Техническа спецификация
по процедура за избор на изпълнител „Избор с публична покана“ с предмет:
„Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи и
дълготрайни нематериални активи, по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Бекъп сървър - 1 брой; Уеб сървър - 3 броя; Непрекъсваем
токозахранващ източник - 1 брой;
Обособена позиция 2: Специализирана платформа за разработка на нишови софтуерни
системи за управление на бизнес процеси - 1 брой“
по договор забезвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-1144-C01 по процедура
BG16RFOP002-2.001„Подобряване на производствения капацитет в МСП” по Оперативна
Програма“Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Обособена позиция 1:
Бекъп сървър - 1 брой с еквивалентни или по-добри параметри от следните
минималнитехнически и функционални характеристики:
1 бр. Сървърно шаси с размер 2U, single socket 2011, 1 бр. процесор с 8 ядра и честота 2.4Ghz, 4
бр. памет x 16GB DDR4-2133 2Rx4 ECC REG, 1 бр. контролер, 6 бр. твърд диск x 2TB
Уеб сървър - 3 броя с еквивалентни или по-добри параметри от следните
минималнитехнически и функционални характеристики:
1 бр. Сървърно шаси с размер 2U, single socket 2011, 1 бр. процесор с 8 ядра и честота 2.4Ghz, 8
бр. памет x16GB DDR4-2133 2Rx4 ECC REG, 1 бр. контролер, 2 бр. твърд диск x 2TB, 2 бр.
диск SSD х 480GB
Непрекъсваем токозахранващ източник - 1 брой с еквивалентни или по-добри параметри
от следните минимални
технически и функционални характеристики:
Непрекъсваемтокозахранващизточник, 5000VA, 4500W
Обособена позиция 2:
Специализирана платформа за разработка на нишови софтуерни системи за управление
на бизнес процеси - 1 брой с еквивалентни или по-добри параметри от следните
минимални
технически и функционални характеристики:
Компоненти на системата са:
− Ядро с библиотеки, които имплементират модулите на нишовите софтуерни системи;
− Платформен компонент за създаване на обекти;
− Програмни интерфейси API, за връзка с мобилни приложения;
− Хибридно мобилно приложение;
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект BG16RFOP002-2.001-1144-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „Девижън“ ООД“, финансиран от Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Девижън“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

− Компоненти за интеграция с външни за платформата системи чрез API канали;
− Компоненти за паралелна обработка на задачи в разпределена среда;
Платформата включва следните програмни библиотеки /модули за създаване на софтуерни
системи/:
1.1. Потребители
1.1.1. Управление на потребители
1.1.2. Ролии права на достъп – създаване на различни потребителски роли – с
определяне на нивата на достъп и възможност за операции в системата
1.1.3. Запис на действия
1.2. Клиенти – списък с клиенти, който има следните характеристики:
1.2.1. Профил – базова информация за профила (име, компания, контактна
информация, информация за плащане и др.)
1.2.2. История – хронологично се извеждат събитията обвързани с клиента
1.2.3. Дейности – извършване на определена дейност – управление на продукти / услуги,
документи и други
1.2.4. Бележки – въвеждане на бележки с допълнителни полета
1.2.5. Уведомления – изпращат до клиента посредством е-мейл, клиентски портал,
SMS или се отбелязват в календара.
1.2.6. Фактури / Плащания
1.3. Продукти / Услуги - списък с продуки и услуги
1.3.1. Дефиниране на типове услуги / продукти – еднократни, регулярни, в определено
време, допълнения към други услуги и т.н.
1.3.2. Създаване на списък с продукти/услуги
1.3.3. Задаване на различни атрибути за всеки продукт / услуга
1.3.4. Управление на наличности и цени
1.4. Календар – базов модул, който е обвързан с всички останали и предоставя обобщена
информация за събития, дати:
1.4.1. Управление на събития и срещи
1.4.2. Филтри за лесно филтриране на информацията – тип на събитието,
потребител, клиент и т.н.
1.5. Плащания
1.5.1. Видове плащания
1.5.2. Фактури
1.5.3. Частични плащания/пълни плащания
1.5.4. Интеграция на системи за разплащане
1.5.5. Валути – поддръжка на различни валути
1.6. Документи – мениджър за документи:
1.6.1. Мениджър на документи – по категории/потребители/клиенти /дати и други
1.6.2. Темплейти за документи
1.7. Статистика – всеки модул може да предоставя статистическа информация
1.7.1. Клиенти
1.7.2. Плащания
1.7.3. Продукти/услуги
1.7.4. Възможност за лесно дефиниране и експорт на статистиката
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1.8. Клиентски портал
1.8.1. Вход/Регистрация
1.8.2. Поръчки
1.8.3. Плащания
1.8.4. История и статистики
1.8.5. Документи
1.8.6. Нотификации
1.8.7. Календар
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