie od formy 
(telefon, chat) wraz z przypisaniem odpowiedzi do danych dzwoniącego, jeżeli są 
dostępne i przechowywane w Systemie albo CRM. 

2.3.25. Zarządzanie przez superwizora kolejką połączeń w przypadku ich nagromadzenia.  

2.4. Obsługa połączeń wychodzących 

2.4.1. Przypisanie agentów lub grup wg ich kompetencji, lokalizacji lub innych kryteriów do 
kampanii wychodzącej. 

2.4.2. Obsługa kampanii w trybie preview dialer. 

2.4.3. Obsługa baz do połączeń wychodzących z możliwością blokowania wybranych kontaktów, 
definiowania zakresu rekordów dla danego konsultanta np. wg kryteriów lokalizacji. 

2.4.4. Budowa baz do kampanii poprzez import z formatu cvs lub udostępniony edytor 
webservice. 

2.4.5. Edytor kampanii w możliwością ich kopiowania, definiowania dat itd. 

2.4.6. Możliwość prezentowania numeru dla połączeń wychodzących 

2.4.7. Zapisywanie w bazie wyników kampanii, z możliwością analizy (w tym odpowiedzi na 
wykorzystany skrypt jeżeli został wykorzystany). 

2.4.8. Budowanie statystyki, analiz i raportów pracy konsultantów. 

2.5. Bazy, zarządzanie kontaktami i integracje – funkcje małego CRM. 

2.5.1. Wbudowana baza danych zawierających dane firm i osób kontaktujących się z zespołem 
contact center. 

2.5.2. Opisywanie kontaktów metadanymi (typ, rodzaj, nazwa, adres, numer telefonu, branża, 
osoby kontaktowe z ich opisem, konsultant prowadzący, konsultant pomocniczy itd.) 
których zakres jest definiowany i edytowany przez administratora. 

2.5.3. Rejestracja na karcie kontaktu jego historii, wszystkich jego zgłoszeń, korespondencji, 
kontaktów, dokumentów przesłanych, emalii, chat itd. 

2.5.4. Możliwość ustawienia w kalendarzu zadania oddzwonienia do osoby dla siebie lub innej 
osoby po zakończeniu rozmowy. 

2.5.5. Możliwość samodzielnego definiowania pól w formatce kontaktu do gromadzenia 
metadanych.  

2.5.6. Analiza danych kontaktów z wykorzystaniem metadanych/pól z ich kart.  

2.5.7. Rejestracja efektów każdego kontaktu przez konsultanta w historii osoby dzwoniącej. 
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2.5.8. Automatyczne (poprzez rozpoznawanie kontaktu) lub ręczne łączenie kilku 
spraw/zgłoszeń w kontekst jednego kontaktu. 

2.6. Skrypty 

2.6.1. Edytor wielotorowych skryptów (pola, formularze, zależności pomiędzy pytania i 
odpowiedziami itd.) z możliwością ich użycia dla wybranego działania (połączenia 
przychodzące, kampanie wychodzące itd.).  

2.6.2. Kontekstowa dostępność i użycie skryptów w zależności od obsługiwanej sprawy oraz ich 
wyświetlanie w formularzu na ekranie (z możliwością samodzielnej przez Zamawiającego 
konfiguracji prezentacji skryptu lub jej braku). 

2.7. Połączenie chat 

2.7.1. Integracja i uruchomienia na WWW Zamawiającego. 

2.7.2. Definiowana kolorystyka, powitanie, informacja o oczekiwaniu w kolejce. 

2.7.3. Możliwość definiowania momentu dostępności chatu – automatycznie, po kliknięciu. 

2.7.4. Kolejkowanie chatów (wg reguł jak w przypadku połączeń przychodzących). 

2.7.5. Przekazanie obsługi chat w pierwszej kolejności, do osoby która jest przypisana do 
danego kontaktu. 

2.7.6. Obsługa minimalnie 3  równoczesnych chatów przez każdego konsultanta.  

2.7.7. Zapis, archiwizacja wyszukiwanie i monitoring aktywności konsultanta w trakcie chat. 

2.7.8. Dostępność chat po godzinach pracy, automatyczne powitanie i archiwizacja 
pozostawionej informacji. 

2.8. Obsługa email i WWW 

2.8.1. Integracja z serwerem pocztowym Zamawiającego. 

2.8.2. Wbudowany klient poczty email. 

2.8.3. Archiwizacja poczty przychodzącej i wychodzącej w karcie rozpoznanego kontaktu. 

2.8.4. Przesyłanie poczty przychodzącej w pierwszej kolejności do konsultanta 
odpowiedzialnego za rozpoznany kontakt. 

2.8.5. Zarządzanie przez superwizora kolejką emaili w przypadku ich nagromadzenia.  

2.8.6. Integracja z WWW oraz wystawienie plug-in z możliwością wpisania przez kontaktującego 
się numeru telefonu oraz definiowanym czasem oddzwonienia. 

2.9. Obsługa SMS 

2.9.1. Konfiguracja nazwy nadawcy SMS. 

2.9.2. Kolejkowanie sms (wg reguł jak w przypadku połączeń przychodzących. 

2.9.3. Przesyłanie sms w pierwszej kolejności do konsultanta odpowiedzialnego za rozpoznany 
kontakt. 

2.10. Interfejs 

2.10.1. Edycja strony startowej aplikacji z poziomu administratora. 

2.10.2. Alerty Systemowe, powiadomienia do samodzielnej konfiguracji, dostępne do ustawienia 
dla wszystkich zadań w Systemie. Dostępność alertów dla konsultantów oraz osób 



   Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości 
      ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10 

   26-600 Radom 
www.przemyslprzyszlosci.gov.pl 

   kontakt@Zamawiający.gov.pl 

Strona 12/13 

nadzorujących wraz z funkcja automatycznej eskalacji po przekroczeniu określonego 
czasu krytycznego. 

2.10.3. Wyświetlanie statystyk pracy CC w czasie rzeczywistym na zewnętrznym monitorze, 
komputerze lub urządzeniu mobilnym. Widok i dobór statystyk powinien być 
konfigurowalny z poziomu administratora lub superwizora. 

2.10.4. Wielowymiarowe reguły automatyzacji konfigurowane przez administratora, dotyczące 
działań podejmowanych przez konsultantów. 

2.10.5. Szablony odpowiedzi i szablony dokumentów, z możliwością ich edycji przez 
użytkowników i przypisaniem do działań wymagających ich użycia w Systemie. 

2.10.6. Po integracji możliwość osadzenia karty dzwoniącego – formatki osobnego systemu CRM 
wraz z dwukierunkową integracją umożliwiającą wyświetlanie danych w formatce (np. 
dane dzwoniącego, jego historia itd.) oraz zapisywanie danych, informacji o zdarzeniach 
czy działań. 

2.10.7. Kalendarz agenta z prezentacją zadań zaplanowanych. 

2.10.8. Możliwość monitorowania rozmów on-line przez superwizora. 

2.10.9. Możliwość pozostawienia przez dzwoniącego numeru na WWW z określeniem czasu 
oddzwonienia przez konsultanta. 

2.10.10. Wysyłanie informacji/komunikatów do konsultanta lub grupy konsultantów, 
prezentacja w formie wyskakującego okna. 

2.11. Funkcjonalności PBX 

2.11.1. Edytor graficzny IVR. 

2.11.2. Odtwarzanie własnych zapowiedzi głosowych z plików mp3 lub za pomocą TTS. 

2.11.3. Ustalanie ścieżki DTMF przez administratora Zamawiającego lub Wykonawcę. 

2.11.4. Ustawianie godzin pracy, wpływającym wybór działania scenariusz IVR. 

2.11.5. Możliwość uruchomienia muzyki w czasie oczekiwania na połączenia. 

2.11.6. Blokowanie bezpośredniego łączenia na numery wewnętrzne. 

2.11.7. Czasowe przekierowanie połączeń na dowolny numer w tym komórkowy lub pocztę 
głosową. 

2.12. Pozostałe wymagania 

2.12.1. Administracja Systemem w zakresie samodzielnego wprowadzania danych w tym, typów, 
priorytetów i statusów zgłoszenia, szablonów wiadomości, poziomów SLA, alertów, godzin 
pracy konsultantów itd. 

2.12.2. Monitoring pracy przez superwizora w zakresie raportowania w czasie rzeczywistym pracy 
konsultantów (np. liczbie konsultacji w jednostce czasu, czasu przeznaczonego na 
konsultacje – średni, całkowity w jednostce czasu, liczbie konsultacji, liczbie zadań, liczbie 
przeterminowanych zgłoszeń, terminowości pracy, czasu pracy konsultanta nad 
zgłoszeniem itp.). 

2.12.3. System raportowy umożliwiający samodzielne przygotowanie raportów (wykorzystanie 
kostki np. technologii OLAP) w zakresie danych dostępnych w Systemie z możliwością 
eksportu do Excel. 

2.12.4. Interfejsy, komunikaty systemowe w polskiej wersji językowej. 
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2.12.5. Obsługa softphone. 

2.12.6. Logowanie do aplikacji poprzez domenę (single-sign-on), integracja z Systemem do 
zarządzania użytkownikami np. MS Active Directory lub równorzędne.  

2.12.7. Kolokacja Systemu co najmniej w dwóch, niezależnych data center na terenie Polski. 

2.12.8. Wykonywanie kopii zapasowych z możliwością odtworzenia danych sprzed maksymalnie 
24 godzin. 

2.12.9. Zabezpieczenie dostępu do sieci IP poprzez posiadanie własnej i niezależnej puli 
adresacji IP oraz objęcie łącz do obu kolokacji protekcją BGP. 

2.12.10. Komunikacja szyfrowana przez SSL. 

 


