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Załącznik nr 18

ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH - Stan na dzień 17.06.2014r
1.

WYKAZ MODUŁÓW

Zamawiający wymaga wymiany obecnie funkcjonującego u Zamawiajacego systemu w dziale administracji.
Wykonawca, w ramach umowy, będzie zobowiązany do migracji danych z następujących modułów (system
InfoMedica firmy Asseco, RIS i Faktury firmy JM Projekt Jarosław Mazur):
Lp.
Nazwa
Producent
Wymagana ilość licencji
1.
Ruch Chorych/Izba Przyjęć/Statystyka
Asseco
2.
Lecznictwo Otwarte Rejestracja
Asseco
3.
Lecznictwo Otwarte Gabinet
Asseco
4.
Apteka Szpitalna
Asseco
5.
Finansowo-Księgowy
Asseco
6.
Rachunek Kosztów
Asseco
7.
Kadry
Asseco
8.
Płace
Asseco
9.
Grafiki
Asseco
10.
Gospodarka Magazynowo-Materiałowa
Asseco
11.
Środki Trwałe
Asseco
12.
Wyposażenie
Asseco
13.
Zamówienia Publiczne/Kontrola Umów
Asseco
14.
RIS
JMprojekt Jarosław Mazur
15.
Faktury
JMprojekt Jarosław Mazur
W ramach wymiany systemu Wykonawca jest zobowiązany udzielić bezterminowych licencji w ilościach
określonych w powyższej tabeli. Dostarczone licencje objęte są identyczną opieką gwarancyjną i serwisową jak
pozostałe dostarczne licencje (w części „białej”).
Instancje bazy danych części administracyjnych zajmują obecnie około 4 GB i zawierają dane od roku 2005.

2.

WARUNKI MIGRACJI DANYCH

Wykonawca, który złoży ofertę na wymianę systemu musi przedstawić w ofercie sposób i zasady uruchomienia
nowego systemu, przy założeniu zachowania ciągłości pracy (rejestrowania danych przez personel Zamawiającego).
Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, przeniesie dane z dotychczas używanego systemu w zakresie
opisanym w pkt 3 (wraz z podpunktami).
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z nowym oprogramowaniem odpowiedniej bazy danych,
w przypadku gdy baza danych dostarczona do części medycznej nie może być wykorzystywana przez Wykonawcę.
Wykonawca przeszkoli wszystkich użytkowników pracujących na istniejącym oprogramowaniu w zakresie
umożliwiającym prawidłową pracę na nowych programach, w ilości minimum 20 dni roboczych (łącznie dla
wszystkich wymienianych modułów). Ponadto Wykonawca przeszkoli administratorów z zakresu administracji
nowych modułów.
Zamawiający oświadcza, że posiada wdrożony i użytkowany system InfoMedica produkcji Asseco Poland S.A.
wykonany w technologii klient-serwer w standardzie SQL. Zakupione moduły systemu Infomedica współpracują
tylko z motorem bazy danych Oracle. Dane przechowywane są w relacyjnej bazie danych Oracle.
Zamawiający wymaga aby:
a) Baza kontrahentów dla dostarczanych modułów administracyjnych była wspólna z dostarczanymi
modułami w ruchu chorych i dziale statystyki.
b) Była możliwość przesłania danych o ewidencji podania leków poszczególnym pacjentom do modułu
Kalkulacja Kosztów Świadczeń.
c)Była możliwość przesłania z modułu Płace zadekretowanych list płac do systemu Kalkulacja Kosztów
Świadczeń.
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d) Była możliwość przesłania z modułu Środki Trwałe zadekretowanych odpisów amortyzacyjnych
do systemu Kalkulacja Kosztów Świadczeń.
e) Była możliwość przesłania z modułu z modułu Gospodarka Materiałowa zadekretowanych
dokumentów przychodowych, rozchodowych oraz pozostałych do systemu Kalkulacja Kosztów
Świadczeń.
f) Była możliwość przesłania z modułu Apteka oraz Apteczka oddziałowa zadekretowanych dokumentów
przychodowych, rozchodowych oraz pozostałych do systemu Kalkulacja Kosztów Świadczeń.
g) Moduł Zakażeń Szpitalnych, jako moduł statystyczno – nadzorczy opierał się o dane zarejestrowane
w module Ruch Chorych.
Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcą systemu InfoMedica nie jest
w posiadaniu kodów źródłowych modułów systemu InfoMedica, a w związku z powyższym Zamawiający
przewiduje - na podstawie art.75 ust.2 pkt.3 ustawy - Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 90, poz.631) - konieczność
dokonania przez Wykonawcę dekompilacji modułów systemu InfoMedica, dotychczas wykorzystywanego przez
Zamawiającego, poprzez zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art.74 ust.4 pkt., 1 i 2
ustawy - Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 90, poz.631), jeżeli będzie to niezbędne do uzyskania informacji
koniecznych do pozyskania danych z modułów systemu InfoMedica. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać
czynności dekompilacyjne na własny koszt i ryzyko, w pełnym koniecznym zakresie z zastrzeżeniem, że czynności
te będą odnosiły się tylko do tych części modułów systemu medycznego InfoMedica, które będą niezbędne do
importu danych a uzyskane informacje nie będą: wykorzystane do innych celów niż import danych; przekazane
innym osobom; wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego
o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie. Informacje uzyskane
przez Wykonawcę w toku wykonania czynności, o których mowa w art.75 ust.2 pkt. 3 ustawy - Prawo autorskie
(Dz.U. 2006, nr 90, poz.631) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. nr 47, poz. 211 z późn. zm.) i podlegają ochronie w niej przewidzianej.

3.

ZAKRES MIGRACJI DANYCH

Wykonawca w ramach niniejszej oferty dokona analizy i migracji danych oraz zapewni, że ciągłość pracy
Zamawiającego zostanie utrzymana.
W trakcie prac związanych z migracją danych Wykonawca opracuje procedurę przeniesienia danych z obecnie
eksploatowanych systemów do wdrażanego systemu. Procedura ta powinna umożliwić korzystanie z nowych
modułów w jak najszerszym zakresie funkcjonalnym a w szczególności zagwarantować:
a) realizację wymagań zawartych w SIWZ co do funkcjonalności modułów systemu,
b) w jak najszerszym zakresie umożliwić prace na i w oparciu o dane z wycofywanych z eksploatacji systemów
zgodnie z funkcjonalnością zawartą w SIWZ.
Szczegółowe zakresy danych podlegających migracji oraz ich formaty zostaną uzgodnione podczas prowadzenia
prac analizy przedwdrożeniowej i budowania koncepcji wdrożenia wdrażanego systemu, jednakże Zamawiający
oczekuje migracji danych w co najmniej następującym zakresie:
a) finanse-księgowość: bilans otwarcia, rozrachunki nieuregulowane na dzień startu, obroty rozpoczęcia,
kontrahenci, słownik usług, słowniki (statusy placówek, kody resortowe, klucze podziału, świadczenia
medyczne, lista placówek, lista ośrodków, statystyka: klucze dla ośrodków, rodzaje kosztów dla ośrodka,
koszty normatywne dla ośrodka
b) kadry-płace: dane pracownika, dane adresowe, wykształcenia, prawa do emerytur i rent, stopnie
niepełnosprawności, członków rodzin, umowy, historia zatrudnienia, szkolenia, badania lekarskie,
specjalizacje, prawa wykonywania zawodu, struktury (organizacyjna, podział pracowników na zespoły),
podstawy do średnich chorobowych, podstawy do średnich urlopowych, wartości wynagrodzeń
wypłaconych od początku roku do dnia wdrożenia (PIT-11, PIT-4R), składniki wynagrodzeń z aktualnego
okresu rozliczeniowego, potrącenia wynagrodzeń z aktualnego okresu rozliczeniowego, absencje
pracowników, bilans otwarcia KZP, PIT 40, PIT 8AR, druk RP-7, Z-3, przeniesienie aktualnego stanu
pożyczek i wkładów PKZP pracowników
c) Środki trwałe i ewidencja wyposażenia: kartoteki środków trwałych, wartość środków trwałych i umorzeń
na dzień startu,
d) Obsługa gospodarki materiałowej: kartoteki, stany magazynowe na dzień startu,
e) Obsługa apteki centralnej: słownik personelu, słownik pacjentów, słownik dostawców, plan kont: konta „3”,
„4” oraz „5”,
Zamawiający zapewni swobodny dostęp do baz danych dla informatyków i informacje niezbędne (w szczególności
o strukturze i zależnościach danych) w celu wprowadzenia bardziej szczegółowych danych.
Zamawiający na etapie realizacji zamówienia bezpłatnie udostępni na potrzeby migracji dane z aktualnie
używanych modułów.
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