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A
A.1
A.1.1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Περιβάλλον Έργου

Συνοπτική παρουσίαση του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας

Το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, έχει ως βασική αποστολή του τη φροντίδα της µαθητικής και φοιτητικής
νεολαίας και την ανάπτυξη µιας σειράς πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 2007-2013, έχει
αναλάβει ως Τελικός ∆ικαιούχος την ευθύνη για την οικονοµική διαχείριση και παρακολούθηση της
λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν στη χώρα.
A.1.2

Συνοπτική παρουσίαση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 2007-2013
λειτουργούν στη χώρα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι δράσεις των οποίων είναι: η εκπαίδευση
µαθητών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη θεµατικών δικτύων, τοπικών και διεθνών
συνεργασιών καθώς και η έρευνα σε θέµατα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Κύριος
σκοπός των Κ.Π.Ε. είναι να στηρίζουν το θεσµό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, µέσα από την
ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των µαθητών σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος, ώστε να είναι
υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, µε οικολογική συνείδηση.
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A.2

Αντικείµενο του Έργου

1. Αντικείµενο του έργου είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία πύλης ενηµέρωσης (portal) των
δραστηριοτήτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Internet, η επιµέλεια περιεχοµένου
(συλλογή και ανανέωση πληροφοριών, παραγωγή και επικαιροποίηση περιεχοµένου) και η παροχή των
σχετικών υπηρεσιών προς το κοινό µε θεµατικές βασισµένες στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µε
σύγχρονο τρόπο. Το διαδικτυακό πληροφοριακό σύστηµα της πύλης ενηµέρωσης (portal) για τα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης περιγράφεται αναλυτικά στα παρακάτω άρθρα και θα υποστηρίζει:
• Τη συλλογή, επιµέλεια και διαχείριση των πληροφοριών που σχετίζονται µε τα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όλες τις δραστηριότητες τους.
• Τη δυναµική έκδοση των πληροφοριών αυτών στο ∆ιαδίκτυο, την ενηµέρωση και συνεχή ανανέωση
του περιεχοµένου, ώστε να είναι πάντα επίκαιρο. Στόχος είναι να προσφέρεται η δυνατότητα για
ευέλικτη χρήση και αξιοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης µέσα από εργαλεία και µεθόδους
αποθήκευσης και ανάκτησής της.
• Την επικοινωνία µε το κοινό και όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί
στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της και στην κατεύθυνση αυτή η πύλη πρέπει να δηµιουργήσει και
να διατηρήσει δίαυλους επικοινωνίας µέσα από:
- µηχανισµούς υποβολής παρουσιάσεων, προτάσεων και θέσεων,
- ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων,
- σηµεία ενηµέρωσης από και προς τον τύπο,
- αποστολή e-newsletter σε όσους το ζητούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
5. Βασική αποστολή της πύλης, πέρα από τις επιµέρους λειτουργίες που θα υποστηρίζει, είναι η µεταφορά
στον δικτυακό επισκέπτη της φιλοσοφίας και των στόχων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
καθώς και της σηµασίας που έχει το όλο εγχείρηµα για τους µαθητές και την κοινωνία ευρύτερα. Πρέπει
να εµπεδωθεί ότι τα ΚΠΕ απευθύνονται σε µαθητές και κατά συνέπεια η παρουσίαση αυτής της πύλης
στο ∆ιαδίκτυο πρέπει να αφήνει διάχυτη την αίσθηση ότι υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους να
συµµετάσχουν ενεργά και να επικοινωνήσουν µε τις ιδέες και τους προβληµατισµούς τους γύρω από το
περιβάλλον, µε τελικό στόχο τη σύνθεση ενός αποτελέσµατος που θα έχει άµεση απόδοση και συνέχεια.
Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν µε την κατάλληλη λειτουργική σχεδίαση της πύλης, τα αισθητικά
στοιχεία και την παρουσίαση της πληροφορίας και φυσικά την δοµή, την πληρότητα, τη συνεχή
επικαιροποίηση και εγκυρότητα του περιεχοµένου.
6. Η δικτυακή πύλη (Portal) πρέπει να βασίζεται σε standard τεχνολογίες internet. Θα πρέπει να υιοθετηθεί
συστηµατική προσέγγιση ως προς την δοµή του περιεχοµένου, τον τρόπο διαχείρισής του και τις
διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.
7. Η πρόσβαση στην πύλη και στις υπηρεσίες της θα αφορά σε χρήστες απ’ όλη την χώρα.
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B

ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

B.1

Γενικές Αρχές Αρχιτεκτονικής

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να ενσωµατώνει και
υλοποιεί τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
1. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, ώστε να επιτρέπονται µελλοντικές επεκτάσεις και
αντικαταστάσεις, ενσωµατώσεις, αναβαθµίσεις ή αλλαγές διακριτών τµηµάτων λογισµικού.
Αρχιτεκτονική n-tier (web-application-database) για την ευελιξία της κατανοµής φορτίου, την
αποδοτική εκµετάλλευση των χαρακτηριστικών ασφαλείας του περιβάλλοντος «φιλοξενίας» (hosting)
και την ευκολία στην επεκτασιµότητα.
2. ∆ιαβαθµισµένη πρόσβαση ανάλογα µε το είδος των υπηρεσιών και την ταυτότητα των χρηστών. Όπου
απαιτείται θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της µεταφοράς δεδοµένων από και προς τη
διαδικτυακή πύλη µέσω SSL πρωτοκόλλου.
3. Χρήση συστήµατος διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS) για την διαχείριση µεγάλου
όγκου δεδοµένων & την αυξηµένη διαθεσιµότητα του συστήµατος, την οποία θα προσφέρει ο ανάδοχος.
4. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζονται:
o

Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών. Ανοικτά, τεκµηριωµένα και δηµοσιευµένα συστήµατα
διεπαφής µε προγράµµατα τρίτων.

o

Τυποποιηµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας.

o

Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη µεταφορά και ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα.

o

Ανοικτό περιβάλλον ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδοµένων.

o

Χρήση σουίτας εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρµογών, η οποία θα
είναι συµβατή µε την επιλεγείσα βάση δεδοµένων.

5. Η διαχείριση του περιεχοµένου και των υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης θα πρέπει να γίνεται από
τους χρήστες του Ε.Ι.Ν. και των Κ.Π.Ε. µέσω ενός απλού web browser, επιτρέποντας την εύχρηστη
διαχείριση, εποπτεία και δηµοσίευση του περιεχοµένου, αλλά και την προσαρµογή του περιβάλλοντος
της Πύλης.

B.2
B.2.1

Συστήµατα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Σύστηµα ∆ιαχείρισης και ∆ιασφάλισης Περιεχοµένου

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS - Content Management System) επιτρέπει την επικαιροποίηση
των Ιστοσελίδων µε πολύ εύκολο τρόπο, χωρίς τη βοήθεια κάποιου ειδικού τεχνικού σε θέµατα
προγραµµατισµού. Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (πληροφοριακού υλικού) θα παρέχει τη
δυνατότητα διαχείρισης όλου του κύκλου ζωής των πληροφοριών (εγγράφων, αρχείων, media,
πληροφοριών) και θα καθιστά εφικτή τη δηµιουργία, ανανέωση και ανεύρεση του περιεχοµένου µε έναν
web browser από οποιαδήποτε τοποθεσία, µέσω προσχεδιασµένων φορµών (templates), από προσωπικό
χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ευκολία ενηµέρωσης των ιστοσελίδων και
συντήρησης της πύλης.
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Ειδικότερα, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου θα υποστηρίζει :
•

∆ηµιουργία και εισαγωγή περιεχοµένου

Η δηµιουργία και η εισαγωγή περιεχοµένου θα γίνεται µέσω ενσωµατωµένης εφαρµογής στην πύλη που θα
χρησιµοποιείται από τον Web Browser από οποιαδήποτε τοποθεσία, ως τεχνική που θα καλύπτει και µη
έµπειρους χρήστες. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζεται κατηγοριοποίηση, αποθήκευση και διαχείριση
αρχείων περιεχοµένου µε δυνατότητα παράλληλης πολλαπλής έκδοσης σε διάφορα σηµεία της πύλης. Το
περιεχόµενο (πληροφοριακό υλικό) µπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές και να ποικίλει σε µορφή
(format), όπως κείµενο εµπλουτισµένο µε γραφικά υψηλής ποιότητας συµβατό µε εφαρµογές τύπου
επεξεργασίας κειµένου, εφαρµογών ψηφιακών παρουσιάσεων κλπ, εικόνες, ψηφιοποιηµένα αρχεία και
συνδέσεις µε εξωτερικές πηγές.
•

Οµαδοποίηση και διάρθρωση περιεχοµένου

Το περιεχόµενο θα πρέπει να µπορεί να οµαδοποιηθεί και να παρουσιαστεί µε διαφόρους τρόπους. Η
διαχειριστές θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα δηµιουργίας και επεξεργασίας µενού επιλογών,
συγκεντρωτικών σελίδων περιεχοµένου και επιλογής παρουσίας σε διάφορα επίπεδα (πχ πρώτη σελίδα,
,σελίδα κατηγορίας µόνο, αρχειοθέτηση κλπ). Οι δυνατότητες αυτές θα είναι ενσωµατωµένες στην
εφαρµογή διαχείρισης της πύλης και θα χρησιµοποιούν αντίστοιχα ή τα ίδια εργαλεία µε αυτά της
δηµιουργίας και εισαγωγής περιεχοµένου.
•

∆υνατότητα δυναµικής µεταβολής της παρουσίασης του περιεχοµένου (templates).

Η δηµοσίευση (παρουσίαση) υλικού και υπηρεσιών θα γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλής
ποιότητας οπτική ταυτότητα, αρχιτεκτονική της πληροφορίας, συνοχή και συνέπεια στην εικόνα της πύλης,
ακολουθώντας µία συγκεκριµένη γραφιστική φόρµα (προσχεδιασµένες φόρµες, templates and style sheets).
Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν µέσα από µία αρχική Μελέτη Σχεδιασµού (Design Study) των ιστοσελίδων
εισόδου, κατά την οποία θα καταγραφούν οι αναλυτικές προδιαγραφές των επιφανειών αλληλεπίδρασης
(user interface), θα σχεδιαστούν σενάρια χρήσης-χρηστών και θα ορισθούν τα επίπεδα της αλληλεπίδρασης
(interactivity) συστήµατος-χρήστη και πλοήγησης (navigation), προκειµένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη
προσαρµοστικότητα στις ανάγκες κάθε οµάδας χρηστών µε ταυτόχρονη διατήρηση της φιλικότητας και της
ευχρηστίας.
•

∆υνατότητα Ανάκτησης Περιεχοµένου

Η υποστήριξη του χρήστη στην ανάκτηση της κατάλληλης πληροφορίας αφορά σε δύο περιπτώσεις: στην
ανάκτηση περιεχοµένου και στην ανάκτηση υπηρεσιών. Το σύστηµα ανάκτησης θα πρέπει να υποστηρίζει
τα εξής:
•

αναζήτηση πλήρους κειµένου (full text search),

•

αναζήτηση µε βάση τη συνοδευτική πληροφορία (metadata),

•

αναζήτηση ανά εννοιολογική κατηγορία

•

αναζήτηση µε τη χρήση λέξεων, κλειδιών (keywords),

•

αναζήτηση σε αρχεία διάφορων τύπων (Web Page Documents: html jsp, asp, php κτλ..., PDF
Documents, MS Office Documents, κτλ)

•

Τα αποτελέσµατα των αναζητήσεων θα πρέπει να παρουσιάζονται ταξινοµηµένα (νοηµατική
συνάφεια, ηµεροµηνία δηµιουργίας / µετατροπής εγγράφου ή υπηρεσίας, συγγραφέας) και
βαθµολογηµένα µε βάση την οµοιότητά τους µε το ερώτηµα της αναζήτησης, και να
υποστηρίζεται η πλοήγηση των αποτελεσµάτων µε τη βοήθεια γραφικού εργαλείου.
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B.2.2

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Χρηστών

Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να υποστηρίζει διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας σε οµάδες χρηστών όπως
προσωπικό, πιστοποιηµένοι χρήστες και απλοί επισκέπτες, µε διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης. Επίσης θα
πρέπει να παρέχονται εργαλεία για το διαχειριστή του συστήµατος, έτσι ώστε να µπορεί να δηµιουργεί
χρήστες, καθώς επίσης και οµάδες χρηστών.
Η πύλη θα έχει τις εξής κατηγορίες χρηστών:
1. ∆ιαχειριστές Έργου, που είναι η οµάδα Έργου, που θα αναλάβει την συντήρηση και ενηµέρωση της
διαδικτυακής Πύλης. Οι χρήστες αυτοί θα έχουν πρόσβαση σε αυτή µέσω web services
τεχνολογιών. Επίσης, οι χρήστες αυτοί θα αναλάβουν την διαχείριση και συντήρηση της δικτυακής
υποδοµής και του νέου εξοπλισµού.
2. ∆ιαχειριστές ΚΠΕ, που θα έχουν πρόσβαση σε αυτή µέσω web και θα αναλάβουν την ενηµέρωση
της διαδικτυακής Πύλης σε επίπεδο ΚΠΕ.
3. «Εξωτερικοί» χρήστες, που είναι το κοινό που θα επισκέπτεται τη διαδικτυακή πύλη µέσω Internet.
B.2.3

Άλλα Υποσυστήµατα

Τα παρακάτω υποσυστήµατα θα είναι πλήρως ενταγµένα στο περιβάλλον της πύλης και στο Σύστηµα
∆ιαχείρισης και ∆ιασφάλισης Περιεχοµένου:
B.2.3.1

Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Συχνών Ερωτήσεων (FAQ)

Το υποσύστηµα θα δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να διατυπώνουν ερωτήσεις για θέµατα γύρω από
τα ΚΠΕ, το ρόλο και τη λειτουργία τους, οι οποίες θα ελέγχονται από τους διαχειριστές, οι οποίοι και θα τις
απαντούν, θα τις κατηγοριοποιούν και τι τοποθετούν στον χώρο της πύλης που θα αντιστοιχεί στις Συχνές
Ερωτήσεις.
B.2.3.2

Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης και Αποστολής Ενηµερωτικών µηνυµάτων (Newletter)

Το υποσύστηµα θα δίνει την δυνατότητα στους διαχειριστές να δηµιουργήσουν και να διαχειριστούν
υπηρεσίες ενηµέρωσης περιεχοµένου µέσω email ( πολλαπλά newsletters) µε δυνατότητα εγγραφής σε αυτές
των επισκεπτών της πύλης.
B.2.3.3

Υποσύστηµα ∆ηµιουργία φορµών για τη συµπλήρωση δοµηµένων ερωτηµατολογίων

Το υποσύστηµα θα δίνει την δυνατότητα στους διαχειριστές να δηµιουργήσουν και να διαχειριστούν και
εκδώσουν ερωτηµατολόγια µε στόχο την συλλογή πληροφοριών για τους χρήστες.

B.2.3.4

ΥποσύστηµαΚαταγραφή σχολίων / παραπόνων χρηστών

Το υποσύστηµα θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να υποβάλουν σχολια και παρατηρήσεις – µε στόχο
τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών
B.2.3.5

Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Backup /Restore

Το υποσύστηµα θα δίνει την δυνατότητα στους διαχειριστές να δηµιουργήσουν, να προγραµµατίσουν και να
διαχειριστούν εφεδρικά αρχεία (backup) της εφαρµογής καθώς και της βάσης δεδοµένων. όλες οι
διαδικασίες θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο ∆ιαχειριστή που θα απευθύνεται στην
Οµάδα Έργου.
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B.2.4

Χρόνος Απόκρισης (ΧΑ)

Ο ΧΑ αφορά την απόκριση της πύλης στα αιτήµατα των χρηστών και ο υπολογισµός του επιµερίζεται στις
παρακάτω µετρήσεις:
1. Ο µέγιστος χρόνος «φορτώµατος» (loading) της κεντρικής σελίδας της πύλης µέσω τυπικής σύνδεσης
χρήστη στο Internet (ADSL 1024Κbps) θα πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος των πέντε δευτερολέπτων
(≤ 5 sec).
2. Ο ελάχιστος υποστηριζόµενος αριθµός ταυτόχρονων επισκεπτών (login users) της πύλης θα πρέπει να
είναι µεγαλύτερος ή ίσος των εκατό χρηστών (≥100).
3. Το µέσο φορτίο επισκέψεων ανά ηµέρα (sustained load) που θα µπορεί να εξυπηρετεί η διαδικτυακή
πύλη θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο από 1.000 hits / day.
Οι παραπάνω µετρήσεις θα γίνονται δειγµατοληπτικά ανά βδοµάδα, σε τυχαίες µέρες και ώρες και θα
ανάγονται σε µία µέση τιµή ανά βδοµάδα, η οποία θα συγκρίνεται µε τα αντίστοιχα όρια απόδοσης.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει εργαλεία (λογισµικό ή/και εξοπλισµό) για τον αυτοµατοποιηµένο
υπολογισµό και παρακολούθηση των παραπάνω µετρήσεων.
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C

C.1

Παρεχόµενες υπηρεσίες.

∆ηµιουργία πύλης ενηµέρωσης (portal)

Μελέτη Εφαρµογής

C.1.1

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει Μελέτη Εφαρµογής, η οποία θα αποτελέσει τον αναλυτικό οδηγό υλοποίησης
του έργου και θα περιλαµβάνει τα παρακάτω:
1. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και σχέδιο διοίκησης του έργου.
2. Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων του συστήµατος και των υποστηριζόµενων υπηρεσιών και
προσδιορισµός του µηχανισµού πιστοποίησης χρηστών.
3. Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας των παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
4. Ανάλυση απαιτήσεων διεπαφής και λειτουργικότητας
5. Περιγραφή των µέτρων που θα ληφθούν και των διαδικασιών που θα υιοθετηθούν για την εξασφάλιση
της προσβασιµότητας, στον βαθµό που αυτό είναι εφικτό, από άτοµα µε αναπηρίες.
6. Μελέτη ∆ιαδικτυακής Ασφαλείας.
7. ∆ιαδικασίες Εκπαίδευσης των χρηστών της διαδικτυακής πύλης.

Μελέτη Σχεδιασµού (Design Study user interface)

C.1.2

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει Μελέτη Σχεδιασµού στην οποία αναλύεται ο σχεδιασµός ιστοσελίδων της
πύλης, και οι προδιαγραφές των προσχεδιασµένων γραφιστικών φορµών (templates and style sheets) βάσει
των απαιτήσεων διεπαφής και λειτουργικότητας.

Εγκατάσταση – ∆οκιµές Ελέγχου

C.1.3

Η εγκατάσταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης θα γίνει σε υποδοµές τύπου
∆ικτυακού Κόµβου που θα προσφέρει το Ε.Ι.Ν στον χώρο του κατόπιν προδιαγραφών που θα υποδείξει ο
ανάδοχος (Προδιαγραφές hardware & Λειτουργικού Συστήµατος Server).
Η φιλοξενία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης είναι δυνατόν να γίνει από τον Ανάδοχο
κατά την περίοδο Σχεδιασµού, Υλοποίησης & Πιλοτικής Λειτουργίας του έργου, αν αυτό θεωρηθεί ότι
διευκολύνει την υλοποίηση του έργου.
Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και µε βάση το µοντέλο αρχιτεκτονικής που προτείνεται είναι
απαραίτητο να γίνει διεξοδικός έλεγχος της διαδικτυακής πύλης µε βάση τα παρακάτω:
1.

Συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της διακήρυξης

2.

Σωστής λειτουργίας εφαρµογών και ακεραιότητας δεδοµένων

3.

Ευχρηστίας

4.

Απόδοσης

5.

Ασφάλειας

Οι χρήστες που θα εµπλακούν στους ελέγχους θα έχουν στη διάθεσή τους ειδικό έντυπο που θα
προτείνει ο Ανάδοχος, στο οποίο θα καταγράφουν αναλυτικά τα προβλήµατα ή δυσλειτουργίες στη
χρήση της διαδικτυακής πύλης. Ο Ανάδοχος θα συλλέγει το ειδικό έντυπο, θα επεξεργάζεται τις
απαιτήσεις των χρηστών και θα προβαίνει σε άµεση αποκατάσταση των προβληµάτων.
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Τόσο το έντυπο όσο και η διαδικασία συλλογής του εντύπου θα πρέπει να περιγραφούν από τον
Ανάδοχο αναλυτικά στο τεύχος «Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας των παρεχόµενων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών».

C.2

∆ηµιουργία περιεχοµένου.

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την Οµάδα Έργου θα δηµιουργήσεις το περιεχόµενο της πύλης, µε
θεµατολογία από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
•

Θεµατικές ενότητες προβολής και διάδοσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

•

Θεµατικές ενότητες & αναλυτικές πληροφορίες για τα όλα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.

•

Πληροφορίες για το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας.

Όλα τα παραπάνω θα είναι εµπλουτισµένα µε Φωτογραφίες, Ήχο, Εικόνα, κίνηση, γραφικά, video.
Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά και όχι

δεσµευτικά για τον υποψήφιο ανάδοχο, ο οποίος διατηρεί το

δικαίωµα µιας τεκµηριωµένης συνολικής παρουσίασης της πρότασής του.

C.3

Τεκµηρίωση διαδικτυακής πύλης

Ο Ανάδοχος καλείται να παραδώσει στους εµπλεκόµενους φορείς του έργου πλήρη τεκµηρίωση που θα
αποτελείται από τα εξής:
•

Εγχειρίδιο ∆ιαχειριστών Έργου στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργικότητες της
εφαρµογής, η πλοήγηση σε αυτή, το γραφικό περιβάλλον, σενάρια χρήσης, κλπ.

•

Εγχειρίδιο ∆ιαχειριστών ΚΠΕ θα περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργικότητες της εφαρµογής, η
πλοήγηση σε αυτή, το γραφικό περιβάλλον, σενάρια χρήσης, κλπ.

•

Τεχνική περιγραφή του σχήµατος της βάσης υπηρεσιών και δεδοµένων και των διεπαφών των
εφαρµογών προκειµένου να είναι εφικτή η διασύνδεση τους µε τρίτα συστήµατα.

•

Την ασφάλεια του συστήµατος (ρόλοι χρηστών, διαχείριση κωδικών, δικαιώµατα πρόσβασης,
ακεραιότητα δεδοµένων. Κλπ),

•

Η τεκµηρίωση πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα εκτός των τεχνικών φυλλαδίων που αφορούν
προϊόντα τρίτων χωρών.

C.4

Εκπαίδευση

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στην Οµάδα Έργου του Ε.Ι.Ν. µε στόχο την
εξοικείωσή τους στη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης και των νέων υποδοµών.
Η εκπαίδευση περιλαµβάνει µαθήµατα σε θέµατα ενηµέρωσης, και λειτουργίας της πύλης και θα έχει τη
µορφή «εκπαίδευση κατά την εργασία» και θα γίνει από το προσωπικό του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παραδώσει εκπαιδευτικό υλικό στις παρακάτω
θεµατικές ενότητες:
•
•
•
•
•

Λειτουργία και ενηµέρωση της διαδικτυακής πύλης.
Παραµετροποίηση και ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης.
Εξασφάλιση οµαλής λειτουργίας της πύλης.
∆ιαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας του εξοπλισµού και της δικτυακής υποδοµής.
Περιγραφή λειτουργιών και υπηρεσιών της πύλης στους υπαλλήλους του ΕΙΝ.
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C.5

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της
Παραγωγικής Λειτουργίας και Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του έργου, και στην περίπτωση υπογραφής
σύµβασης Συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης.
Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η άµεση βοήθεια στη χρήση της διαδικτυακής πύλης και
των νέων υποδοµών, η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισµού και του λογισµικού, η άµεση
ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβληµάτων και η άµεση αποκατάσταση των βλαβών/
προβληµάτων.
C.5.1

Ορισµοί

Κανονικές Ώρες Κάλυψης (ΚΩΚ): ορίζεται το διάστηµα µεταξύ 07:00 και 17:00 κάθε εργάσιµης µέρας.
Επιπλέον Ώρες Κάλυψης (ΕΩΚ): ορίζεται το διάστηµα εκτός των ΚΩΚ, για τις εργάσιµες µέρες, συν τις
αργίες.
Εργάσιµες Ηµέρες (ΕΜ): οι εργάσιµες ηµέρες σε µηνιαία βάση.
Τεχνική Οµάδα Υποστήριξης (ΤΟΥ): είναι η οµάδα του Αναδόχου, που θα αναλάβει τη λειτουργία,
συντήρηση και επίλυση προβληµάτων του έργου, όταν τεθεί σε λειτουργία.
C.5.2

Υπηρεσίες

Το πλαίσιο υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαµβάνει τα παρακάτω:
• Άµεση Βοήθεια για όλους τους εσωτερικούς χρήστες µέσω τηλεφώνου fax ή µε e-mail, όπου θα
παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
-

Βοήθεια σχετικά µε τη χρήση.

-

Βοήθεια για την αντιµετώπιση προβληµάτων.

• Εντοπισµός και αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού και του
λογισµικού συστηµάτων.
• ∆ιόρθωση σφαλµάτων του λογισµικού.
Η αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του λογισµικού θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια
των υποχρεώσεων του Αναδόχου για τη διαθεσιµότητα που καθορίζεται στη συνέχεια. Η απόκριση του
Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι :
1. Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός ΚΩΚ, µέσα τρεις (3) ώρες από τη στιγµή της αναγγελίας της
βλάβης.
2. Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός ΕΩΚ, µε την έναρξη της επόµενης εργάσιµης ηµέρας,.
Ως Χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που µεσολαβεί από τη στιγµή λήψης µιας κλήσης (αναγγελία
βλάβης) από το Helpdesk του Αναδόχου µέχρι τη χρονική στιγµή άφιξης του τεχνικού του Αναδόχου στον
χώρο της βλάβης ή της έναρξης αντιµετώπισης του προβλήµατος από τους χώρους του Αναδόχου (remotely)
εάν αυτό ενδείκνυται.
Ως Χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθµός των ωρών από την αναγγελία της βλάβης έως
την επαναφορά του συστήµατος σε κανονική λειτουργία.
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιµότητα τεχνικό προσωπικό, η εµπειρία του οποίου είναι ευθύνη του
Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούµενα χρονικά διαστήµατα, την κάλυψη των υπηρεσιών
Τεχνικής Υποστήριξης.
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Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου

D

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Έργου

D.1

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
Η ανάλυση του Έργου σε Φάσεις έχει ως εξής:

Χρονική
διάρκεια
(σε µήνες)

Φάση

A

1

Β

1

Τίτλος και συνοπτική περιγραφή Φάσης
•

Μελέτη Εφαρµογής.

•

Μελέτη Σχεδιασµού (Design Study user interface)

•

∆ηµιουργία περιεχοµένου πύλης.

•
•
•
•

Πιλοτική Λειτουργία
Εγκατάσταση - ∆οκιµές Ελέγχου
Τεκµηρίωση διαδικτυακής πύλης.
Εκπαίδευση

Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων που αναφέρονται ανωτέρω είναι ενδεικτικοί, ενώ ο συνολικός
χρόνος υλοποίησης του Έργου είναι υποχρεωτικός για τον Ανάδοχο.
Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου, όπου αποτυπώνονται
σχηµατικά οι αλληλεξαρτήσεις των επιµέρους Φάσεων και ο χρονοπρογραµµατισµός υλοποίησής τους.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(µήνες)

D.1.1

1.

Φάση Α

2.

Φάση Β

1

2

Φάσεις Υλοποίησης Έργου

 Φάση Α:
•

Μελέτη Εφαρµογής

Η Μελέτη Εφαρµογής θα παραδοθεί σε χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από την υπογραφή της σύµβασης
του έργου.
•

Μελέτη Σχεδιασµού (Design Study user interface)

Η Μελέτη Σχεδιασµού θα παραδοθεί σε χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από την υπογραφή της σύµβασης
του έργου.
•

∆ηµιουργία Περιεχοµένου

Η ∆ηµιουργία Περιεχοµένου θα παραδοθεί σε χρονικό διάστηµα (2) µηνών από την υπογραφή της
σύµβασης του έργου.
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Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτή σηµατοδοτείται από την παραλαβή των παρακάτω παραδοτέων :
Παραδοτέα Φάσης Α
Π.1.1 Τεύχος «Μελέτη Εφαρµογής»
Π.1.2 Τεύχος «Μελέτη Σχεδιασµού»
Π.1.3 ∆ηµιουργία Περιεχοµένου για κάθε µια από τις ενότητες αναφοράς σε
ηλεκτρονική µορφή.

 Φάση Β
Οι ενέργειες της Φάσης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από
την υπογραφή της σύµβασης του έργου.
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη Φάση αυτή είναι:
•

Ανάπτυξη και λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης βασισµένη στο
περιεχόµενο που θα δηµιουργηθεί µε το πέρας της Φάσης Α.

•

Πιλοτική Λειτουργία, Συντήρηση, Τεκµηρίωση διαδικτυακής πύλης και δοκιµές ελέγχου.

•

Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών και εκπαιδευτικό υλικό.

Παραδοτέα Φάσης Β
Π.2.1

•

Το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ηλεκτρονική µορφή δηλ. η
διαδικτυακής πύλη σε πλήρη λειτουργία).

•

Τα εγχειρίδιο χρήσης (ηλεκτρονική και έντυπη µορφή)

Π.3.1

•

Εγκατάσταση - ∆οκιµές Ελέγχου

Π.3.2

•

Τεκµηρίωση εφαρµογών διαδικτυακής πύλης (έντυπη και ηλεκτρονική µορφή)

Π.3.3

•

Εκπαίδευση Χρηστών

Π.3.4

•

Τεύχος «Τελική Έκθεση Πεπραγµένων» (έντυπη µορφή)

Π.2.2

Όλα τα ως άνω έντυπα Παραδοτέα κατατίθενται εις διπλούν (δύο
Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτής σηµατοδοτεί και την οριστική παραλαβή του έργου.
D.1.2

Πρωτότυπα).

Περίοδος Εγγύηση Καλής Λειτουργίας.

Ως ΠΕΚΛ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, µε έναρξη την οριστική παραλαβή
του Έργου και µε ελάχιστη χρονική διάρκεια τα δύο (2) έτη.
Ο Ανάδοχος, µετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, είναι υποχρεωµένος να υπογράψει µε το ΕΙΝ
Σύµβαση Εγγύησης για την προσφερόµενη από αυτόν ΠΕΚΛ.
Στην ΠΕΚΛ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. Παράγραφο C.5
D.1.3

Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει:
•

να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της
διαδικτυακής πύλης στο ΕΙΝ.

•

Να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται σύµφωνα µε την διακήρυξη του έργου.

•

Να συνεργασθεί µε τους υπευθύνους του Φορέα για την οµαλή λειτουργία του νέου σχήµατος µε την
υφιστάµενη δοµή του ΕΙΝ.
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D.2

Οµάδα Έργου / Σχήµα ∆ιοίκησης Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση για το
σχήµα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείµενο
και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο.
Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση του ΕΙΝ µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής
Παραλαβής.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά του τα στελέχη που θα συµµετέχουν
στην Οµάδα Έργου και συγκεκριµένα:
• Να καθοριστούν τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους του Υπεύθυνου Έργου και του αναπληρωτή
Υπεύθυνου Έργου.
• Να δοθούν βιογραφικά για κάθε µέλος της Οµάδας Έργου.
• Να περιγραφεί ο ρόλος και το γνωστικό αντικείµενο που θα καλύψουν για κάθε µέλος της Οµάδας έργου.
• Να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, στέλεχος υπεργολάβου, εξωτερικός
συνεργάτης). Για τα στελέχη της Οµάδας που είναι εξωτερικοί συνεργάτες και δεν ανήκουν στο µόνιµο
προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις ότι υπάρχει συµφωνία
συνεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και ότι γνωρίζουν τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.
1. Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) θα πρέπει
να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εµπειρίες, επαρκώς τεκµηριωµένα:
•

Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών. Επιθυµητή είναι η ύπαρξη µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
σχετικών µε το έργο, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη γνώσεων γύρω από το αντικείµενο παιδί και
έφηβος.

•

Κατ’ ελάχιστον πενταετή (5) επαγγελµατική εµπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project Manager),
κατά προτίµηση σε µεγάλα έργα Πληροφορικής.

•

Εµπειρία σε έργα υλοποίησης ∆ιαδικτυακών Εφαρµογών.

2. Υπό τον Υπεύθυνο του Έργου προτείνεται να υπάρχει οµάδα υλοποίησης του έργου (3-7µελής) ∆ύο
τουλάχιστον µέλη της οποίας θα πρέπει να έχουν πανεπιστηµιακό πτυχίο σπουδών σε κλάδο πληροφορικής.
Επίσης κατ΄ ελάχιστον να έχουν 2ετή επαγγελµατική εµπειρία σε αντικείµενο συναφές µε το προαναφερθέν
γνωστικό αντικείµενο.
Σηµειώνεται ότι η εµπειρία αποδεικνύεται µε την συµµετοχή σε αντίστοιχα έργα, γεγονός που θα πρέπει να
αποτυπώνεται στο βιογραφικό των µελών της Οµάδας Έργου.
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D.3

Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραµµα ενεργειών στο ΕΙΝ.
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε
οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στο ΕΙΝ, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση
ή θα τις απορρίπτει.
2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε το ΕΙΝ
υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του
Έργου. Ο Ανάδοχος, εφ’ όσον ζητηθεί, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που
αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
Σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται
µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του,
επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την
απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της
Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΕΙΝ ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν
προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΕΙΝ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους του
προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο,
ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν
αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µετά από έγκριση του
ΕΙΝκαι µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
ειδοποιήσει το ΕΙΝ εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την
αντικατάσταση.
5. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη
συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστηµα,
µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει
άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις,
που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον του ΕΙΝ.
7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο ΕΙΝ τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία, η οποία υποχρεούται να απαντήσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρµόζει το λογισµικό σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Αρχής
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και µε τη σχετική νοµοθεσία (κυρίως Οδηγία
95/46/ΕΚ, Ν.2472/1997, Ν.2774/1999, Ν.3471/2006).
9. ΤΟ ΕΙΝ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά
την εκτέλεση του Έργου. ΤΟ ΕΙΝ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
10. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/υπεργολάβους
που έχει συµπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στο ΕΙΝ και άµεση αντικατάσταση µε νέο υπεργολάβο µε προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος,
µετά από τη σύµφωνη γνώµη του ΕΙΝ .
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
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D.4

Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα
παρακάτω:
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ

Σύµφωνα µε την
παράγραφο Β

2.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύµφωνα µε την
παράγραφο C

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει:
-

τεκµηριωτικό υλικό για το λογισµικό [εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.]
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και
απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της
προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση, θεωρούµενα ως απαράβατοι όροι σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη.
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συµπληρωθεί µε τη λέξη «ΝΑΙ» ή µε κάποιον αριθµό, τότε η προδιαγραφή
δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους µη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από
αυτούς δεν απορρίπτονται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την
ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί
απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης
της πλήρωσης της απαίτησης.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής Προσφοράς το
οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των
υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης
και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων
Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων του.
Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το
δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό
φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ.
Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η
απάντηση θεωρείται αρνητική.
Τα παραρτήµατα της παρούσας αφορούν στα παρακάτω:
•
•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E.1: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E.2: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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E
E.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυµο:

Όνοµα:

Πατρώνυµο:

Μητρώνυµο:

Ηµεροµηνία Γέννησης:

__ /__ / ____

Τηλέφωνο:

Τόπος Γέννησης:
E-mail:

Fax:
∆ιεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Όνοµα Ιδρύµατος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ηµεροµηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόµενο, από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου)
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Απασχόληση στο Έργο
Έργο

Εργοδότης

1

Θέση και Καθήκοντα στο Έργο

Περίοδος
(από - έως)

Α/Μ

__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___

1

Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.

17

E.2

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε την απόλυτη ευθύνη της
ακρίβειας των δεδοµένων.
E.2.1
Α/Α
1.

Σχεδίαση, Ανάπτυξη & Λειτουργία του Έργου
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γενικές Αρχές Αρχιτεκτονικής
1.1.

Περιγραφή Αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής

ΝΑΙ

1.2.

Ανάλυση & Περιγραφή τρόπου
∆ιαβαθµισµένης πρόσβασης

υλοποίησης

ΝΑΙ

1.3.

Περιγραφή συστήµατος διαχείρισης σχεσιακών
βάσεων δεδοµένων (RDBMS)

ΝΑΙ

1.4.

Περιγραφή σουίτας εργαλείων ανάπτυξης και
τεκµηρίωση τους.

ΝΑΙ

1.5.

Web Enabled διαχείριση του περιεχοµένου και των
υπηρεσιών

ΝΑΙ

2.

Συστήµατα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
2.1.

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS
Content Management System)

2.2.

∆υνατότητα
δυναµικής
µεταβολής
παρουσίασης του περιεχοµένου (templates).

2.3.

∆υνατότητα Ανάκτησης Περιεχοµένου

ΝΑΙ

2.4.

Web-based interface προς το χρήστη για την
εξυπηρέτησή του

ΝΑΙ

2.5.

Οι ιστοσελίδες της πύλης πρέπει να διατίθενται και
σε εκτυπώσιµη µορφή (printer friendly version)

ΝΑΙ

2.6.

Συστηµατικός αυτόµατος µηχανισµός εισαγωγής έγκρισης, ανανέωσης, µεταβολής, αποµάκρυνσης
και δηµοσίευσης περιεχοµένου στην Πύλη. Θα
πρέπει να υποστηρίζεται η επιλογή θεµατικών
ενοτήτων
και
η
κατά
το
δυνατόν
αυτοµατοποιηµένη και φιλική προς το χρήστη
λειτουργία του µηχανισµού. Να περιγραφεί
αναλυτικά η προσέγγιση του αναδόχου

ΝΑΙ

2.7.

Ενσωµάτωση πρόσθετων εφαρµογών / υπηρεσιών
στην
Πύλη,
όπως
ενδεικτικά
εφαρµογή
ανακοινώσεων,
δηµιουργία
ηλεκτρονικών
newsletters κλπ.

ΝΑΙ

2.8.

Η δηµιουργία της πύλης θα πρέπει να υλοποιηθεί
µε τρόπο που επιτρέπει την µελλοντική επέκταση
της καθώς και τη διασύνδεσή της µε τα υπόλοιπα
υποσυστήµατα, ώστε να παρέχει µελλοντικά και
άλλες υπηρεσίες. Επίσης θα επιτρέπει την εισαγωγή
και την ανάκτηση δεδοµένων προς και από τη βάση
δεδοµένων της κεντρικής ιστοσελίδας του ΕΙΝ, για
την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων διαχείρισης
των ΚΠΕ.
Ύπαρξη µηχανισµού αναζήτησης που θα µπορεί να
εκτείνεται σε όλο το εύρος της πύλης ή να
περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριµένο τοµέα

ΝΑΙ

2.9.

-

ΝΑΙ

της

ΝΑΙ

ΝΑΙ

18

Α/Α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

2.10.

Οµοιογενής σχεδίαση και κοινός τρόπος
πλοήγησης ιστοσελίδων. Χρήση προσχεδιασµένων
φορµών (templates).

ΝΑΙ

2.11.

Εγγραφή των χρηστών ώστε να είναι δυνατή η
ανάκληση
στοιχείων
και
µελλοντικά
η
εξατοµίκευση (personalisation) του υλικού που θα
παρουσιάζεται κάθε φορά στον χρήστη

ΝΑΙ

2.12.

∆ηµιουργία φορµών για
δοµηµένων ερωτηµατολογίων

συµπλήρωση

ΝΑΙ

2.13.

Καταγραφή σχολίων / παραπόνων χρηστών – µε
στόχο τη βελτίωση των παρεχοµένων από το ΕΙΝ
υπηρεσιών

ΝΑΙ

2.14.

∆ηµιουργία περιοχής ελεγχόµενης πρόσβασης για
χρήση από το προσωπικό του ΕΙΝ µε τον
κατάλληλο µηχανισµό διαχείρισης χρηστών

ΝΑΙ

2.15.

Να υποστηρίζονται οι τρεις πιο διαδεδοµένοι
browsers (να αναφερθούν τυχόν διαφορές στη
λειτουργικότητα των εφαρµογών ανάλογα µε τον
browser)

ΝΑΙ

2.16.

Components ∆ιασύνδεσης µε Βάσεις ∆εδοµένων
(τεχνικές προσπέλασης, συγχρονισµός, κλπ.)

ΝΑΙ

2.17.

Να αναφερθούν και να τεκµηριωθούν οι
δυνατότητες επεκτασιµότητας της Εφαρµογής της
Πύλης και οι αντίστοιχες απαιτήσεις σε εξοπλισµό
και λογισµικό

ΝΑΙ

τη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ασφάλεια
Να περιγραφεί η τεχνική λύση του µηχανισµού
ασφαλείας
και
να
δοθούν
δεσµεύσεις
συµµόρφωσης µε τις κοινοτικές οδηγίες και την
ελληνική νοµοθεσία για τη διαχείριση ευαίσθητων
δεδοµένων

ΝΑΙ

Ύπαρξη µηχανισµών ελέγχου και περιορισµού
πρόσβασης µε χρήση username / password

ΝΑΙ

Υποστήριξη SSL, S-MIME για ασφάλεια στην
διακίνηση πληροφορίας

ΝΑΙ

Συντήρηση
Υπηρεσίες
συντήρησης
του
περιεχοµένου της διαδικτυακής πύλης

δυναµικού

ΝΑΙ
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E.2.2

Παρεχόµενες Υπηρεσίες

α/α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

∆ηµιουργία πύλης ενηµέρωσης (portal)

1.
1.1.

Να περιγραφούν αναλυτικά η µεθοδολογία και ο
προγραµµατισµός για την υλοποίηση της Μελέτη
Εφαρµογής (σύµφωνα µε την παρ. C.1.1)

ΝΑΙ

1.2.

Να περιγραφούν αναλυτικά η µεθοδολογία και ο
προγραµµατισµός για την υλοποίηση της Μελέτης
Σχεδιασµού (Design Study user interface) (σύµφωνα µε
την παρ. C.1.2)

ΝΑΙ

1.3.

Να περιγραφούν αναλυτικά η µεθοδολογία και ο
προγραµµατισµός για την Εγκατάσταση και τις ∆οκιµές
Ελέγχου (σύµφωνα µε την παρ. C.1.3)

ΝΑΙ

∆ηµιουργία Περιεχοµένου.

2.
2.1.

Να περιγραφούν αναλυτικά η µεθοδολογία και ο
προγραµµατισµός για την ∆ηµιουργία Περιεχοµένου
(σύµφωνα µε την παρ. C.2)

ΝΑΙ

Τεκµηρίωση διαδικτυακής πύλης

3.
3.1.

Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες παραγωγής&
παράδοσης του υλικού τεκµηρίωσης (σύµφωνα µε την
παρ. C.3)

ΝΑΙ

Εκπαίδευση

4.
4.1.

Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες εκπαίδευσης
µαζί µε αναλυτικό πρόγραµµα (σύµφωνα µε την παρ.
C.4)

ΝΑΙ

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

5.
5.1.

Να περιγραφούν αναλυτικά οι προσφερόµενες υπηρεσίες
τεχνικής υποστήριξης και να τεκµηριωθεί η κάλυψη των
απαιτήσεων της παραγράφου C.5

ΝΑΙ

20

