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Platforma Zarządzania Rozwojem Pracowników (PZRP)
Platforma PZRP stanowi rozwinięcie idei bardziej tradycyjnych systemów LMS (Learning
Management System).
Zgodnie z projektem Zamawiającego wydzielić możemy następujące grupy użytkowników:
●

uczestnik,

●

menadżer,

●

administratorzy,

●

administratorzy systemowi.

Każda grupa użytkowników ma inny poziom dostępu do systemu PZRP. Niektóre funkcjonalności
powinny być dostępne ekskluzywnie dla wybranych grup.
Funkcjonalności Platformy do Zarządzania Rozwojem Pracowników musi obejmować następujące główne
moduły funkcjonalne::

1. Moduł rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych (RAPS), powiązany z określonymi potrzebami
biznesowymi przedsiębiorstwa (planowane zyski, przychody, obroty i inne wskaźniki) oraz
wskaźnikami KPI (ang. Key Performance Indicators - kluczowymi wskaźnikami efektywności)
poszczególnych działów i stanowisk.

2. Moduł rozwojowy, dający możliwość realizacji wybranych działań rozwojowych, bazujących na
modelach kompetencyjnych, umożliwiający wdrożenie bądź zastosowanie systemów zarządzania
kompetencjami.
3.

Moduł polityki wdrożeniowej zapewniający wsparcie poszkoleniowe, służące wzmocnieniu efektów
szkoleń poprzez dalszą pracę z uczestnikami, jak również ich przełożonymi. Wykorzystanie modułu ma
za zadanie ułatwić transfer wiedzy i zastosowanie efektów działań rozwojowych w codziennej pracy,
szczegółowe wyznaczenie celów i zadań oraz powiązanie ich z KPI

4.

Moduł ewaluacyjny – pozwalający na ewaluację efektywności działań rozwojowych na 4 poziomach
wg metodyki Kirkpatricka oraz uzupełnienie jej o piąty poziom ewaluacji – obliczanie wskaźnika
zwrotu z inwestycji ROI (ang. Return on Investment) dla zrealizowanych działań.
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Wymagania funkcjonalne
Ogólne
●

dostęp do Platformy odbywa się poprzez przeglądarkę www obsługującą HTML5 i EcmaScript
5.1

Rejestracja i uwierzytelnianie
●

możliwość rejestracji jest dostępna dla niezalogowanych użytkowników

●

konta administratorów są zakładane tylko przez administratorów systemowych

●

rejestracja powinna być możliwa po podaniu minimalnych danych, tj. imienia, nazwiska
i prawidłowego adresu email

●

uzupełnienie danych powinno być możliwe także dzięki połączeniu konta za pomocą usługi
zewnętrznego uwierzytelniania

●

rejestracja wiąże się z koniecznością zaakceptowania regulaminu, polityki wykorzystania
cookies i polityki prywatności

●

rejestracja może być zabezpieczona kodem typu CAPTCHA

●

potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie linku aktywacyjnego na wskazany adres email
oraz jego kliknięcie

●

uwierzytelnianie jest dostępne dla niezalogowanych użytkowników

●

uwierzytelnianie powinno się odbywać za pomocą szyfrowanego połączenia

●

uwierzytelnianie użytkowników powinno być możliwe do utrzymania za pomocą pliku cookie

●

uwierzytelnianie jest ważne na okres jednej sesji przeglądarki

●

uwierzytelniony użytkownik ma możliwość wylogowania

●

możliwość integracji z Active Directory

4

Moduł rozpoznawania i analizy potrzeb szkoleniowych (RAPS)
●

moduł ma za zadanie rozpoznanie i analizę potrzeb szkoleniowych w danej organizacji nie tylko na
poziomie indywidualnym (poszczególnych stanowisk), lecz także na poziomie grupowym (wybranych
działów/oddziałów) oraz na poziomie całej organizacji. Co kluczowe, potrzeby te muszą powinny być
analizowane w kontekście potrzeb biznesowych danej organizacji reprezentowanych przez kluczowe
wskaźniki efektywności KPI.

●

możliwość integracji Platformy z innymi systemami HR klientów i migracji danych dotyczących
wyników

ocen

okresowych

oraz

realizacji

wskaźników

efektywności

KPI

dla

danego

stanowiska/grupy/całej organizacji,
●

kreator profili kompetencyjnych wraz z określaniem luk kompetencyjnych (nie wszystkie firmy
wykorzystują modele kompetencyjne),

●

kreator określania i definiowania wskaźników KPI dla pracownika (nie wszystkie firmy definiują KPI i
monitorują wskaźniki).

●

możliwość zestawienia aktualnie osiąganych wyników (KPI) z wynikami pożądanymi (określenie luki)

●

generator raportów indywidualnych, obrazujących stan kompetencji i realizacji wskaźników KPI na ten
moment oraz w odniesieniu do danych historycznych (zmiany, rozwój, itp.).

●

możliwość porównania wyniku indywidualnego do wyniku grupowego oraz do średniej na poziomie
całej organizacji, a także wyznaczonych celów biznesowych i strategii firmy.

●

na poziomie indywidualnym narzędzie musi obejmować dodatkowo ankiety do oceny 360 stopni możliwość zdefiniowania źródeł informacji o pracowniku, możliwość wyboru ocenianych obszarów /
kryteriów.

●

możliwość definiowania kompetencji, w tym
○

Ocena ważności kompetencji na danym stanowisku pracy. Kompetencja oceniana jest z 3
poziomów:
■

Pracownik/Użytkownik

■

Przełożony

■

Współpracownik (inny Użytkownik) minimum 2 osoby

○

nazwa kompetencji

○

definicja kompetencji

○

wskaźniki behawioralne (opis zachowań dedykowanych danej kompetencji)
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○

skala obserwacyjna – wskaźniki opisane na trzystopniowej skali

Poziom 3

Kompetencja prezentowana w
stopniu zaawansowanym.

Poziom 2

Kompetencja prezentowana w
stopniu średnim/dobrym.

Poziom 1

Kompetencja prezentowana w
stopniu podstawowym.

Skala zawiera opis zachowań, które są charakterystyczne dla posiadania kompetencji
na każdym z trzech poziomów.

Moduł rozwojowy
●

zapewnienie realizacji scenariusza rozwoju danego pracownika, obejmującego zastosowanie
uzupełniających się działań rozwojowych zgodnie z koncepcją blended learningu, tj. łączenia form
realizowanych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych oraz działań realizowanych w trybie
tradycyjnym (poza platformą informatyczną).

●

możliwość zaprojektowania ścieżki rozwoju pracownika, jak i wsparcie jej realizacji na wszystkich
etapach przy wykorzystaniu podplatformy e-learningowej z elementami grywalizacji

●

możliwość wyboru i przypisania do użytkownika zdefiniowanych działań rozwojowych rozumianych
jako paczka SCORM

●

możliwość definiowania wskaźników KPI (ang. Key Performance Indicators - kluczowe wskaźniki
efektywności).

Moduł polityki wdrożeniowej
●

możliwość zaplanowania po każdym zrealizowanym działaniu rozwojowym przez uczestnika
szczegółowo jak wykorzysta zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce - wyznaczanie celów.
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●

wyznaczone cele powinny być powiązane przez platformę ze wskaźnikami KPI, tj. wskaźnikami
służącymi do pomiaru realizacji celów organizacji. Wsparcie na tym etapie musi być realizowane za
pośrednictwem funkcjonalności:
○

podplatformy coachingowej, ukierunkowanej na rozwój konkretnej umiejętności,

○

zapewnienia każdemu uczestnikowi opieki wirtualnego opiekuna (wirtualnego mentora),
dbającego o utrzymanie zaangażowania, przypominającego o szkoleniach i coachingach,
skłaniającego do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności.

○

○

wirtualny opiekun powinien informować użytkownika:
■

o postępach i zagrożeniach,

■

o terminach działań wdrożeniowych.

platforma musi automatycznie przekazywać informacje o ustalonych celach do
bezpośredniego przełożonego i / lub działu HR danej organizacji.

○

zapewnienie możliwości komunikowania umożliwiającej zgłaszanie trudności i potrzeb ze
strony pracownika (do bezpośredniego przełożonego, działu HR danej organizacji – w
zależności od konfiguracji Platformy)

○

sugerowanie/rekomendowanie wsparcia ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych (np.
coachów) specjalizujących się w realizacji wsparcia.

Moduł ewaluacyjny
●

możliwość oceniania efektywności działań rozwojowych na 5 poziomach:
○

poziomie reakcji (zadowolenie uczestników – badania przy wykorzystaniu ankiet
elektronicznych),

○

poziomie rezultatów uczenia się (testy wiedzy i testy kompetencji zaimplementowane na
platformie),

○

poziomie zastosowania i wdrażania (powiązane z polityką powdrożeniową – badane na
podstawie danych z modułu polityki wdrożeniowej),

○

poziomie wpływu na wyniki ekonomiczne (wskaźniki KPI na poziomie przedsiębiorstwa,
wzrost efektywności, ilość klientów, absencje, ilość reklamacji itp.) – system powinien
umożliwiać integracji danych z innych systemów, powiązane z poziomem 5 (ROI)

○

poziomie zwrotu z inwestycji (współczynnik ROI) - Platforma powinna zapewniać możliwość
integracji z innymi systemami zbierającymi dane na temat takich aspektów jak:
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■

wydajność (np. wyprodukowane jednostki, sprzedane produkty, liczba nowych
klientów),

○

■

czas (np. przestoje sprzętu, czas realizacji zamówienia, nadgodziny),

■

koszty (np. koszty w przeliczeniu na jednego klienta, odchylenia od budżetu),

■

jakość (np. wskaźniki odpadów, braków, wad produktów, odchylenia od standardu).

W przypadku braku takich danych w danej organizacji, w ramach Platformy dostępny
powinien być generator umożliwiający zdefiniowanie określonych wskaźników i zamianę
wskaźników na wartości pieniężne.

●

Implementacja funkcjonalności z makiet poniżej wspierających proces ewaluacji

Za pomocą jakich metod rozwijałeś swoje
kompetencje?

E – learning
Szkolenia tradycyjne
E – coaching

PYTANIA POJAWIAJĄ SIĘ PO KAŻDEJ UKOŃCZONEJ METODZIE WRAZ Z TESTEM
Proszę zaznacz na skali na ile jesteś zadowolony
ze szkolenia tradycyjnego?

1

2

3

4

5

6

7

(1 oznacza bardzo niski stopień zadowolenia, 4 – ani niski, ani wysoki stopień zadowolenia, 7 –
bardzo wysoki stopień zadowolenia.)
Proszę zaznacz na skali na ile jesteś zadowolony z
E – LEARNINGu?

1

2

3

4

5

6

7

Proszę zaznacz na skali na ile jesteś zadowolony z
E – coachingu?

1

2

3

4

5

6

7

W jakim stopniu, Twoja wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu rozwojowego,
przyczyniły się do poprawy Twojego funkcjonowania zawodowego?
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1
Jeśli

10
udzieliłeś

odpowiedzi

1,

proszę

uzasadnij

ją

……………………………………………………..

Co zmieniło się w Twoim codziennym funkcjonowaniu zawodowym?
Co zacząłeś robić?

Co przestałeś robić?

Czego robisz więcej?

Czego robisz mniej?

Jak myślisz co najbliższe otoczenie mogłoby powiedzieć o Tobie?

*Obserwacje zmian najbliższego otoczenia (dodatkowa opcja)

Przyjrzyj się teraz jakie trudności wskazałeś na początku Twojej pracy. Zastanów się co się zmieniło w
Twoim zachowaniu kiedy doświadczasz tych trudności? Oceń o ile lepiej radzisz sobie teraz z tymi
trudnymi sytuacjami.
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TRUDNOŚĆ

Co się zmieniło? Co Tak było
robisz inaczej?

Tak jest

Ocena z działań wstępnych Skala na której może
SKALA
ponownie
ocenić
w
efektywność

W jakim stopniu program rozwojowy spełnił Twoje oczekiwania?
SKALA 1-10
Czy masz jakiekolwiek dodatkowe uwagi?

TAK
…………………………………………………..............................................................................................................
……………………………………………………………...................................................................................................
NIE
TEST WIEDZY
Spójrz teraz na wskaźniki efektywności, które zostały wskazane do zmiany.

Wybierz te które uległy zmianie.
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KPI

Teraz proszę Cię, abyś przełożył te zmiany na wartości pieniężne. Bazuj na swojej wiedzy
i doświadczeniu, jeśli masz z tym problem możesz zapytać przełożonego, współpracowników. Możesz
również oszacować te wartości.
Np. poprzez rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych spadła liczba reklamacji z 20 do 10, co daje
1000 miesięcznie oszczędności.
KPI

Tak było

Tak jest

Wartość pieniężna

Oceń proszę w jakim stopniu realizacja programów rozwojowych zaproponowanych w Platformie
miała wpływ na zmianę poszczególnych wskaźników, a jaki wpływ miały inne czynniki na te zmiany.
Wskaźnik – Ocena (kiedy powiększa się jeden element drugi maleje)

11

W raporcie szczegółowa wartość KPI
Wartość pieniężna x % z wpływu (dla każdego KPI)
Przy ROI (suma wartości pieniężnych z każdego KPI
ROI% = (Przychód – Koszt) ÷ Koszt × 100%
OGÓLNY ZWROT Z INWESTYCJI W PROGRAM ROZWOJOWY
ROI suma wszystkich KPI (tutaj tylko wartości pieniężne).

Zarządzanie użytkownikami
●

administratorzy i administratorzy systemowi mogą zarządzać użytkownikami

●

platforma musi udostępniać możliwość aktywacji konta użytkownika

●

platforma musi w bezpieczny dla użytkownika sposób umożliwiać administratorom
zresetowania hasła użytkownika

●

platforma musi udostępniać możliwość tymczasowej lub permanentnej dezaktywacji konta
użytkownika

●

platforma musi udostępniać możliwość wysłania ostrzeżenia użytkownikowi łamiącemu
postanowienia regulaminu

Zarządzanie zawartością szkoleniową
●

administratorzy i administratorzy systemowi mogą zarządzać zawartością szkoleniową
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●

platforma musi udostępniać możliwość wgrywania kompatybilnych modułów szkoleniowych
przez HTTP lub FTP

●

platforma musi udostępniać możliwość ukrywania i odkrywania modułów szkoleniowych

●

platforma

musi

udostępniać

możliwość

konfigurowania

modułów

szkoleniowych,

w szczególności zakresie dostępności, wymagań wstępnych, nagród punktowych
●

platforma musi udostępniać możliwość konfigurowania definicji osiągnięć

●

platforma musi udostępniać przynajmniej częściową weryfikację zgodności modułów
szkoleniowych z zastosowanym standardem osadzania i komunikacji

Raportowanie
●

raportowanie może odbywać się w sposób automatyczny

●

raportowanie może odbywać się z wykorzystaniem zewnętrznych usług

●

platforma musi pozwalać na eksport raportów wewnętrznych do zewnętrznych narzędzi (np.
przy pomocy plików w formacie Microsoft Excel)

●

raporty powinny być móc generowane dla poszczególnych użytkowników jak i grup
użytkowników.

●

raportowanie powinno uwzględniać dane aktualne jak i archiwalne

●

raporty powinny pozwalać na filtrowanie danych

●

platforma powinna pozwalać na wygenerowanie raportu agregacyjnego/podsumowującego

Raporty do wykonania:
Raport statystyka do odpowiedzi z 3 poziomów
1. Indywidualnego
2. Grupowego
3. Organizacyjnego

Zadowolenie
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Przyrost wiedzy/umiejętności

Zmiany w trudnościach
Na poziomie indywidualnym pojawia się zestawienie jak było - jak jest (skalowane) plus opisy
dokonane przez Użytkownika (samoocena).
Poziom indywidualny i organizacyjny to suma, średnia i mediana
Zmiany w funkcjonowaniu zawodowym
Statystyka opisowa
Na poziomie indywidualnym
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Spełnienie oczekiwań

Dodatkowe uwagi

Przyrost wiedzy dla każdej kompetencji
●

Indywidualny

●

Działy (suma, średnia, mediana)

●

Organizacja (suma, średnia, mediana)

KPI – wartości
Zestawienie tych które zostały wskazane do zmiany z tymi, które uległy zmianie.
W raporcie szczegółowa wartość KPI
Wartość pieniężna x % z wpływu (dla każdego KPI)

ROI oszacowanie cyklu (koszt platrformy plus koszty poniesione na realizacje szkoleń tradycyjnych)
Przy ROI (suma wartości pieniężnych z każdego KPI
ROI% = (Przychód – Koszt) ÷ Koszt × 100%
OGÓLNY ZWROT Z INWESTYCJI W PROGRAM ROZWOJOWY
ROI suma wszystkich KPI (tutaj tylko wartości pieniężne).
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Raport indywidualny
Graficzna prezentacja oceny pracownika, przełożonego oraz współpracowników (jeśli takowe miały
miejsce).
Przykład: pracownik ocenia, iż jego umiejętności komunikacyjne znajdują się na poziomie X
Ocena jego przełożonego to X, zaś jego współpracownicy oceniają ją na X

Zestawienie tych ocen z pożądanym stanem poziomu danej kompetencji

UWAGA! (informacja dla przełożonego)
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Różnice między samooceną Użytkownika a oceną przełożonego
Rekomendowane działania:
1. Porozmawiaj ze swoim pracownikiem o różnicy jaka wystąpiła w Waszych ocenach.
2. Wyjaśnij dlaczego zdecydowałeś się go ocenić w taki sposób.
3. Wysłuchaj motywów jego oceny.
4. Zastanów się raz jeszcze nad zaproponowaną przez Ciebie oceną.
LUKA KOMPETENCYJNA – różnice miedzy samooceną poziomu kompetencji dokonaną przez
Użytkownika a profilem stanowiskowym

API i możliwości rozbudowy
●

platforma musi udostępniać API

●

platforma powinna udostępniać możliwość odczytania niewrażliwych z punktu widzenia
GIODO danych uprawnionym klientom API

●

platforma powinna udostępniać możliwość wykonania przynajmniej 20% możliwych akcji
uprawnionym klientom API

●

platforma powinna zostać zbudowana i utrzymana modułowo, celem zapewnienia
możliwości rozwoju
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●

platforma powinna trzymać się uznanych standardów, celem zapewnienia możliwości
integracji z innym oprogramowaniem

Implementacja wyników prac badawczo rozwojowych
W ramach prac Wykonawca będzie musiał zaimplementować w systemie Platformy efekty prac
badawczo-rozwojowych nabytych przez Zamawiającego.
Przykładowe możliwe KPI do Implementacji:
KPI związane z relacją z klientem
Udział klientów lojalnych
Wskaźniki retencji klientów – liczba klientów, których udało się zatrzymać w stosunku do
liczby na początku okresu
Prognoza zysku netto
Liczba zamówień
Rotacja klientów
Satysfakcja klienta
Liczba skarg
Liczba reklamacji
Poziom obsługi
Jakość obsługi
Średni czas obsługi
Wydajność
Produktywność
Poziom obsługi

Dział HR:
Rekrutacja
Procent rekrutacji zakończonych sukcesem
Selekcja
Średni czas poświęcony na rekrutację nowego pracownika
Wynik w ocenie okresowej po upływie minimum 6 miesięcy od daty zatrudnienia
Czas trwania od rekrutacji do przyjęcia
Ilość szkoleń
Średnia liczba godzin szkolenia pracownika na rok
Rozwój kadry zarządzającej
Średni koszt inwestycji w rozwój kadry zarządzającej
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Fluktuacja kadr:
Odsetek powrotów pracowników do firmy
Wskaźnik rekrutacji realizowanych przez firmy zewnętrzne
Średni staż pracy
Średni wiek pracowników
Wskaźnik awansów
Wskaźnik przyjęć
Wskaźnik rezygnacji
Wskaźnik rotacji pracowników
Wskaźnik skuteczności rekrutacji
Wskaźnik skuteczności rekrutacji
Liczba umów przedłużonych po okresie próbnym
Wskaźnik stabilności kadry kierowniczej
Wskaźnik zwolnień
Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację pracownika niewykwalifikowanego prowadzoną
przez dział HR
Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację specjalisty/lidera zespołu prowadzoną przez dział
HR
Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację kierownika prowadzoną przez dział HR
Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację menadżerów wyższego szczebla prowadzoną
przez dział HR
Efektywność pracy
Wskaźnik efektywności działania pionu personalnego Wskaźnik miesięcznych kosztów na
świadczenia pozapłacowe
Liczba pracowników przypadająca na kierownika
Wskaźnik godzin nadliczbowych
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w firmie
Wskaźnik miesięcznych kosztów pracy (łącznie z kosztami pracodawcy)
Wskaźnik udziału kosztów pracy w kosztach operacyjnych
Wskaźnik produktywności pracowników etatowych
Wskaźnik produktywności łącznych nakładów na wynagrodzenia
Wskaźnik rentowności łącznych nakładów na wynagrodzenia
Wskaźnik rentowności pracowników etatowych
Wskaźnik dobrowolnych odpraw dla pracowników
EMPLOYER BRANDING:
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Zarządzanie relacjami
Poziom zaangażowania
Komunikacja wewnętrzna
Dochód na pracownika
Indeks satysfakcji pracownika
Poziom zaangażowania pracowników
Przeciętny czas obejmowania stanowiska
Absencja:
Liczba urlopów na żądanie w roku
Wskaźnik absencji ogólnej
Wskaźnik absencji chorobowej własnej, z wyłączeniem kobiet w ciąży oraz opieki nad
członkiem rodziny
Wskaźnik absencji jednodniowej
Wskaźnik absencji wypadkowej
Wskaźnik ogólnej absencji chorobowej
Wskaźnik urlopów niewykorzystanych
Konkurencyjności zarobków
Efektywność pracy
Inwestycje w kapitał ludzki:
Planowany budżet szkoleń na pracownika
Wskaźnik ilości szkoleń - godzinowy
Wskaźnik udziału budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych
Wykorzystanie budżetu szkoleń na przeszkolonego pracownika
Wskaźnik wykorzystania budżetu szkoleń
Wykorzystany budżet szkoleń na pracownika

Ogólne KPI:
Średni czas trwania rekrutacji
Wydajność pracy
Wskaźnik rotacji pracowników
Liczba absencji chorobowych pracownika,
Poziom satysfakcji
Przychód netto
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w firmie
Wysokość przyznawanych wynagrodzeń
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Średni czas realizacji zamówień klientów
Liczba reklamacji
Liczba zwrotów
Procent nieterminowych dostaw
Czas oczekiwania klientów w kolejce

Wokflow Ewaluacji
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Wymagania architektoniczne
Ogólne
●

system musi powstać w oparciu o architekturę klient-serwer (tzw. thin client - cienki klient)

●

klient komunikuje się z serwerem w oparciu o protokoły HTTP i HTTPS

●

architektura systemowa aplikacji musi być opracowana jako rozwinięcie klasycznego wzorca
projektowego MVC (Model View Controller) / MVVM (Model View ViewModel). Na poziomie
logicznym oznacza to separację odpowiedzialności komponentów aplikacyjnych i możliwość
niezależnej modyfikacji i wielokrotnego użycia części z nich.

Klient
●

podstawowy klient to aplikacja webowa, działająca w przeglądarce internetowej
obsługującej HTML5 i EcmaScript 5.1

●

klient musi umożliwiać wyświetlanie zawartości tekstowej i multimedialnej bez konieczności
instalacji zewnętrznych aplikacji

●

klient musi umożliwiać przesyłanie plików na serwer

●

klient dla administratorów i administratorów systemowych powinien wspierać wyświetlanie
dynamicznych wykresów i statystyk

●

graficzny interfejs użytkownika, pozwalający na dostosowanie trybu wyświetlania treści do
indywidualnych potrzeb użytkownika (wielkość czcionki, kontrast itp.)

Na czas realizacji projektu powinno być zapewnione repozytorium, do przechowywania
dokumentacji projektowej, zintegrowanych scenariuszy, kodów
źródłowych, kodów wykonywalnych, dokumentacji użytkownika i dokumentacji technicznej. Takie
podejście umożliwi efektywne nadzorowanie prac oraz
zapewni uzyskanie produktów najwyższej jakości.
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Serwer
●

system musi posiadać wsparcie dla mechanizmów load-balancingu

●

system musi pozwalać na wykorzystanie mechanizmów redundancji

●

system musi udostępniać API poprzez SOAP i/lub REST

●

system musi wspierać dynamiczne generowanie podstawowej aplikacji klienckiej poprzez
wykorzystanie preprocesora HTML

●

system musi działać w oparciu o wysokowydajną relacyjną bazę danych

●

system musi zapewniać szyfrowanie i bezpieczne przechowywanie haseł i innych danych
wrażliwych

●

system musi zapewniać szyfrowaną i bezpieczną współpracę z dostawcą usług płatności
internetowych

●

system powinien zapewniać szyfrowaną i bezpieczną współpracę z dostawcą usług
rozproszonego uwierzytelniania

●

system musi rozróżniać role użytkowników i ich uprawnienia

●

system musi posiadać możliwość cyklicznego wykonywania kopii bezpieczeństwa

●

system musi posiadać otwartą, modułową architekturę aplikacji, pozwalająca na
rozszerzanie

●

system musi zapewniać separację warstw logiki i prezentacji

●

system musi zapewniać poprawną obsługę technologii SCORM 1.2, SCORM 2004 i TinCan

●

baza kodu serwera powinna być pokryta testami jednostkowymi w przynajmniej 20%
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Sugestie dotyczące implementacji
Klient
●

Twitter Bootstrap (http://getbootstrap.com/) - framework do tworzenia interfejsu
użytkownika aplikacji webowych. Zawiera szereg w pełni funkcjonalnych kontrolek i
zapewnia możliwość responsywnej organizacji treści przy dużych możliwościach konfiguracji
wyglądu.

●

jQuery (http://jquery.com/) - lekka biblioteka programistyczna dla języka JavaScript,
skupiona przede wszystkim na wspomaganiu manipulacji drzewem DOM.

●

Jasmine

(http://pivotal.github.io/jasmine/)

-

framework

do

tworzenia

testów

jednostkowych JavaScript, charakteryzuje się brakiem jakichkolwiek zależności.

Serwer
●

OpenSUSE (http://www.opensuse.org/pl/) - wielozadaniowy system operacyjny na jądrze
Linux, charakteryzujący się wysoką wydajnością.

●

nginx (http://nginx.org/) - serwer www oraz serwer proxy dla HTTP i IMAP/POP3,
zaprojektowany z myślą o wysokiej dostępności i silnie obciążonych serwisach.

●

PostgreSQL (http://www.postgresql.org/) - wysokowydajne rozwiązanie do tworzenia i
zarządzania relacyjnymi bazami danych.

●

PHP 7.0 (http://php.net/) – zorientowany obiektowo język oprogramowania zaprojektowany
z myślą o dynamicznym generowaniu serwisów www w czasie rzeczywistym.

●

Symfony 2 (http://symfony.com/) - modułowy framework aplikacji dla języka PHP,
promujący najlepsze praktyki z silną społecznością programistów dbającą o jego rozwój.

●

PHPUnit (http://phpunit.de) - framework do tworzenia testów jednostkowych PHP,
charakteryzuje się wysoką wydajnością i łatwością integracji z Symfony

W ramach wykonania Platformy powinna być zastosowana metodyka DRY (ang. Don’t Repeat
Yourself), zakładająca tworzenie elastycznych w zastosowaniu, powtarzalnych partii kodu, możliwych
do wielokrotnego wykorzystania w tej samej aplikacji i w odpowiedzi na różnorodne zapytania.
Zasada DRY ma ujednolicić zakres zwracanych przez system danych w odpowiedzi na tradycyjne
zapytanie (http request), zapytanie AJAX, SOAP lub JSON.
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Zespół zajmujący się implementacją i testowaniem powinien być gruntownie zaznajomiony z
wymienionymi technologiami i narzędziami. Ponadto kluczowa jest wiedza i doświadczenie w pracy z
aplikacjami w architekturze klient-serwer. Ze względu na rozdzielność prac po stronie klienta i
serwera, członkowie podzespołów mogą specjalizować się tylko w specyfice swojej części prac,
natomiast sugerowane jest by mieli przynajmniej podstawową wiedzę na temat specyfiki technologii
i narzędzi drugiej strony.
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