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Zapytanie ofertowe do produkcji Systemu Zarządzania Relacjami Biznesowymi w ramach projektu
unijnego
DI\04062012
W związku z przystąpieniem do projektu unijnego z Gospodarki Innowacyjnej dla Poddziałania 1.2.3.
„Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I
„Badania i Rozwój” zwracamy się z zapytaniem ofertowym którego implikacją jest projekt budowy szyny
danych integrującej procesy biznesowe w Banku w celu stworzenia platformy zarządzania nowej generacji w
ramach Systemu Zarządzania Relacjami Biznesowymi.
Przystąpienie do realizacji projektu wymaga od firmy złożenia oferty wg poniższych kryteriów i
poświadczenie znajomości systemu corowego Defbank 2000, na którym Bank operuje oraz specyfikacji
DefAPI a również znajomości specyfiki procesów biznesowych w sektorze banków spółdzielczych.
Projekt dotyczy informatycznej integracji danych z systemem corowym i stworzenia szyny danych do celów
realizacji obiegu danych dla takich modułów jak obieg informacji, automatyzacja umów sprzedażowych, BCRM i alerty systemowe.
Firma powinna posiadać doświadczenie we współpracy z Bankami szczególnie w sektorze Banków
Spółdzielczych ze względu specyficzny charakter działalności, wykazać się gotowymi realizacjami aplikacji
dla Banków, posiadać znajomość procesów biznesowych zachodzących w sektorze bankowości spółdzielczej
oraz posiadać wykwalifikowaną kadrę programistów i pracowników do założonych celów.
Firma ma zapewnić kompleksową współpracę, serwis, gwarancję oraz spójność platform sprzętowych z
tworzonym systemem, który zostanie posadowiony na platformie wirtualizacyjnej XenServer 6.0 Citrix.
System ma spełniać następujące kryteria:
Gwarancja wysokiego poziomu innowacyjności dla projektu
Wsparcie dla hypervisora Citrix XenServer 6 oraz wsparcie dla Virtual Appliance (vApp) wielu maszyn
wirtualnych
Dobór sprzętowy pod projektowaną szynę danych i system oraz specyfikacje Citrix Xenserver 6.0, wsparcie
dla bufora pamięci RAM hosta do 1 TB, maszyny wirtualne w obsłudze do 16 wirtualnych procesorów
(vCPU) i 128 GB.
Integracja danych między systemami OKBanku poprzez obsługę DefAPI z systemem corowym DefBank
Od 2010 roku Bank notowany na GPW na rynku CATALYST
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie ul. Kosmonautów 9a, 44-194 Knurów, Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000073075, NIP 9690908264

Doświadczenie w sektorze bankowości spółdzielczej, znajomość techniczna DefBank
Zrealizowane projekty dla sektora BS’ów , rekomendacje
Posiadana własna wykwalifikowana kadra programistów
Realizacja modułów BCRM, automatycznych umów sprzedażowych, obiegu dokumentów., alertów
systemowych, sprzedaży ratalnej, e-wniosków, kalkulatora kredytowego
Technologia webowa, dowolność narzędzi programistycznych, baza danych SQL
Zapewnienie skalowalności systemu, modyfikacje i rozwój modułów
Serwis systemu po zakończeniu projektu
Gwarancja serwisu minimum 5 lat po zakończeniu projektu
Realizacja własna bez podwykonawców
Termin przyjmowania ofert i wyboru firmy: 26.06.2012 r.
Termin realizacji do produkcji: 1 rok
W celu przesłania dokładnej specyfikacji modułów i założeń projektowych dla określenia kosztów
przedsięwzięcia w Państwa firmie proszę o bezpośredni kontakt i spotkanie w siedzibie Banku.

Tomasz Kapłanek
Kom. 509 631 438
t.kaplanek@okbank.pl

