Załącznik nr 6 do specyfikacji BPM.ZZP.271.88.2011
Załącznik nr 2 do umowy dla Zadania II
Załącznik nr 2do oferty dla ZadaniaII

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE „OPROGRAMOWANIA DO CYFRYZACJI ZBIORÓW BIBLIOTEKI”
Oprogramowanie do cyfryzacji danych bibliotecznych na potrzeby Digitalizacji Sądeckiej Biblioteki Publicznej, nazwa programu, parametry równoważne lub wyższe z wymaganiami określonymi poniżej:

„OPROGRAMOWANIE DO CYFRYZACJI ZBIORÓW BIBLIOTEKI” spełniające niżej wymienione wymogi:
lp.

I

1

Nazwa Programu
parametry inne
równoważne lub wyższe
**
-2-

Program Adobe 9.0 Professional PL lub inny w pełni zgodny o równoważnych lub wyższych parametrach *
Nazwa *……………………………..………………… Wersja*……………………………………………………..

1

Program do tworzenia plików *.pdf bardzo wysokiej jakości.

2

Tworzenie i edytowanie formularzy za pomocą kreatora formularzy, zaawansowane funkcje przechwytywania stron internetowych i
optycznego rozpoznawania znaków (OCR),

3

Ochrona dokumentów poprzez stosowanie haseł w celu zwiększenia kontroli nad dostępem do dokumentów PDF. Przyzwolenia
umożliwiające ograniczanie możliwości drukowania, kopiowania lub zmieniania dokumentów.

4

Usuwanie poufnych informacji. Używając narzędzi redakcyjnych, można zamazać ważny tekst, ilustracje lub inne informacje, trwale
usuwając taką zawartość z dokumentu PDF.
Funkcja inspekcji umożliwia sprawdzenie, czy dokumenty PDF zawierają metadane, ukryte warstwy lub inne niewidoczne informacje, a
także usunięcie ich przed rozpowszechnieniem plików do innych osób

5
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6

Porównywanie dokumentów PDF - Różnice między dwiema wersjami dokumentu PDF (w tym tekst i obrazy) są automatycznie
podświetlane, dzięki czemu można szybko i łatwo identyfikować zmiany.

7

Tworzenie dokumentów PDF z ułatwieniami dostępu i sprawdzanie ich poprawności – cecha, dzięki której można upewnić się, że
dokumenty PDF są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokumenty PDF można szybko oceniać, poprawiać i automatycznie
oznaczać w celu optymalizowania dostępności i możliwości ich ponownego użycia.

8

Polska wersja językowa dla systemów Windows XP/Vista/7

9

Wersja pudełkowa BOX (na płycie CD/DVD) – ilość licencji: 1
Program Abbyy FineReader 8.0 Professional PL lub inny w pełni zgodny o równoważnych lub wyższych parametrach*:

II

Nazwa *……………………………..………………… Wersja*……………………………………………………..
1

Profesjonalny program do rozpoznawania pisma (OCR/ICR), który rozpoznaje pismo drukowane i tabele,
znaki formalne, subskrypty i superskrypty, kody kreskowe oraz pozwala otwierać pliki graficzne.

2

Definiowanie właściwości dokumentu wyjściowego przez określanie dodatkowych właściwości dokumentu, takie jak tytuł, temat,
nazwisko autora i słowa kluczowe, które mogą posłużyć systemowi operacyjnemu i innym aplikacjom do indeksowania i przeszukiwania
zapisanych plików.

3

Zachowanie układu strony (nawet skomplikowanej) i możliwość eksportu do różnych formatów dokumentów: PDF, DOC/RTF, CSV, DBF,
XLS, HTML, Word XML lub LIT, oraz do formatu prezentacji programu Microsoft PowerPoint.

4

Obsługa wszystkich europejskich języków rozpoznawania z obsługą słownikową.

5

Bardzo wysoka dokładności rozpoznawania niskiej jakości faksów i dokumentów.
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6

- Zastosowanie w aplikacji technologii adaptatywnego rozpoznawania w celu rozwiązania wielu problemów typowych dla obrazów z
aparatu cyfrowego, takich jak niewłaściwe oświetlenie, brak ostrości, zniekształcone wiersze tekstu i brak informacji o rozdzielczości.

7

Zniekształcenia tekstu powstałe np. przy skanowaniu grubych książek można skorygować przy pomocy specjalnej opcji prostującej wiersze
tekstu.

8

Dostępna funkcja kadrowania przy usuwaniu obszarów z grubą czarną obwódką (obrazy skanowane) lub gdy obraz zawiera niepożądane
elementy wokół obszaru tekstu.

9

Wersja pudełkowa BOX (na płycie CD/DVD) – ilość licencji: 1

III

Program do grafiki wektorowej i rastrowej CorelDraw X4 Graphics Suite Small Business PL lub inny w pełni zgodny o równoważnych lub wyższych
parametrach*:
Nazwa *……………………………..………………… Wersja*……………………………………………………..

1

wszechstronny, zaawansowany pakiet graficzny, wyposażony we wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia profesjonalnych grafik,
ilustracji, układów projektów oraz edycji obrazów cyfrowych.

2

certyfikat zgodności z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista i jest także zgodny z systemem Windows XP.

3

program należący do jednego z branżowych standardów w dziedzinie projektowania graficznego,

4

zapisywanie / eksportowanie do znanych formatów rastrowych: GIF, PNG, JPG(JPEG), BMP, TIFF a także do formatów wektorowych: AI,
CDR, SVG, DXF i innych, PDF

5

wbudowana funkcja obsługi plików RAW pochodzących z wielu popularnych modeli aparatów fotograficznych,

6

narzędzie do trasowania linii środkowych, pozwalającą na przekształcanie map bitowych zawierających wiele szczegółów, takich jak
rysunki kreskowe lub podpisy, w ilustracje wektorowe,
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7

niezależne warstwy stron upraszczające tworzenie różnych układów strony w jednym dokumencie,

8

funkcja prostowania obrazów - szybkie i łatwe prostowanie obrazów, które zostały zeskanowane lub sfotografowane pod kątem,

9

ponad 1000 czcionek OpenType i międzynarodowych w tym między innymi 75 czcionek Windows Glyph List 4 (WGL4) oraz 10 czcionek
grawerskich

10 obsługa standardów kolorów: RGB, CMYK, wzornik kolorów Pantone,
11

usługa identyfikacji czcionek dostarczana przez witrynę MyFonts.com zintegrowana z pakietem poprzez przechwytywanie ich z witryn
WWW i identyfikację czcionki użytej w pliku.

12 Wersja pudełkowa BOX (na płycie CD/DVD) – ilość licencji: 1 licencja na 1 (lub 3 stanowiska)
IV

Program Document Express Professional 6.0 – lub inny w pełni zgodny o równoważnych lub wyższych parametrach*:
Nazwa *……………………………..………………… Wersja*……………………………………………………..

1

Program komputerowy do tworzenia i publikacji plików djvu – będących standardem w bibliotekach cyfrowych.

2

Konwertowanie plików rastrowych JPEG, BMP GIF, TIFF, PNM i PBM do postaci DjVu,

3

Skanowanie (standard TWAIN) dokumentów i konwersja do postaci DjVu

4

Pełna wizualna kontrola nad powstającym dokumentem DjVu.

5

Manipulowanie stronami w ramach dokumentu wielostronicowego (usuwanie i dodawanie kolejnych, zmiany kolejności, obroty
wybranych stron, dodawanie hyperlinków wewnątrz dokumentowanych, do innych dokumentów lub stron internetowych, dodawania
adnotacji).

6

Silnik OCR rozpoznający ponad 100 języków, w tym język polski

7

Moduł obsługujący generowanie dokumentów DjVu na zasadzie wirtualnej drukarki systemowej, co umożliwia generowanie pliku DjVu z
dowolnego programu, który ma funkcję drukowania – odpowiednik Acrobat PDF ale o większych możliwościach.

8

Program przeznaczony dla systemów Windows 2000/XP/Vista/7

9

Ilość licencji: 1
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V

Pakiet biurowy MS Office 2007 Basic OEM PL lub inny o takich samych lub wyższych parametrach
Nazwa *……………………………..………………… Wersja*……………………………………………………..

1

Pakiet biurowy do zestawu komputerowego, w skład którego wchodzą min.: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

2

Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
− Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski
− Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych
− Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) –
użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich
modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące
warunki:
− posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
− ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodne z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)
− umożliwia wykorzystanie schematów XML.

3

Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia
umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

4

Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim

5

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: Edytor tekstów, Arkusz kalkulacyjny

6

Edytor tekstów musi umożliwiać:

6.1 − Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej

oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty
6.2 − Wstawianie oraz formatowanie tabel
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6.3 − Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych
6.4 − Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego ((wliczając tabele przestawne)
6.5 − Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
6.6 − Automatyczne tworzenie spisów treści
6.7 − Formatowanie nagłówków i stopek stron
6.8 − Sprawdzanie pisowni w języku polskim
6.9 − Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników
6.10 − Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
6.11 − Określenie układu strony (pionowa/pozioma)
6.12 − Wydruk dokumentów
6.13 − Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i

z narzędzia do

zarządzania informacją prywatną
6.14 − Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem

bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu
6.15 − Zabezpieczenie dokumentów w hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
7

Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

7.1 − Tworzenie raportów tabelarycznych
7.2 − Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
7.3 − Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne,

tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

.......................................................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

Str. 6 z 7

Załącznik nr 6 do specyfikacji BPM.ZZP.271.88.2011
Załącznik nr 2 do umowy dla Zadania II
Załącznik nr 2do oferty dla ZadaniaII

7.4 − Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML,

webservice)
7.5 − Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli

przestawnych
7.6 − Wyszukiwanie i zamianę danych
7.7 − Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
7.8 − Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie w formułach po takiej nazwie
7.9 − Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
7.10 − Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku
7.11 − Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel

2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.
7.12 −

Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

7.13 − Tworzenie raportów tabelarycznych
8

Ilość: 1 licencja jednostanowiskowa

Instrukcja wypełniania:
*) należy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ/model
**) należy wypełnić w przypadku jeżeli oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równoważne lub wyższe
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