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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” 

UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00 

Załącznik nr 5 do SIWZ: ……………………………………….. 

Zasady oceny prezentacji systemu 

DOSTAWA I WDROŻENIE Z DEDYKOWANYMI SZKOLENIAMI SYSTEMU ERP WRAZ Z ELEKTRONICZNYM 

SYSTEMEM OBIEGU DOKUMENTÓW W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO INFORMATYCZNEGO SYSTEMU 

ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM KAZIMIERZA WIELKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU 

„PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY” 

1. Zasady oceny prezentacji całego systemu (Systemu ERP oraz Elektronicznego Systemu Obiegu 
Dokumentów): 

Lp. Zagadnienie 
Ocena 

minimalna 

Ocena 
maksymalna 

Waga 
(mnożnik) 

1. 
Czy we wszystkich modułach programu klawisze skrótu są 

ujednolicone?  

0 1 50 

2. 
Czy system posiada ujednolicone i jednoznacznie wskazujące na 

realizowane zadania etykiety pól i przycisków?  

0 1 45 

3. 
Czy system posiada ujednolicone ikony ekranowe dla realizowanych 

zadań?  

0 1 25 

4. 

Interakcja systemu z użytkownikiem:  

a) czy interfejs zapewnia informację zwrotną – tak aby użytkownik 

wiedział co dzieje się z systemem (postęp i potwierdzenie 

wykonania zadania)  

b) czy program posiada system informowania o błędach wskazujący 

na rodzaj błędu oraz możliwe przyczyny jego wystąpienia?  

 

 

0 
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1 
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45 

5. 
Czy interfejs użytkownika posiada menu graficzne + pasek 

narzędziowy?  

0 1 55 

6. Czy interfejs użytkownika posiada menu w postaci listy wyboru?  0 1 30 

7. Czy program wspiera nawigację w systemie z pomocą myszki?  0 1 55 

8. 

Czy funkcje „kopiuj/wklej” i „przenieś/upuść” z wykorzystaniem 

myszki oraz skrótów klawiszowych są zgodne ze standardem MS 

Windows?  

0 1 55 

9. 
Czy program wspiera operację „kopiuj/wklej” z użyciem prawego 

klawisza myszy?  

0 1 35 

10. 

Czy system używa odpowiednich do danego celu kontrolek (list 

wyboru, kalendarza, pól tekstowych z maskami ułatwiającymi 

wprowadzanie danych)?  

0 1 40 

11. 

Czy system posiada funkcjonalność pozwalającą na zmianę 

kolorystyki: opisu przycisków, komunikatów, itp., zapewniającą 

możliwość pracy dla osób z wadą wzroku objawiającą się 

0 1 10 
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problemami z rozróżnianiem kolorów.  

12. 

Czy system pozwala na pracę przez osoby niedowidzące:  

- system posiada możliwość skorzystania z lupy ekranowej?  

- system pozwala na powiększenie czcionki?  

- system pozwala na powiększanie elementów graficznych (np. 

ikony)?  
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10 

13. Czy interfejs użytkownika opiera się o jasne i czytelne informacje?  0 1 35 

14. 
Czy grupowanie kontrolek i danych odzwierciedla ich logiczne 

związki?  

0 1 35 

15. 
Czy system pyta użytkownika o potwierdzenie wykonania 

kluczowych akcji takich jak np. usunięcie danych?  

0 1 50 

16. 

Czy program posiada odpowiedni system wbudowanej pomocy:  

- pomoc ogólna?  

- pomoc kontekstowa?  

 

0 

0 

 

1 

1 

 

35 

35 

17. 
Czy system pracował płynnie, nie zacinał się?  0 1 45 

18. 

Czy system pozwala na zmianę stylu interfejsu użytkownika 

(„layout”) oraz możliwość jego dostosowania do potrzeb 

konkretnego operatora?  

0 1 25 

19. 

Czy istnieje możliwość jednoczesnej aktywacji okien z różnych bądź 

tych samych obszarów funkcjonalnych systemu, np. w celu 

porównania danych?  

0 1 30 

Maksymalna ocena prezentacji całego systemu (Pmax1) 810 

2. Zasady oceny prezentacji dla poszczególnych zagadnień (zadań): 

Lp. Zagadnienie 
Ocena 

minimalna 
Ocena 

maksymalna 
Waga 

(mnożnik) 

1. 

Czy w systemie, poszczególne etapy realizacji prezentowanych 

czynności przebiegały zgodnie z kolejnością aktywności w ramach 

procesu biznesowego?  

0 1 8 

2. 
Czy prezentowana operacja była wspomagana przez kreator (ang. 

Wizard)?  

0 1 5 

3. 

Czy prezentowane zadanie nie wymagało korzystania ze 

specyficznego skrótu klawiaturowego i było możliwe do wykonania 

w inny sposób?  

0 1 3 

4. 

Oceń poziom skomplikowania realizacji prezentowanych w systemie 

czynności:  

- realizacja czynności była skomplikowana (ocena 0)  

- realizacja czynności była złożona, ale dzięki opisom poszczególnych 

pól, okien i systemowi pomocy dało się ją zrealizować (ocena 1)  

- realizacja czynności była łatwa, system w sposób jasny prowadził 

przez poszczególne jej etapy (ocena 2)  

0 2 8 

(łącznie 16) 

5. 

Ocena wielokrotnego wykorzystania raz wprowadzonych danych: 

czy użytkownik nie jest zmuszany do wielokrotnego wpisywania lub 

wyboru tych samych danych?  

0 1 7 

6. 

Ocena pracy w kontekście wprowadzanych danych: czy użytkownik 

pracując nad określonymi danymi nie musi wybierać/wyszukiwać 

ich ponownie przy operacjach „sekwencyjnych”?  

0 1 6 

7. 
Czy realizacja poszczególnych czynności wymagała zapamiętywania 

przez użytkownika systemu określonych informacji?  

0 1 5 

Maksymalna ocena za pojedyncze zagadnienie z Załączników nr 3 i 4 50 

Maksymalna ocena (Pmax2) za wszystkie 17 zagadnień z Załączników nr 3 i 4 850 

 


