
 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

AG.271.36.2016 

 

 

 

Dotyczy projektu pn. „Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi” Projekt realizowany 

jest z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020. 

 

Platforma, której budowa jest przedmiotem niniejszego projektu ma na celu nie tylko udostępnienie zasobów w wersji 
cyfrowej, ale także posłużyć ma organizacji procesu zwiedzania wystaw i uczestniczenia w innych wydarzeniach o 
charakterze kulturalnym jak najszerszemu gronu odbiorców. Aby, w pełni móc zrealizować swoje cele Muzeum 
zaplanowało budowę nowoczesnego systemu informatycznego nie tylko pozwalającego na pełne udostępnianie 
zasobów w wersji cyfrowej, ale także umożliwiało w prosty sposób organizację merytorycznej działalności Muzeum 
wraz z systemem rezerwacji biletów on-line. Planowany system zaprojektowany został z uwzględnieniem potrzeb 
wszystkich potencjalnych użytkowników, a także najnowszych technologii informatycznych zapewniających sprawne 
działanie platformy przez przynajmniej okres trwałości przedsięwzięcia, a także realizację wszystkich zaplanowanych 
funkcjonalności. Architektura planowanej platformy jest architekturą modułowa składająca się z kilku części 
zintegrowanych pod wspólną platformą wymiany danych. System będzie przekazany i zainstalowany na serwerach w 
muzeum z przekazaniem autorskich praw i praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji z przekazaniem 
kodów źródłowych. Oprogramowanie będzie tworzone od nowa tylko w zakresie integracji z Systemem Symfonia, 
który jest obecnie używany w Muzeum.  

Zgodnie z § 2 pkt 8 rozporządzenia Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI), we wdrażanych systemach 
zastosowany będzie model usługowy, w którym dla użytkowników zdefiniowane zostaną stanowiące odrębną całość 
funkcje systemu teleinformatycznego (usługi sieciowe) oraz opisany zostanie sposób korzystania z tych funkcji 
(system zorientowany na usługi).  

Zarządzanie usługami elektronicznymi w oparciu o model usługowy jest szczególnie istotne gdy Muzeum świadczy 
wiele usług. Sporządzone przez Beneficjenta karty opisu e-usług pozwolą na zawarcie w nich wielu informacji, przez 
co w momencie wystąpienia awarii Muzeum będzie w stanie szybko powziąć konieczne informacje i przywrócić 
prawidłowe funkcjonowanie e-usługi. Dokumenty te sporządzane będą wyłącznie do użytku wewnątrz Muzeum i nie 
będą udostępniane na zewnątrz np. na stronach internetowych.  

Opisy zawierać będą co najmniej takie elementy zarządzania usługami elektronicznymi jak:  

• identyfikację właściciela (komórki organizacyjnej) poszczególnych usług,   

• sposób zgłaszania awarii, osoba/komórka/podmiot odpowiedzialny za usuwanie awarii, technicznego 
właściciela usługi,   

• maksymalny czasu niedostępności e-usługi.   

Dla potrzeb definiowania stopnia współpracy systemów informatycznych wewnątrz Muzeum przyjęto, na podstawie 
opracowania ministra administracji i cyfryzacji „Polska 2030 Przyszłość polskich regionów w perspektywie rozwoju 
społeczeństwa cyfrowego”, następującą klasyfikację poziomów współpracy:  



 

 

• transakcyjny czyli wymiana danych pomiędzy systemami bez jakiegokolwiek pośrednictwa pracownika, czyli 
przekazywanie danych odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany,   

• dwustronnej komunikacji, tj. dane z systemu A przekazywane są do systemu B, przy czym system B 
samodzielnie odnotowuje, że oczekują dane, które mogą być zaimportowane. Rolą pracownika jest 
udzielenie zgody (zatwierdzenie) w systemie B, na wczytanie otrzymanych danych. Odpowiedź z systemu B 

do systemu A jest przekazywana analogicznie,   

• jednostronnej komunikacji, tj. dane z jednego systemu są przekazywane do innego systemu za 
pośrednictwem pracownika (operatora systemu), który ręcznie dane te importuje,   

• informacyjny – gdy pracownicy wiedzą że konkretne systemy gromadzą określone dane i że w razie potrzeb 
mogą z nich skorzystać, znają też sposób dostępu do danych zgromadzonych w systemach, np. jak 

wygenerować odpowiednie dane do pliku.   

 

Zgodnie z przepisem § 20 ust. 1 rozporządzenia KRI, który stanowi m.in., że podmiot realizujący zadania publiczne 
opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania 
bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji, Beneficjent zapewnieni 
stosowne regulacje wewnętrzne w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia, w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem informacji opracowanym na podstawie polskiej normy PN-ISO/IEC 27001. Ustanowione 
zabezpieczenia, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywało się będzie na podstawie polskich norm 
związanych z tą normą, w tym: PN-ISO/IEC 17799 – w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń;  PN-ISO/IEC 
27005 – w odniesieniu do zarzadzania ryzykiem; PN-ISO/IEC 24762 – w odniesieniu do odtwarzania techniki 
informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania ciągłością działania.  

Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI, Beneficjent będzie realizował działania dotyczące przeprowadzania 
okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz będzie podejmować 
działania minimalizujące to ryzyko, stosownie do przeprowadzonej analizy.  

Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI, zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane będzie w 
szczególności przez utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania 
informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację. Aktualna inwentaryzacja sprzętu informatycznego i oprogramowania 
będzie zawierać informację o jego rodzaju i konfiguracji, przez co możliwe będzie łatwe odtworzenie po katastrofie 
lub innym zdarzeniu losowym.  

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane będzie m.in. przez podejmowanie działań zapewniających, że 
osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadać będą stosowne uprawnienia i uczestniczyć będą 
w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków. Potrzeba ograniczania 
uprawnień wynika także z konieczności ograniczenia ryzyka nieświadomego zainstalowania przez użytkownika 
złośliwego oprogramowania w trakcie przeglądania stron internetowych.  

Zasoby informacyjne, zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia KRI, udostępniane będą w co najmniej w jednym z 
formatów wymienionych w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia KRI.  

Systemy prezentujące treści, zgodnie z § 19 rozporządzenia KRI, będą dostosowane do wymagań web 
contentaccessibilityguidelines (WCAG 2.0130), w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
uwzględniając poziom AA, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia KRI. 

Projekt zakłada wdrożenie trzech typów usług na czwartym poziomie dojrzałości. Usługi będę skierowane do: 

• Społeczeństwa/rodziców/opiekunów/uczniów/nauczycieli – typ A2C 



 

 

• administracji – typ A2A 

 

Ogólne założenia architektoniczne 

Rozwiązanie będzie rozwiązaniem skalowalnym (możliwym do dalszej rozbudowy) i wysokowydajnym (musi działać 
szybko) oraz o wysokiej dostępności ( bezawaryjne). 

Rozwiązanie musi być rozwiązaniem bezpiecznym i spełniać określone polskim i europejskim prawem przepisy 
bezpieczeństwa informacji. 

Rozwiązanie będzie otwarte na zmiany organizacyjne. 

System będzie otwarty i dostosowany do wymiany danych z innym systemem księgowym działającym już w Muzeum 
w przedmiotowym zakresie i będzie posiadał odpowiednie API do tego celu. 

Rozwiązanie będzie opierać się na jednokrotnym logowaniu 

Komunikacja poszczególnych komponentów systemu będzie realizowana za pomocą usług sieciowych lub 
mechanizmów bazodanowych. 

Użyte narzędzia będą wspierać architekturę zorientowaną na usługi SOA (Service-Oriented Architecture ). 

Wszystkie istotne dane systemu będą zapisywane w bazie danych systemu. 

Prezentacja danych oraz usług systemu zostanie zrealizowana za pomocą jednego typu systemu zarządzania 
zawartością (CMS). 

 

Projektowanie usług 

Projektowanie zorientowane na użytkownika – przy realizacji projektu podstawowym wymaganiem będzie 
zaprojektowanie i wykonanie systemu zgodnie z zasadami metody UCD (user-centered design). Potrzeby, 
wymagania, przyzwyczajenia, zachowania i ograniczenia końcowego użytkownika będą szczegółowo analizowane i 
badane na każdym etapie procesu projektowego według metod użyteczności. Pozwoli to z jednej strony na 
angażowanie bezpośrednie i pośrednie użytkowników w proces projektowy (wywiady, testy na wczesnych etapach), 
a z drugiej zakłada iteracyjny charakter i weryfikowanie hipotez projektowych w krótkich, regularnych okresach 
czasowych. 

Różne kanały dostępu – projekt zakłada dostęp do systemu poprzez różne kanały dostępu: Internet, aplikacje 
mobilne oraz na różnych urządzeniach: komputer, tablet, telefon. 

 

Metody uwierzytelniania 

W projekcie przewidzianych jest kilka metod uwierzytelniania dostępu do systemu oraz dokumentacji.  

Dostęp z zewnątrz będzie uwierzytelniany poprzez profil zaufany ePUAP, kwalifikowany podpis elektroniczny oraz 
portale społecznościowe (gmail, facebook, twiter) oraz przez główny portal. 

Poziomem bezpieczeństwa rozwiązania będzie spełniał wymagania certyfikatu zgodności z poziomem 
bezpieczeństwa C2 (CommonCriteria). Rozwiązanie będzie miało zapewnione bezpieczeństwo wymiany danych 
poprzez zastosowanie mechanizmów szyfrowania o sile nie mniejszej niż oferowane przez protokół SSL v.3.  

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie 3 e-usług skierowanych do bezpośrednich odbiorów powstałego 
portalu (A2C) o czwartym stopniu dojrzałości: 



 

 

Rezerwacja biletu - umożliwia pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną. System zawiera dodatkowo 
mechanizmy personalizacji, tj. dostosowania sposobu świadczenia do szczególnych uwarunkowań i potrzeb klienta 
(np. oferowanie częściowo wypełnionych formularzy, poinformowanie klienta mailem o zbliżającej się potrzebie 
wykonania danej czynności czyli kolejnego kroku np. płatności; 

Zakup biletu – umożliwia pełne załatwienie sprawy poprzez personalizację osoby, wybory biletu i możliwości 
wykonania płatności 

Rezerwacja zasobów muzealnych. – Poprzez identyfikację użytkownika systemu jest możliwe przypisanie roli osoby 
np. nauczyciela, który chce przeprowadzić zajęcia z uczniami wyboru terminy w kalendarzu udostępnionym przez 
pracownika muzeum wraz z rezerwacją tego terminu, doboru i rezerwacji narzędzi (rzutnik, tablica, komputer) 

Czwarty poziom dostępności ww. usług wiąże się z możliwością dokonania wszystkich czynności niezbędnych do 
załatwiania danej sprawy wyłącznie drogą elektroniczną. Użytkownik może bowiem zalogować się do systemu, po 
uwierzytelnieniu może dokonać zaplanowanej czynności, może także zmienić wprowadzone wcześniej dane. 
Ponadto powstały system będzie umożliwiał dokonanie płatności online za zrealizowaną usługę, a także otrzymanie 
informacji zwrotnej o jej dokonaniu.  

Usługa typu A2A nie wpłynie bezpośrednio na możliwość świadczenia usług dla przedsiębiorstw lub obywateli. 
Usługa ta będzie polegać na zaczytaniu danych z systemu sprzedaży bilety i zaimportowaniu do obecnie używanego 
systemu księgowego w muzeum o nazwie Symfonia.  

 

Moduł zakupu i Moduł  rezerwacji biletów. 

W trosce o jak najlepsze dostosowanie do aktualnych oraz przyszłych systemów i urządzeń, na których ma być 
używany, portal będzie wykonany w technologii HTML5 oraz CSS3, z użyciem ogólnodostępnych bibliotek jQuery. 
Kod po stronie klienta będzie spełniać wymóg responsywności oraz obsługiwać ekrany dotykowe. Kod będzie 
zgodny z wytycznymi W3C w zakresie walidacji ze standardem HTML5 oraz CSS3. Strona nie będzie zawierać 
następujących elementów:  

• animacji i elementów w technologii Adobe Flash, które nie są już wspierane przez nowe urządzenia,  

• linków uruchamiających kod javascript - ze względu na dostępność dla urządzeń i programów czytających 
treść dla osób z wadami wzroku,  

• innych elementów nie wspieranych przez nowoczesne urządzenia i przeglądarki.  

Warstwa oprogramowania portalu po stronie serwera wykonana zostanie w modelu MVC, w technologiach PHP5 
oraz MySQL. Oprogramowanie będzie łatwo skalowalne, kod uporządkowany.  

Portal spełniać będzie najnowsze standardy w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz dla urządzeń 
mobilnych i dotykowych. Portal internetowy będzie spełniać założenia dostępności dla większości urządzeń 
mobilnych: smartfonów, tabletów, a także komputerów stacjonarnych i laptopów. Portal będzie także dostępny dla 
osób niewidomych i słabo widzących.  

Portal w sposób automatyczny dostosuje się do rozdzielczości, rozmiaru i orientacji ekranu, na którym będzie 
wyświetlany przez internautów. Interfejs portalu będzie uwzględniać nawigację za pośrednictwem ekranów 
dotykowych. Pola nawigacyjne na ekranach dotykowych spełnią wymogi ustability. Portal będzie prawidłowo działać 
na urządzeniach mobilnych. Portal internetowy będzie poprawnie funkcjonować na wszystkich urządzeniach 
umożliwiających wyświetlanie stron internetowych, wyposażonych w przeglądarki internetowe:  

Zakres rozdzielczości, dla których portal będzie wyświetlany poprawnie, a jego zawartość nawigowalna i dostępna:  



 

 

• smartfony i tablety: od 480x800 pikseli  

• komputery stacjonarne i laptopy: od 1280 pikseli szerokości ekranu  

Rozmiary ekranów, do których portal winien być przystosowany:  

• smartfony i tablety: przekątna ekranu od 3,5 cala   

• komputery stacjonarne i laptopy: przekątna ekranu od 10 cali.   

Portal będzie spełniać wytyczne dostępności dla osób niepełnosprawnych, w szczególności, dla osób z wadami 
wzroku. Kod portalu zostanie dostosowany do programów odczytujących treści osobom niepełnosprawnym, a 
wszystkie znaczniki HTML będą używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Treść merytoryczna strony będzie 
prezentowana jako pierwsza. Wszystkie obrazy na stronie zostaną odpowiednio opisane znacznikiem "alt". Strona 
umożliwi przełączenie w tryb wysokiego kontrastu. Zaprojektowanie strony nastąpi zgodnie z wytycznymi z adresu: 
http://www.w3.org/TR/WCAG10/. 

Interfejs graficzny portalu będzie jasny i przejrzysty, będzie spełniać wymogi użyteczności i w sposób jasny 
komunikować cele portalu. Interfejs będzie nawiązywał do najnowszych trendów w designie stron internetowych. 
Strona portalu będzie zawierać proste formy prostokątne, nawiązujące do stylu "flat design". Treści na stronie 
charakteryzować się będą przejrzystością i być osadzone w odpowiedniej przestrzeni. Kolorystyka jasna, 
monochromatyczna lub pastelowa. Strona nie będzie przeładowana - ani formami graficznymi, ani tekstowymi. 
Formy graficzne będą duże i wyraźne, będą się skalować wraz z rozmiarem ekranu.   

Typografia będzie jasna i czytelna, lekka, łatwa w odbiorze i nowoczesna, a jednocześnie łatwa do przystosowania 
dla osób niedowidzących. Nawigacja będzie jasna i prosta, minimalistyczna i intuicyjna. Menu strony będzie stałe, 
niezależne od przewijanego ekranu. Na ekranach urządzeń mobilnych nawigacja dostosuje się do ich rozdzielczości 
oraz orientacji ekranu, a także możliwości w zakresie sterowania dotykiem. 

System zarządzania treścią umożliwi łatwą publikację w obrębie portalu linków do multimediów, w tym do filmów na 
portalach zewnętrznych, takich jak youtube.com czy vimeo.com.  

Portal zaimplementuje prosty w obsłudze system banerowy, umożliwiający publikację w ściśle określonych miejscach 
portalu banerów reklamowych o żądanych rozmiarach  

Wszelkie dane osobowe będą przesyłane na serwer poprzez protokoły szyfrowane SSL. Wszystkie hasła 
administracyjne i użytkowników portalu będą przechowywane w bazach danych w postaci zaszyfrowanej algorytmem 
md5 lub podobnym.  

Układ informacji w portalu charakteryzować się będzie prostą strukturą drzewiastą, opisaną za pomocą "menu" 
strony. System zarządzania treścią umożliwi łatwą rozbudowę menu strony. Strona będzie mieć możliwość obsługi 
więcej niż jednego menu.  Każda pozycja menu strony odpowiada jeden "podstronie" dostępnej z poziomu nawigacji.   

Każda podstrona może zawierać dowolną ilość treści podzielonej na "akapity". Każdy akapit treści może być 
edytowany w sposób oddzielny od reszty treści, do każdego akapitu można dodać inne elementy, takie jak: zdjęcie 
główne, galerię zdjęć, plik lub pliki do pobrania, czy multimedia.   

Każda pozycja menu będzie mieć możliwość wyboru "typu" podstrony, jednego spośród kilku predefiniowanych 
wcześniej. Typy podstron zostaną dostosowane do typu i ilości wyświetlanych informacji, w zależności od potrzeb. 
Każda podstrona będzie mieć możliwość zdefiniowana unikalnej zawartości meta-tagów. W przypadku, kiedy takowe 
nie zostaną zdefiniowane przez redaktora podstrony, system zarządzania treścią automatycznie wygeneruje meta-
tagi optymalne dla danej podstrony. 

Główne funkcjonalności portalu:  



 

 

• menu oraz inne elementy nawigacyjne, pomagające internautom w jasny i klarowny sposób podjąć decyzję 
o kolejnych ruchach na stronie portalu, 

• sprzedaż biletu wolnego wstępu do muzeów i obiektów zrzeszonych w projekcie,  

• prezentacje poszczególnych obiektów muzealnych, które można zwiedzić korzystając z biletu wolnego 
wstępu, 

• funkcje reklamowe - możliwość publikowania reklam w portalu, 

• bloki informacyjne - umożliwiające publikowanie informacji o aktualnych imprezach i wystawach 
odbywających się w Muzeum, 

• bloki informacyjne, pozwalające w szybki sposób zorientować się, w jakich godzinach czynne są 
poszczególne obiekty muzealne, prezentujące dane kontaktowe oraz lokalizacje na mapie  

Strona główna zawiera następujące funkcjonalności i bloki:  

• Menu nawigacyjne, 

• Logo portalu, wraz z krótkim wyjaśnieniem celu i jednocześnie wezwaniem do wykonania akcji zakupowej   

• blok "slider" prezentujący aktualne wydarzenia lub interesujące obiekty  

• blok akcji zakupowej, zachęcający do zakupu biletu  

• blok "Aktualności", będący listą skrótów aktualności  

• blok graficzny "Obiekt" - kierujący do opisu konkretnego obiektu  

• bloki reklamowe, w tym splash baner nie uwidoczniony na makiecie  

• blok stopki portalu, pełniącej funkcję skrótów do najważniejszych informacji w portalu  

• blok banerów wymaganych   

Podstrona obiektów muzealnych turystycznej zawiera następujące funkcjonalności i bloki:  

• Menu nawigacyjne  

• Logo portalu   

• blok "ZDJĘCIA" wyświetlający wybrane, duże zdjęcia obiektu  

• blok akcji zakupowej, zachęcający do zakupu biletu  

• blok "Aktualności", będący listą skrótów aktualności  

• blok graficzny "Obiekt" - kierujący do opisu konkretnego obiektu  

• bloki reklamowe, w tym splash baner nie uwidoczniony na makiecie  

• blok stopki portalu, pełniącej funkcję skrótów do najważniejszych informacji w portalu  

• blok banerów wymaganych   

Podstrona typu “treści” zawiera następujące funkcjonalności i bloki:  

• Menu nawigacyjne  

• Logo portalu   

• blok “Zdjęcie wiodące artykułu”  



 

 

• blok akcji zakupowej, zachęcający do zakupu biletu  

• blok "Artykuły powiązane" z boku treści  

• blok “Treści” - artykuły tekstowe  

• blok “Teksty powiązane” - lista podobnych tekstów   

• bloki reklamowe, w tym splash baner nie uwidoczniony na makiecie  

• blok stopki portalu, pełniącej funkcję skrótów do najważniejszych informacji w portalu  

Użytkownicy zdefiniowani w systemie będą mieli nadawane uprawnienia administracyjne, zezwalające lub 
uniemożliwiające edycję wybranych podstron. W szczególności uprawnienia będą służyły wyznaczeniu redaktorów 
odpowiedzialnych za wprowadzanie informacji i wydarzeń dotyczących każdego z obiektów muzealnych. 
Uprawnienia administracyjne będzie nadawał wybrany administrator z prawami do przydzielania tych uprawnień.    

Użytkownicy z uprawnieniami redaktorów będą mogli:  

• edytować i rozwijać informacje na temat obiektów muzealnych, do których są przypisani  

• publikować informacje (aktualności) powiązane z tymi obiektami  

Użytkownicy z uprawnieniami administratorów   

• będą posiadać wszystkie powyższe uprawnienia  

• będą tworzyć konta redaktorów oraz administratorów  

• będą mogli nadawać i definiować uprawnienia redaktorów  

• będą mogli dodawać podstrony do serwisu  

• będą mogli dodawać nowe obiekty muzealne  

• będą zarządzali systemem banerów  

• będą mogli wykonywać inne czynności administracyjne  

Po zalogowaniu się do trybu administracyjnego, na podstronach, do których administrator lub redaktor ma 
uprawnienia edycyjne, pojawią się elementy umożliwiające edycję treści w portalu:  

• Ikony edycyjne, dostępne po prawidłowym zalogowaniu, powinny otwierać odpowiednie formularze 
edycyjne, umożliwiające dokonywanie zmian w treściach portalu, 

• Po zalogowaniu aplikacja powinna wyświetlać dodatkowe menu administracyjne, umożliwiające zmianę 
loginów i haseł administratorów i redaktorów, innych ustawień portalu, 

• Edycja elementów graficznych - sliderów w topie strony, 

• Edycja treści na stronie, 

• Dodawanie nowych akapitów na podstronach o dodawanie zdjęć i multimediów o dodawanie galerii zdjęć o 
dodawanie plików do pobrania. 

Edytor treści będzie pozwalać na podstawowe czynności edycyjne treści, w tym:  

• Obsługa funkcji "kopiuj wklej", umożliwiająca łatwe czyszczenie wklejanych treści ze zbędnych formatowań, 

• Dodawanie formatowań: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, zmiana koloru, zmiana wielkości czcionki, 

• Wstawianie tabel, 



 

 

• Wstawianie list i punktowań,  

• Wstawianie zdjęć, 

• Wstawianie odnośników do stron internetowych o możliwość zmiany kolejności elementów na stronie, 

• Zmiana kolejności akapitów w obrębie podstrony, 

• Zmiana kolejności zdjęć w obrębie galerii, 

• Zmiana kolejności innych elementów, 

• Przenoszenie akapitów treści między podstronami. 

• Automatyczne skalowanie załączonych zdjęć do rozmiarów optymalnych dla urządzenia, na którego ekranie 
będzie wyświetlana aplikacja w zakresie szerokości ekranu od 2500 do 320 pikseli. 

Edycja treści będzie odbywać się poprzez wypełnienie formularzy edycyjnych dostępnych po kliknięciu ikon 
edycyjnych.  Dzięki modułowi rezerwacji biletu użytkownik będzie mógł raz wprowadzone dane wykorzystać do 
dalszego procesu czyli zakupu biletu. 

Moduł autoryzacji. 

Moduł autoryzacji będzie opowiadał za logowanie się do systemu poprzez trzy sposoby autoryzacji użytkownika: 
logowanie autoryzacyjne przez portal główny, profilem zaufanym e-puap lub przez portale społecznościowe typu 
Facebook, Twitter, Gogle +. Moduł autoryzacji sprawdzi czy dany użytkownik zrobił rezerwację biletu i pozwoli dalej 
przejść do modułu zakupu biletu. 

Moduł rezerwacji zasobów muzealnych 

Moduł ten będzie obsługiwał następujące procesy: wsparcie dla sprzedaży biletów, rezerwacja sprzedaży biletów, 
rezerwacja sal muzealnych i innych. 

Moduł ten będzie ściśle zintegrowany z modułem zakupu biletów gdyż będzie odpowiadał za wcześniejszą 
rezerwację miejsc na danym seansie, wystawie. Nauczyciel, który będzie chciał przeprowadzić lekcję muzealną 
będzie mógł zarezerwować miejsce w Muzeum z zasobami, ludzkimi w postaci przewodnika jak również z zasobami 
materialnymi w postaci wizualizera, laptopa, rzutnika. 

Moduł udostępniania i prezentacji zasobów muzealnych. 

System CMS będzie pozwalać na łatwą publikację zdjęć oraz galerii zdjęć. System automatycznie dostosowywać 
będzie rozmiar i objętość publikowanych zdjęć do zastosowań internetowych. Zdjęcia zamieszczane na serwerze, 
jeśli zachodzi taka potrzeba, będą automatycznie skalowane do wymiarów odpowiednich dla stron internetowych; 
wymiar pojedynczego zdjęcia nie powinien przekraczać dwóch megapikseli, a objętość nie powinna znacząco 
przekraczać 300 kilobajtów. Serwer powinien być także odpowiedzialny za przygotowanie miniatur zdjęć - 
mechanizm na serwerze powinien przygotować zdjęcia w odpowiednich rozmiarach.  

Sam mechanizm publikacji zdjęć umożliwi nadanie zdjęciu tytułu, opisania jego autora, a także zmianę jego 
kolejności pojawiania się w galerii. Jeśli zachodzi taka konieczność, zdjęcie może być linkiem do innego obiektu na 
stronie - mechanizm edycyjny będzie zapewniał możliwość linkowania zdjęć.   

Podobnie jak w przypadku zdjęć, system umożliwi publikację multimediów, takich jak filmy czy pliki dźwiękowe. Ze 
względu na specyfikację HTML5 oraz kompatybilność z różnymi systemami i urządzeniami mobilnymi, system CMS 
będzie mieć możliwość publikacji plików wideo w trzech formatach: mp4, ogv oraz webm. Ponadto, system będzie 
umożliwiał zamieszczenia miniaturki w formacje jpg.  W przypadku plików dźwiękowych, system będzie mieć 



 

 

możliwość załączenia obrazu do pliku dźwiękowego.  Odtwarzacz multimediów zostanie wykonany w technologii 
HTML5, i będzie zgodny z większością nowych urządzeń mobilnych oraz komputerów.   

Aplikacja mobilna dla systemów na telefony komórkowe i smartfony będzie miała interfejs zgodny z portalem. Do 
prawidłowego działania aplikacji będzie potrzebny smartfon lub tablet z dostępem do Internetu. Treści prezentowane 
w aplikacji będą na bieżąco pobierane z serwera i będą tożsame z treściami z responsywnej wersji portalu 
internetowego, w widoku dla telefonów dotykowych lub tabletów. Aplikacja mobilna nie będzie wymagała 
dodatkowego systemu aktualizacji treści. Aktualizacja informacji na portalu będzie powodowała automatyczną 
aktualizację tych informacji w aplikacji (po odświeżeniu widoku). Aplikacja będzie prezentowała zawsze aktualną 
zawartość portalu.   

Interfejs aplikacji będzie przystosowany do pracy na urządzeniach mobilnych  z interfejsem dotykowym. Nawigacja 
musi być intuicyjna i jednoznaczna, pierwsza strona aplikacji powinna spełniać rolę “landingpage” promującego 
zakup biletu do muzeów.    

Aplikacja portalu na infokioskach będzie miała interfejs identyczny, jak portal na komputerach stacjonarnych. 
Infokioski mają łączyć się z serwerem aplikacji poprzez dowolne łącze internetowe, jednakże z zapewnieniem 
bezpieczeństwa przesyłania danych – kanał VPN. Aplikacja na infokioskach będzie w dodatkowy sposób 
zabezpieczona przed działaniami mającymi na celu jakąkolwiek wrogą ingerencję.  

Moduł do zarządzania wydarzeniami 

Moduł ten będzie odpowiedzialny za prawidłowe działanie i zarzadzanie najważniejszymi wydarzeniami związanymi z 
wystawami i rezerwacją lekcji muzealnych. 

W module tym pracownicy administracji Muzeum będą mogli zarządzać kalendarzami przewodników i łączyć je z 
zasobami materialnymi, które Muzeum posiada lub w przyszłości będzie posiadało typu: 

• Laptop 

• Rzutnik 

• Wizualizer 

• Inne narzędzia wspomagające prezentację zasobów i wystaw 

Moduł pozwoli również na budowanie kalendarza imprez i wydarzeń moduł ten przeznaczony jest dla pracowników 
Muzeum. Zapobiega on dublowaniu się zasobów, ograniczeniem dla ilości sprzedaży biletów i zajętości sal 
muzealnych. 

Z punktu widzenia użytkownika moduł ten pozwoli mu na kupno biletu zdefiniowanego przez pracownika Muzeum: 
Ulgowego, Rodzinnego, Dla ucznia, Dla studenta, I inne 

 

Moduł rezerwacji sal. 

Oprogramowanie obsługujące rezerwację sali konferencyjnej umożliwia zarezerwowanie przez użytkownika w 
ustalonych przez niego godzinach sali konferencyjnej, w której będą odbywały się określone spotkania.  Moduł 
będzie zawierał: aktualną datę i czas, przedział czasowy wraz z uwzględnieniem godzin rezerwacji sali, logo oraz 
temat rezerwacji, osobę rezerwująca salę (imię i nazwisko), listę osób biorących udział w spotkaniu, jeżeli spotkanie 
jest już aktywne (osoby uczestniczące), listę osób na najbliższe spotkanie w danym dniu (najbliższe spotkanie), 

Moduł umożliwia rezerwację sal i pomieszczeń dla administracji i pracowników Muzeum i zawiera podstawowe 
funkcjonalności: datę rezerwacji, godzinę rozpoczęcia spotkania, godzinę zakończenia spotkania, opis / temat 
spotkania, wybór osób uczestniczących w spotkaniu z listy dostępnych w bazie (pole nieobowiązkowe), możliwość 



 

 

ręcznego wprowadzenia lub dopisania osób obecnych na spotkaniu, poinformowanie wszystkich uczestników 
spotkania – wiadomość przesłana na pocztę (adresy email muszą zostać wcześniej zdefiniowane w bazie 
użytkowników), import własnego logo/zdjęcia, wybór logo które będzie wyświetlane. 

Ważnym aspektem utworzonego portalu będzie jego integracja z systemem księgowym obecnie już 
wykorzystywanym przez pracowników Muzeum. Powyższa integracja będzie wykonana w obszarach: przesłania 
informacji o dokonaniu transakcji płatniczych, liczbie zakupionych biletów, a także kwot za jakie bilety zostały 
zakupione. Moduł rezerwacji sal będzie również obsługiwany przez proces uwierzytelniania użytkownika. 

 

Moduł afiljacyjny 

W ramach systemu użytkownicy w module afiljacyjnym po zalogowaniu są odnotowani i chcąc korzystać z modułu 
muszą kliknąć w link partnerski. Dzięki temu rejestrujący się klient przypisywany jest do odpowiedniego programu 
promocyjnego, który w tym momencie jest uruchomiony, a na podstawie takich wpisów i zakupionych biletów 
naliczane są punkty. Głównym zadaniem modułu jest zwiększenie liczby odwiedzających poprzez prowadzenie 
atrakcyjnych programów lojalnościowych dla: osób indywidualnych, grup szkolnych, zorganizowanych grup 
turystycznych Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania pewnych zdarzeń (np. rejestracji mieszkańca, rejestracji 
do newslettera, napisania komentarza itp.), za które klient może otrzymywać punkty automatycznie przez 
oprogramowanie modułu afiljacyjnego Użytkownik może śledzić swój stan konta naliczonych punktów na bieżąco i 
jest informowany o nagrodach, które może otrzymać za daną liczbę punktów np.: kolejny bilet wstępu do muzeum 
gratis. W panelu użytkownika dostępne są ponadto statystyki: klientów – ilość wejść z URL'em; lista programów 
afiliacyjnych wraz z ilością wejść, i punktów; wartość naliczonych punktów.W panelu administratora pojawia się także 
opcja zarządzania programami partnerskimi. Administrator ma możliwość: zakładania i edytowania programów; 
ustalania/zzmiana ilości punktów; ustalania długości ważności programu partnerskiego. Administrator otrzymuje też 
dostęp do następujących opcji, raportów i statystyk: wyszukiwanie partnerów, przeglądanie aktywności 
użytkowników; ilość punktów 

Transfer wiedzy do użytkowników 

Moduł transferu wiedzy będzie odpowiedzialny za dostarczanie i wymiany wiedzy dla użytkowników systemu 
wytworzonego w ramach projektu jak również dla innych instytucji pożytku publicznego, które zajmują się sprzedażą 
biletów poprzez Internet.Moduł ten będzie zbudowany podobnie jak typowy system FAQ (ang. 
FrequentlyAskedQuestions) - czyli miejsce często zadawanych pytań i odpowiedzi głównie po to, aby uwolnić się od 
ciągłego odpowiadania na stale powtarzające się pytania ale również transfer wiedzy pomiędzy użytkownikiem 
systemu a administratorem systemu, który dzięki temu rozwiązaniu będzie mógł zgłaszać wnioski rozwojowe dla 
systemu. Transfer wiedzy będzie to moduł do tworzenia standardów dokumentacji, który ułatwi standaryzację wielu 
rozwiązań technicznych stosowanych w Muzeum. Poniżej zostały przedstawione korzyści wynikające z wdrożenia 
tego modułu: szybsza adopcja - dzięki wprowadzeniu jasnych standardów, dobrych praktyk wymagany jest mniejszy 
zakres wiedzy do stosowania jej w praktyce, dobrze opisana metodyka do różnych problemów proponuje gotowe 
rozwiązania; ujednolicenie języka komunikacji - podobnie, jak to ma miejsce w przypadku metodyk zarządzania 
projektami, uczestnicy systemu wywodzący się z różnych organizacji są w stanie skutecznie komunikować się w 
ramach realizowanego projektu i wzajemnie rozumieć swoje intencje, bowiem posługują się tymi samymi pojęciami; 
porównywalność inicjatyw - podobny sposób opisu inicjatyw sprawi, że łatwiej będzie porównać działania i rezultaty 
w nich osiągnięte; odkrywanie ogólnych prawd - oddzielenie wymiaru merytorycznego od metodycznego może 
ułatwić formułowanie ogólnych wniosków i reguł dotyczących zarządzania wiedzą w różnych obszarach. 

Koszty w zadaniu nr 1 projektu tj.: moduł zakupu i rezerwacji biletów, rezerwacji zasobów muzealnych, 

zarządzania wydarzeniami, autoryzacji, udostępniania i prezentacji zasobów muzealnych, afiliacyjny, 

integracji z zasobem księgowym, zadaniu nr 2: moduł rezerwacji sal, zadaniu nr 3: transfer wiedzy dla 



 

 

użytkowników, zadaniu nr 5: licencja serwera bazy danych per procesor stanowią w rozumieniu zapisów 

rozporządzenia KE w sprawie wyłączeń blokowych (GBER)  wartości niematerialne i prawne tj. oznaczają 

aktywa nieposiadające postaci fizycznej ani finansowej, takie jak patenty, licencje, know-how lub inna 

własność intelektualna. 

 

Architektura części sprzętowej  

Niezbędnym elementem projektu jest zapewnienie stabilnego i bezpiecznego sposobu komunikacji użytkownika z 
systemem. Proponowane jest rozwiązanie oparte o dostęp do Internetu z wykorzystaniem urządzenia klasy UTM w 
ilości : 1(wielofunkcyjnej zapory sieciowej zintegrowanej w postaci jednego urządzenia). Produkty UTM łączą funkcje 
zapobiegania włamaniom, bramy antywirusowe, rozwiązania zabezpieczające przed oprogramowaniem 
szpiegującym, funkcje filtrowania treści i usługi ochrony przed spamem. Blokują niechciany ruch, jednocześnie 
zapewniając, że odpowiednia szerokość pasma jest dostępna dla najważniejszych aplikacji biznesowych.W celu 
zapewnienia efektywnego działania systemów informatycznych, konieczne jest zadbanie o właściwą organizację 
obecnej infrastruktury teleinformatycznej. Niezbędnym zatem będzie zastosowane urządzenia, które będzie 
posiadało następujące funkcjonalności: 

• Firewall; 

• Wbudowana w router enkrypcja sprzętowa; 

• Obsługa tuneli VPN – łączenie budynków, dostęp zdalny administracyjny; 

• Zapobieganie włamaniom IPS (system wykrywania i blokowania wtargnięć);  

• Zabezpieczenie antywirusowe i antyspamowe; 

• Realizacja funkcji bezpieczeństwa; 

• Porty (UTP) 10/100/1000 BaseT; 

• Obsługa przełączania L2; 

• Możliwość integracji usług, takich jak sprzętowa kompresja i szyfrowanie danych; 

• Wsparcie mechanizmów QoS – priorytet pasma, maksymalizacja pasma, gwarancja pasma; 

• Kontrola treści (WWW i aplikacji);  

• Graficzny interfejs użytkownika; 

• Możliwość konfiguracji poprzez sieć WAN/LAN. 

Do Muzeum dostarczone zostanie urządzenie klasy UTM, z kompletem licencji w ilości: 1 szt. gwarantującym 
uruchomienie usług UTM tj. anty-wirus, anty-spyware, IPS, filtrację URL, klient VPN, itp. na okres 5 lat.  W celu 
 
zapewnienia podłączenia do sieci LAN istniejących oraz nowo zakupionych komputerów i serwera, Muzeum 
wyposażone zostanie w zarządzalne gigabitowe przełączniki sieciowe LAN. Zastosowanie dwóch sztuk zapewni nam 
nadmiarowość podłączeń serwerów z resztą sieci LAN. Planuje się, by zastosowane urządzenie posiadało 
następujące minimalne funkcjonalności: 

• 24 porty 10/100/1000 BaseT, (UTP) 

• obsługa przełączania L2, najlepiej L3; 

• możliwość zarządzania i konfiguracji poprzez sieć. 



 

 

Aby móc zapewnić poprawną obsługę administracyjną i merytoryczną utworzonego portali zakłada się zakup 6 
zestawów komputerowych – typowych zestawów do zastosowań biurowych składających się z jednostki centralnej, 
monitora, oprogramowania systemowego oraz pakietu oprogramowania biurowego. 

Wobec faktu, iż obecnie Muzeum nie posiada odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej 
bezproblemową realizację projektu, niezbędne jest także stworzenie odpowiedniego środowiska, na którym nastąpi 
zainstalowanie utworzonego portalu.  

Zakłada się, że środowisko przetwarzania danych będzie składało się z serwerówrack w ilości: 2 szt. z zainstalowaną 
usługą wirtualizatora dla potrzeb maszyn wirtualnych, w ilości: 2 szt. spełniających między innymi następujące 
funkcje: 

• serwera bazodanowego; 

• serwera aplikacyjnego; 

• serwera portalowego; 

• serwera integracyjnego. 

Serwery te będą posiadać odpowiednią moc przetwarzania, wraz z przewidzianą rezerwą mocy do realizacji funkcji 
pomocniczych związanych z zabezpieczeniem oraz archiwizacją danych przetwarzanych w systemie. Serwer będzie 
połączony zwielokrotnionymi szybkimi interfejsami do sieci informatycznej, przez którą aplikacje będą udostępniane 
użytkownikom. Na serwerach fizycznych zainstalowany zostanie wirtualizator (hypervisor), który jest wbudowany w 
system operacyjny (SSO) dostarczany dla potrzeb tych serwerów. Licencja SSO umożliwi instalację dwóch 
wirtualnych maszyn z oprogramowaniem Microsoft oraz nielimitowaną ilość maszyn opensource. 

W celu poprawnej realizacji projektu serwer będzie spełniać następujące minimalne warunki: 

• obudowa do montażu w szafie rack, redundantne wentylatory typu hot-plug; 

• zasilanie redundantne, przynajmniej 2 zasilacze typu HotPlug; 

• płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów; 

• zainstalowany procesor minimum sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, 
zaprojektowany do pracy w układach wieloprocesorowych; 

• pamięć minimum 32 GB ECC DIMM, rozszerzalna do 384 GB, z zabezpieczeniem typu: ECC 

• sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; 
umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 
wyposażony w wbudowaną, nieulotną pamięć cache o pojemności min. 1GB; 

• dyski minimum 2x 600 GB 12Gb/s hot plug w RAID1; 

• sieć minimum 4 x Ethernet 1Gb – wszystkie porty muszą być wykorzystane do komunikacji; 

• dostarczona licencja na serwerowy system operacyjny z możliwością wirtualizacji.  

Architektura części aplikacyjnej oparta zostanie o bezpieczny relacyjny silnik Bazy Danych MS SQL w ilości: 1 szt. 
Zarządzanie tą częścią systemu będzie możliwe poprzez wykorzystanie standardu języka SQL 92. Bezpieczeństwo 
przesyłania danych zapewni mechanizm SSL wersja 3 zarówno dla użytkownika wewnętrznego jak i zewnętrznego. 
Do serwera bazodanowego zostanie dostarczona i zainstalowana licencja bazy danych w licencjonowaniu per 
procesor (licencja na 4 core wirtualne) w ilości: 2 szt. 



 

 

Planuje się, że serwery wraz z urządzeniami współpracującymi powinny być zainstalowane w jednej szafie typu rack, 
w ilości 1 szt. spełniającej następujące wymagania: 

• wysokość minimum 42U,  

• głębokość minimum 100 cm,  

• przednie i tylne drzwi perforowane (odpowiednie odprowadzanie ciepła), zamykane na klucz (ochrona przed 
dostępem osób niepowołanych), 

• boczne ściany zdejmowane, zamykane na klucz.  

Wszystkie urządzenia będą zasilane przez zasilacz UPS w ilości : 1 szt. o minimalnej mocy 6 kVA oraz dodatkowym 
modułem bateryjnym zapewniającym minimum 30 minut pracy całego zestawu w przypadku zaniku zasilania z sieci 
elektrycznej. Zasilacz awaryjny oraz moduł bateryjny zostanie zamontowany w dostarczanej szafie rack. Powyższy 
zasilacz awaryjny będzie dostarczony wraz z zainstalowanym adapterem SNMP, który umożliwi zarządzanie UPS-
em poprzez sieć lokalną. Karta SNMP obsługuje protokół SHTTP, dzięki czemu do monitorowania i konfiguracji 
zasilacza można używać przeglądarek internetowych.  

Poprawność techniczną i technologiczną funkcjonalności zapewni zbudowany system backupu w ilości 1 szt. System 
backupu obejmować będzie urządzenie do tworzenia kopii zapasowych - bezpieczeństwa. Zapewni to nam 
możliwość odtworzenia danych (maszyn wirtualnych) w przypadku awarii lub utraty danych. System backupu oparty 
będzie na zasobach dysku sieciowego, który będzie zlokalizowany w odrębnym pomieszczeniu  niż Serwerownia.  

Zakłada się, że system backupu będzie oparty o: 

• dysk sieciowy NAS o odpowiedniej pojemności dyskowej (dyski spięte w RAID, zapobiegający utracie 
danych przy awarii pojedynczego dysku). W celu bezpieczeństwa, wskazana jest inna fizyczna lokalizacja 
dysku sieciowego NAS niż Serwerownia.  

• współpracujące z nim oprogramowanie backupowe i automatyzujące proces kopii zapasowej – 
oprogramowanie zintegrowane z serwerowym systemem operacyjnym. 

Oprogramowanie do backupu w ilości 1 szt. danych musi zapewnić tworzenie kopii zapasowych plików i konfiguracji 
systemów operacyjnych maszyn wirtualnych dla serwerów dostarczonych w ramach realizacji niniejszej umowy, a 
także kopii zapasowych instalacji i podstawowego odtwarzania systemu (BMR) dla maszyn wirtualnych dla serwerów 
obsługujących funkcjonalności powstałego portalu. 

Połączenia między serwerem, a dyskiem sieciowym wykonane będą poprzez  sieć 1Gb Ethernet (iSCSI) z 
wykorzystaniem dostarczanych przełączników sieciowych i konfiguracji sieci VLAN dla potrzeb iSCSI w ilości: 2 szt. 

W celu umożliwienia wypełnienia treści portalu o materiały wideo z realizowanych w Muzeum wystaw stałych i 
czasowych, nastąpi w projekcie zakup systemu video do prezentacji wystaw. System zbudowany będzie z kamery i 
podstawy umożliwiającej  generowanie obrazu 360°. Podstawa kamery musi mieć możliwość zaprogramowania i 
obsługi z poziomu aplikacji. W zakresie funkcjonalności podstawa powinna zapewniać możliwość ustawienia takich 
parametrów jak szybkość obrotu, kąt obrotu i jego czas. Kamera będzie kompatybilna z podstawą. Zapewni obraz o 
wysokiej rozdzielczości (najlepiej FullHD), funkcję nagrywania ciągłego, zdjęć jak i obsługi nagrywania poklatkowego. 

Podstawa będzie spełniać następujące wymagania: 

• Kąt obrotu 360° 

• Regulowany czas obrotu (10 stopni regulacji lub ciągła rotacja 360°) 

• Regulowany kąt obrotu 



 

 

• Łączność bezprzewodowa z urządzeniem sterującym (za pomocą interfejsu Bluetooth) 

• Możliwość wykonania nagrania w czasie rzeczywistym 

Kamera natomiast spełniać następujące wymagania: 

• Wyświetlacz 1.44" TFT LCD 

• Rotacja obiektywu 120° 

• Czujnik wideo HDR 

• Asferyczna soczewka 

• Wymienny, szerokokątny obiektyw 

• Natychmiastowe konwertowanie zdjęć do filmu 

• Obsługa kart SD do 32 GB 

• W przypadku trybu poklatkowego od 3 do 5 zdjęć na sekundę 

Poprawność i techniczną możliwość obróbki technicznej zeskanowanych obiektów obiektów i ich umieszczenie na 
portalu zapewnią urządzenia w postaci czytników i terminali. Pozwoli to na odkodowywanie kodów kreskowych w 
postaci obrazów jednowymiarowych (1D) oraz dwuwymiarowych (2D). Składać się ono będzie z dwóch elementów: 
przenośnych terminali dla obsługi obiektu oraz stacjonarnych, ręcznych skanerów kodów.  

Obydwa elementy zestawu będą umożliwiać odczyt i przetwarzanie zarówno jednowymiarowych obrazów (kodów 
kreskowych), jak i elementów dwuwymiarowych (kody QR). Urządzenia te ponadto będą mieć możliwość odczytu 
elementów z defektami (np. zatarcie, niewyraźny obraz, nieznaczne uszkodzenia). Urządzenia będą dostosowane do 
pracy na obiekcie o dużej powierzchni.  

Terminaleprzenośne czytniki kodów kreskowych w ilości 12 szt. zakupione w ramach projektu będą spełniać 
następujące wymagania minimalne: 

• Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth 

• Klawiatura alfanumeryczna 

• Ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 3 cali 

• Co najmniej 128 MB pamięci RAM 

• Co najmniej 64 MB pamięci wewnętrznej 

• System operacyjny Windows CE w wersji 4.0 lub nowszej 

• Waga urządzenia nie może przekroczyć 400g 

• Sprzęt musi być odporny na upadki  

• Odczyt kodów 2D 

Ręczny czytnikkolektor danych w ilości: 3 szt. kodów będzie spełniać następujące wymagania minimalne: 

• Łączność za pomocą złącza USB oraz RS232 

• Skanowanie kodów niezależne od orientacji 

• Gwarancja co najmniej 5 lat 



 

 

• Sprzęt odporny na upadki 

• Możliwość instalacji rozszerzeń bezpośrednio do skanera 

• Odczyt kodów z ekranu telefonu 

Pełną i nieograniczoną dostępność do treści portalu zapewniać będzie także zakup panelu informacji publicznej w 
postaci kiosku mulimedialnego w ilości 3 szt. Kiosk multimedialny to innowacyjna metoda pozwalająca w 
nowoczesny sposób udostępniać szeroki zakres informacji. Może być zaimplementowany zarówno na zewnątrz, jak i 
wewnątrz budynków czyniąc go preferowanym rozwiązaniem niezależnie od lokalizacji. Nowoczesne kioski 
multimedialne projektowane są nie tylko dla spełnienia najnowszych wymagań technologicznych – ważna jest 
również estetyka. Nacisk, jaki kładziony jest na wygląd pozwala na bezproblemowe zainstalowanie takiego 
urządzenia niemal w każdej lokalizacji np. w muzeach, centrach handlowych, kinach lub teatrach, urzędach 
państwowych itd. Jako urządzenia o wysokim stopniu możliwego dostosowania kioski są idealnym rozwiązaniem 
wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba udostępniania informacji w nowoczesny i przystępny sposób. Wykorzystanie 
tego rozwiązania pozwala w sposób łatwy i zrozumiały dotrzeć do odbiorcy treści. 

Planowana platforma mswww będzie wykonana w sposób zapewniający standard cyfrowego udostępniania zasobów 
na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526) ustanawiające Krajowe 
Ramy Interoperacyjności, m. in poprzez dostosowanie wszystkich produktów projektu do standardu Web Content 
Accessibility Guidelines (odpowiednia jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów graficznych, opisy pól 
formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy i inne).  

Zrealizowana w wyniku projektu platforma, wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej systemami teleinformatycznymi 
będzie projektowana, wdrażana oraz eksploatowana z uwzględnieniem funkcjonalności, niezawodności, 
używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności i przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie 
profesjonalnym standardów i metodyk, a zarządzanie usługami realizowanymi przez nią ma na celu dostarczenie 
usług na deklarowanym poziomie dostępności i będzie się odbywać o udokumentowane procedury m.in. z 
uwzględnieniem Polskich Norm: PN-ISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2.  

Systemy teleinformatyczne używane w wyniku wdrożenia niniejszego projektu będą wyposażone w składniki 
sprzętowe lub oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą 
protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w obowiązujących przepisach, normach, standardach lub 
rekomendacjach ustanowionych przez krajową jednostkę normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną Unii 
Europejskiej. oraz o standardy uznane na poziomie międzynarodowym, w szczególności opracowane przez: Internet 
Engineering Task Force (IETF) i publikowane w postaci Request For Comments (RFC), World Wide Web Consortium 
(W3C) i publikowane w postaci W3C Recommendation (REC) oraz adekwatnie do potrzeb wynikających z 
realizowanych zadań oraz bieżącego stanu technologii informatycznych.  

Kodowanie znaków w dokumentach wysyłanych z systemów teleinformatycznych obsługujących platformę lub 
odbieranych przez takie systemy, także w odniesieniu do informacji wymienianej przez te systemy z innymi 
systemami na drodze teletransmisji, o ile wymiana ta ma charakter wymiany znaków, odbywać się będzie według 
standardu Unicode UTF-8 określonego przez normę ISO/IEC 10646 wraz ze zmianami lub normę ją zastępującą. 
Zastosowanie kodowania, nie będzie negatywnie wpływać na współpracę z systemami teleinformatycznymi.  

W ramach projektu udostępnione zasoby będą posiadały co najmniej jeden z następujących formatów danych (m. in. 
TIFF), wymienionych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności.  



 

 

Systemy teleinformatyczny obsługujące platformę będą umożliwiać przyjmowanie dokumentów elektronicznych 
służących do załatwiania spraw należących do zakresu ich działania w formatach danych określonych w 
załącznikach nr 2 i 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności.  

Wszystkie systemy teleinformatyczne, obsługujące wdrożoną w ramach niniejszego projektu platformę, służące 
prezentacji zasobów informacji, będą miały spełniony standard wymagań Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG 2.0), z uwzględnieniem co najmniej poziomu AA, określony w załączniku nr 4 d Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.  

Należy w szczególności podkreślić, że opracowane i wdrożone w wyniku niniejszego projektu systemy 
teleinformatyczne oraz strony www będą posiadały wyższy niż minimalny zakres WCAG 2.0, zgodny nie tylko z 
wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, ale również dwóch technicznych manuali, opracowanych przez Grupę Roboczą W3C z dn. 26 
lutego 2015 "A guide to understanding and implementing Web Content Accessibility Guidelines 2.0" oraz 
"Techniques and Failures for Web Content Accessibility Guidelines 2.0". 

Dodatkowo, w celu zwiększenia dostępności do rezultatów projektu, platforma wraz z towarzyszącymi jej systemami 
informatycznymi, stronami www (wraz z interfejsami graficznymi) będzie projektowana z uwzględnieniem 
następujących wskazówek:  

1) Wszystkie elementy graficzne będą posiadać zwięzły tekst alternatywny (alt), który opisuje co znajduje się na 
grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik. W przypadku grafik, które są czysto 
dekoracyjne, będą mieć „pusty atrybut alt”;  

2) Nie będą stosowane animowane elementy, poruszających się tekstów (rozpraszają one wszystkich użytkowników, 
nie tylko niepełnosprawnych, a niektóre, szczególnie agresywnie i szybko animowane grafiki mogą stanowić 
zagrożenie dla osób cierpiących na padaczkę fotogenną);  

3) Pliki dźwiękowe (audycje, prezentacje, lekcje, wykłady) będą uzupełnione o transkrypcję tekstową. Odtwarzacze 
tych plików zamieszczone na stronach platformy, będą możliwe do obsłużenia za pomocą klawiatury i będą dostępne 
dla osób niewidomych;  

4) Wszystkie pliki wideo będą posiadać napisy dla osób niesłyszących (część będzie również posiadać tłumaczenia 
na język migowy), będą możliwe do obsłużenia za pomocą klawiatury i będą dostępne dla osób niewidomych;  

5) Wszelkie pliki multimedialne i Flash będą dostępne lub udostępnione w postaci alternatywnej;  

6) Pliki PDF, Word i inne popularne pliki do ściągnięcia będą przygotowane jako dostępne (pliki PDF będą 
wzbogacone o strukturę, która pomaga osobom niewidomym w przeglądaniu takich dokumentów);  

7) Część tekstów i opracowań zamieszczonych na platformie, zostanie napisana w sposób umożliwiający 
zrozumienie przez osoby z upośledzeniem intelektualnym i w miarę możliwości oznaczona (nie powodując 
dyskryminacji tych osób);  

8) Teksty będą prezentowane w możliwie najbardziej czytelny sposób – podzielone na paragrafy, listy i inne sekcje; 
nie justowane do prawej strony; skróty literowe rozwinięte w pierwszym wystąpieniu na każdej stronie.  

9) Nawigacja (menu) spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu. Nawigacja w obrębie całego serwisu będzie 
także dostępna z poziomu klawiatury;  

10) Wszystkie elementy aktywne, takie jak odnośniki, banery czy pola formularza będą miały wyraźny wizualny fokus 
(zwykle w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji po stronie klawiszem TAB), z możliwością wzmocnienia 
domyślnego fokusa, tak, aby był dobrze widoczny także dla osób niedowidzących;  



 

 

11) Wszystkie odnośniki będą unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Odnośniki nie będą otwierać się w 
nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia;  

12) Zostanie zastosowane usprawnienie w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści 
pojedynczej strony;  

13) Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub 
funkcjonalnych ze stosunkiem jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1 (ew. nie mniejszy niż 7 do 1);  

14) Strony będą się dały znacząco (co najmniej o 200%) powiększyć narzędziami przeglądarki (bez gubienia treści);  

15) Wszystkie podstrony zostaną oparte o nagłówki;  

16) Język strony oraz język fragmentów obcojęzycznych będzie określony atrybutem lang;  

17) Kod serwisu będzie zgodny ze standardami i nie będzie korzystać z tabel jako elementu konstrukcyjnego strony;  

18) Tabele służące do przekazania danych będą zbudowane w możliwie prosty sposób i będą posiadać nagłówki; 
wszystkie będą odpowiednio zatytułowane;  

19) Wszystkie skrypty i aplety będą dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury;  

20) Formularze, w tym formularz wyszukiwarki będą zbudowane zgodnie ze standardami. Wszystkie pola formularzy 
i przyciski zostaną właściwie opisane;  

21) Serwis będzie również dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS.  

Poza zapewnieniem podstawowego, minimalnego standardy cyfrowego udostępniania zasobów w projekcie 
opartego na takich cechach jak:  

1) Percepcja – informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika przedstawione użytkownikom w dostępny dla nich 
sposób.  

2) Funkcjonalność – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja funkcjonalne (będą pozwalać na interakcję).  

3) Zrozumiałość – treść oraz obsługa interfejsu użytkownika będzie zrozumiała dla użytkowników.  

4) Rzetelność - treść wystarczająco rzetelna, w celu poprawnej interpretowana przez wielu różnych użytkowników, 
włączając technologie asystujące,  

 

planuje się zastosowanie wyższych standardów niż WCAG 2.0 na poziomie AA.  

Biorąc pod uwagę przedstawione w niniejszym rozdziale studium wykonalności informacje oraz założenia jakimi 
będzie się kierował Wnioskodawca podczas realizacji niniejszego projektu, należy zauważyć, że większość 
rekomendacji kategorii AAA (oznaczone jako MOŻE SPEŁNIĆ), będzie zrealizowana. Projekt więc będzie zapewniał 
wyższy niż minimalny standard cyfrowego udostępniania zasobów w projekcie. W celu weryfikacji tego założenia, 
zostanie przeprowadzony audyt dostępności, zrealizowany przez zewnętrzny podmiot. W ramach którego zostanie 
przeprowadzenie: zgodności z W3C, W3C CSS, WAI (WCAG 2.0) oraz analiza kontrastu. Sprawdzenie poprawności 
działania w: Windows i Linux, przeglądarkach współczesnych i starszych wersjach, przeglądarce tekstowej, 
przeglądarce mobilne oraz sprawdzenie szybkości działania serwisu na łączach o różnej prędkości.  

Każdy odnaleziony problem zostanie klasyfikowany w trzech kategoriach zgodnie z trzema poziomami dostępności 
jako: krytyczny, konieczny do usunięcia na poziomie priority 1 (A), problem, który powinno się usunąć priority 2 (AA), 
problem, który można usunąć priority 3 (AAA). Do wszystkich problemów - jeśli takie wystąpią (łącznie z AAA), 
zostaną określone sposoby ich usunięcia i zostaną one poprawione. Następnie platforma zostanie przetestowana 
przez niewidomych i niedowidzących audytorów z Polskiego Związku Niewidomych oraz przedstawicieli Polskiego 



 

 

Związku Głuchych. Osoby będą tak dobrane, aby reprezentowały różny stopnień dysfunkcji wzrokowej od całkowitej 
utraty wzroku do częściowej. Audyt zostanie wykonany niezależnie na dwóch różnych programach czytających 
Window-Eyes i JAWS. Efektem audytu będzie raport, w którym zawarte zostaną wszystkie odnalezione 
nieprawidłowości, ich skutki dla poszczególnych niepełnosprawności oraz gotowe rozwiązania napotkanych błędów, 
które następnie zostaną wdrożone. 

Portal w sposób automatyczny dostosuje się do rozdzielczości, rozmiaru i orientacji ekranu, na którym będzie 
wyświetlany przez internautów. Interfejs portalu będzie uwzględniać nawigację za pośrednictwem ekranów 
dotykowych. Pola nawigacyjne na ekranach dotykowych spełnią wymogi ustability. Portal będzie prawidłowo działać 
na urządzeniach mobilnych. Portal internetowy będzie poprawnie funkcjonować na wszystkich urządzeniach 
umożliwiających wyświetlanie stron internetowych, wyposażonych w przeglądarki internetowe.  

W projekcie zaplanowano realizację działań monitorujących sprawność systemu. Zakłada się, iż czas bezawaryjnego 
działania usługi wyniesie 99% czasu dostępności danej usługi. W projekcie przewidziano następujące formy 
monitorowania usług pod kątem ich dostępności i użyteczności - Icinga 2 – program typu Open Source służący do 
monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji oraz serwerów działający w ramach systemu typu Linux. 

Program niniejszy może monitorować hosty oraz usługi według określonych ustawień, dzięki czemu jest możliwe 
dostosowanie go do indywidualnych potrzeb. W razie wykrycia problemu Icinga może wysłać mail lub SMS do 
administratora systemu z informacją o problemie. Możliwy jest również podgląd stanu infrastruktury z telefonu z 
systemem przy pomocy dedykowanej aplikacji. 

W projekcie wykorzystane będą następujące funkcje Icinga2:  

• Monitorowanie usług sieciowych SMTP, POP3, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP, FTP, SSH  

• Monitorowanie użycia zasobów systemowych (procesor, użycie dysku twardego, logi systemowe) 

• Monitorowanie komponentów serwerowych (przełączniki, routery) 

Program umożliwia proste projektowanie wtyczek w razie potrzeby monitorowania własnych usług, przy użyciu 
jednego z wielu języków programowania, a także powiadamia w razie wykrycia problemów za pomocą e-maila, SMS 
lub innych zdefiniowanych metod powiadamiania we wtyczkach. Możliwość tworzenia map sieci na których 
pokazywane są informację o danym urządzeniu jak również możliwość tworzenia wykresów pokazujących raporty. 

W ramach projektu zostanie również opracowany mechanizm monitoringu zakresu korzystania z udostępnionych 
zasobów min. pod następującymi kryteriami: ciągłości działania (badanie czy system osiąga założony w projekcie 
tzw. up-time), satysfakcji użytkownika (na podstawie zgłoszonych uwag oraz okresowego badania ankietowego 
użytkowników) oraz dostępności i użyteczności zastosowanych interfejsów (m.in. pod kątem sposobu przyciągania 
użytkowników, powrotu użytkownika, prostoty działania, dostępności systemu pomocy, dostępności informacji 
zwrotnych, stosowania powszechnie znanych technik i koncepcji wyszukiwania, unikania błędów oraz mechanizmy 
ich wykrywania, obsługi obiektów multimedialnych, profilowania użytkowników, powiększania i przesuwania obrazu, 
dokładności i wiarygodności oraz zdolności do dalszego rozwoju platformy). Mechanizm monitoringu zakresu 
korzystania będzie przeprowadzany cyklicznie (minimum raz na kwartał) i oparty o badania użytkowników platformy, 
system audytów przeprowadzanych przez zespół wdrażający projekt (i w razie potrzeby wspierany przez 
zewnętrznych specjalistów). Wszelkie problemy związane z funkcjonalnością platformy będą rejestrowane, 
odpowiednio opisywane oraz będzie ich przydzielony priorytet z uwagi na skalę powodowanych utrudnień dla 
Użytkownika i/lub całej platformy. 

W projekcie położono szczególny nacisk na kwestie związane z zapewnieniem dostępu do udostępnionych zasobów 
w możliwie najszerszy sposób. Wszystkie elementy składowe platformy, zostaną odpowiednio zoptymalizowane pod 
kątem możliwości ich wykorzystania niezależnie od  miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii 
(zapewnienie kompatybilności z wiodącymi przeglądarkami internetowymi oraz możliwości wyświetlania treści na 



 

 

urządzeniach mobilnych, takich jak tablety. Ważnym elementem zapewnienia możliwie szerokiej dostępności, jest 
także opracowanie całości platformy wg. wytycznych WCAG i wyższych oraz stosowanie formatu Open Data na 
poziomie min. 3 gwiazdek. Zapewni to znaczną propagację dostępu do zdigitalizowanych w ramach projektu dóbr 
kultury (także dzięki możliwości wykorzystania ich projektach niezależnych programistów, dzięki publikacji otwartego 
kodu API). 

 

 

 


