
 

                                                                                                     
   

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2020/PROM w ramach projektu „Opracowanie systemu 
monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i 
ograniczania marnotrawstwa żywności” finansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju z programu GOSPOSTRATEG. 

 

I. Informacje ogólne  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wdrożenia Business Intelligence w systemie 

enova365 w ramach i na potrzeby projektu pt. „Opracowanie systemu monitorowania 

marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania 

marnotrawstwa żywności” (PROM). Z systemu enova365 korzysta obecnie 31 banków 

żywności zrzeszonych w Federacji Polskich Banków Żywności. Każdy z nich ewidencjonuje 

pozyskaną żywność w 4 magazynach wirtualnych. 

Business Intelligence to usługa analizy biznesowej firmy Microsoft, która ma na celu 

zapewnienie interaktywnych wizualizacji i funkcji analizy biznesowej z interfejsem 

wystarczająco prostym, aby użytkownicy końcowi mogli tworzyć własne raporty i pulpity 

nawigacyjne. 

   

II.  Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia  

W ramach projektu „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i 

efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (PROM) 

finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Federacja Polskich 

Banków Żywności planuje realizację działań informatycznych w systemie ERP enova365: 

1. Zakup i wdrożenie dodatku Business Intelligence na rzecz Zamawiającego do systemu 

enova365 umożliwiającego w zakresie systemu ERP tworzenie określonych raportów i 

ich analizę (grupowanie, sortowanie, filtrowanie oraz agregacja danych w określonym 

zakresie czasu). 

2. Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania Power Business Intelligence na rzecz 

Zamawiającego, usługi analizy biznesowej firmy Microsoft, umożliwiającej 

prezentowanie interaktywnych pulpitów przedstawiających zagregowane dane na 

podstawie bazy danych enova365. 

3. Raportowanie baz danych (raporty szczegółowe). 

4. Analizowanie danych (porównywanie danych, tabele, zestawienia).   

5. Monitoring danych (alerty, tabele).  



 

                                                                                                     
   

Po stronie Wykonawcy będzie zakup licencji i wdrożenie oprogramowania Power Business 

Intelligence na rzecz Zamawiającego do systemu ERP enova365 oraz udostępnienie aplikacji 

Power BI w następujących obszarach: 

1. Analiza pozycji dokumentów.  

Zakres analizy danych obejmie wykaz: 

 Zestawień z zakresu przyjęć magazynowych 

 Kontrahentów 

 Producentów lub dystrybutorów 

 Kategorii produktowych 

 Wartości przyjęć magazynowych  

2.    Przygotowanie wizualizacji  danych dla zadanych okresów czasu  

3.    Agregacje danych od ogółu do szczegółu 

       4.  Skonfigurowanie dodatkowych raportów dostosowanych do potrzeb zamawiającego 

5.  Określenie ilości stanowisk (licencji). 

 

Dodatkowo po stronie Wykonawcy będzie przeprowadzenie 20 godzin szkoleń z zakresu 

budowania własnych raportów dla użytkowników oraz udostępnienie 20 roboczogodzin na 

wsparcie IT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


