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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
ZADANIE 2: Opracowanie komunikacji z użytkownikiem urządzenia (pilota) w zakresie zadania eTest (1 szt.)
(wg wniosku o dofinansowanie Etap I Zadanie 2.5.b)

Przedmiot zapytania
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dotyczące wizualnej komunikacji z użytkownikiem
urządzenia (pilota) w zakresie współpracy urządzenia z aplikacją do przeprowadzania testów
multimedialnych. Opracowanie powinno gotowe zawierać projekty graficzne.

Opis zapytania
Na podstawie danych o projektowanym urządzeniu oraz aplikacji do przeprowadzania testów
multimedialnych (dostępne na prośbę Zleceniobiorcy) Zleceniobiorca przeprowadzi analizę potrzeb
oraz opracuje na ich podstawie architekturę procesową obsługi urządzenia wraz z opracowaniem
interfejsów graficznych. Projekty powinny być dostarczone w jednym z następujących formatów:
BMP, JPG, CDR, PDF, PSD.
Opracowanie musi zawierać co najmniej następujące punkty:
1. Wstęp
Opis zagadnienia, naszkicowanie problemu, aktualne informacje o urządzeniu i oprogramowaniu.
2. Cel opracowania
Określenie celu opracowania.
3. Analiza potrzeb
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Analiza będzie dokonana na podstawie przekazanych materiałów, jak również w ramach
konsultacji ze Zleceniodawcą lub wskazanym przez Zleceniodawcę Partnerem. Analiza powinna
dotyczyć aspektów funkcjonalnych w ujęciu możliwości technicznych urządzenia oraz oczekiwań
przyszłych użytkowników systemu.
4. Specyfikacja funkcjonalna
Na podstawie analizy potrze b należy opracować specyfikację funkcjonalną zawierającą opis
możliwych funkcjonalności realizowanych przez urządzenie w ramach przeprowadzania testów
multimedialnych. Określenie typów możliwych testów i sposobów ich realizacji za pomocą
urządzenia.
5. Scenariusze działań i mapa procesów
Opracowanie powinno zawierać opisane scenariusze działań użytkownika w zakresie jego
komunikacji w czasie przeprowadzania testu.
6. Projekty graficzne
Na podstawie mapy procesów i scenariuszy działań należy opracować propozycje projektów
graficznych (interfejsów) komunikacji użytkownika w zakresie omawianych zastosowań.
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Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobligowany do zachowania poufności danych oraz przekazania oryginałów
opracowanej dokumentacji powstałej w ramach zlecenia łącznie z zakazem ich archiwizacji lub
dystrybucji pod groźbą kary finansowej w wysokości 3 krotnej wartości przedmiotu zamówienia.
Zleceniobiorca przekaże opracowanie zlecone w ramach przedmiotu zamówienia w formie
papierowej i elektronicznej.
Zleceniobiorca zobowiąże się do realizacji przedmiotu umowy w określonym w ofercie czasie nie
dłuższym niż do dnia 31 sierpnia 2010r. Zleceniobiorca składający swoją ofertę wyrazi zgodę na
wystawienie faktury w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 sierpnia 2010r.

Powstałe w wyniku realizacji prace przechodzą na własność Zleceniodawcy wraz z
majątkowymi prawami autorskimi.

OCZEKIWANY WYNIK
Efektem zlecenia powinny być w głównej mierze projekty graficzne ekranów dla użytkownika różnych
typów testów oraz całego procesu testowania (potwierdzenie odpowiedzi, wysłanie, logowanie itp.)
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