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Nr postępowania: ZOA-21-261-12/18      Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Bazowy zakres koncepcji przebudowy i rozbudowy systemu 
Wirtualne Muzea Małopolski (www.muzea.malopolska.pl) 

w zakresie projektu „Wirtualna Małopolska” 
nr RPMP.02.01.02-12-0421/17 realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020, 2. Oś Priorytetowa CYFROWA MAŁOPOLSKA, 

Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby,  
Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne 

 
 

SKRÓTY I DEFINICJE ZASTOSOWANE W TEKŚCIE 
1 Metadane Dane opisujące właściwości obiektu muzealnego, 

cyfrowego odwzorowania obiektu muzealnego lub obiektu 
multimedialnego (np. pliki video, audio, materiały 
dodatkowe, teksty kontekstowe etc.). 

2 MIK Małopolski Instytut Kultury w Krakowie 
ul. 28 lipca 1943 17c 
30-233 Kraków 
tel.: +48 (12) 422 18 84 

3 Muzea/instytucje Muzea i inne podmioty z terenu województwa 
małopolskiego, których wybrane zasoby prezentowane są 
na portalu Wirtualne Muzea Małopolski 
(www.muzea.malopolska.pl). 

4 Obiekt muzealny, obiekt Eksponat muzealny – fizyczny obiekt dziedzictwa 
kulturowego w zasobach muzealnych, a po digitalizacji jego 
cyfrowe odwzorowanie. 

5 Projekt, Projekt WM  Projekt „Wirtualna Małopolska”, nr RPMP.02.01.02-12-
0421/17 realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020, 2. Oś Priorytetowa CYFROWA MAŁOPOLSKA, 
Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, 
Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne. 

6 Portal, Portal WMM  Portal Wirtualne Muzea Małopolski dostępny pod adresem 
www.muzea.malopolska.pl. 

7 Repozytorium, Repozytorium WMM Komponent Systemu WMM zarządzany przez interfejs 
www, zawierający zdigitalizowane obiekty – cyfrowe 
odwzorowania i opisy merytoryczne w postaci plików 
umieszczonych w określonej strukturze folderów oraz 
metadane wraz z relacjami zawartymi w bazie danych. 
Repozytorium WMM udostępnia dane poprzez warstwę 
komunikacji, stanowiąc podstawowe źródło danych do 
budowy Portalu WMM. 

8 System, System Wirtualnych 
Muzeów Małopolski, System WMM 
 

System informatyczny obejmujący logicznie połączone 
Repozytorium WMM i Portal WMM wraz z modułem 
komunikacji.  

9 Regionalna Pracownia Digitalizacji Regionalna Pracownia Digitalizacji Małopolskiego Instytutu 

http://www.muzea.malopolska.pl/
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Małopolskiego Instytutu Kultury 
w Krakowie, Regionalna Pracownia 
Digitalizacji MIK, RPD MIK 

Kultury w Krakowie powstała w Małopolskim Instytucie 
Kultury w Krakowie w ramach projektu „Wirtualne Muzea 
Małopolski”. RPD MIK odpowiada za digitalizację 3D i 2D 
obiektów muzealnych, które są zamieszczane na Portalu, 
zarządzanie projektem, redakcję merytoryczną tekstów 
i przetwarzanie materiałów w systemie informatycznym 
WMM. 

10 Wystawa wirtualna Wystawa cyfrowych odwzorowań obiektów muzealnych 
zrealizowana przy wykorzystaniu technologii 
informacyjnych, w tym wirtualnej i wzbogaconej 
rzeczywistości oraz technologii WWW. 

11 Administratorzy Administratorzy Systemu, Administratorzy katalogów 
muzealnych, Administratorzy techniczni 

11.1 Administratorzy Systemu Zespół redakcyjny WMM, który wprowadza treści do 
Systemu oraz akceptuje i publikuje treści zamieszczane 
przez innych użytkowników (zarówno zalogowanych 
użytkowników zewnętrznych, jak i pracowników 
muzeów/instytucji). 

11.2 Administratorzy katalogów 
muzealnych 

Pracownicy muzeów/instytucji posiadający możliwość: 

− umieszczania własnych obiektów w dedykowanej im 
bazie Systemu, 

− zarządzania własnymi obiektami, 

− przeglądania statystyk dotyczących własnych 
obiektów. 

11.3 Administratorzy techniczni Wykonawca przebudowy i rozbudowy Systemu WMM 
w tym w ramach asysty technicznej oraz administrator 
infrastruktury informatycznej Systemu. 

12 Iconclass System klasyfikacji ikonograficznej rodzajów przedstawień 
stosowany wobec dzieł sztuki. 

13 Testy Procedury diagnostyczne weryfikujące prawidłowość 
funkcjonowania oprogramowania całości Systemu WMM. 
Zestaw procedur zostanie zaproponowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

I. Digitalizacja w Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu 
Kultury w Krakowie 

 

Digitalizacja w najszerszym rozumieniu polega na przeniesieniu wybranego zakresu informacji 

o rzeczywistym obiekcie do systemów informatycznych. W przypadku obiektów muzealnych 

zakres digitalizacji można określić następująco: 

1) Wprowadzenie do systemu informatycznego zakresu metadanych inwentarzowych – minimum 
tych informacji to: 
a) nazwa/tytuł, 

b) określenie autorstwa lub wytwórcy, 

c) czas powstania, 

d) miejsce powstania, 

e) materiał, 
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f) technika, 

g) wymiary, 

h) nazwa instytucji, w zbiorach której znajduje się obiekt muzealny, 

i)  numer inwentarzowy (identyfikacyjny). 

Wskazane jest dołączenie wizerunku obiektu (zdjęcie). 

Zakres ten określa Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz.U. 2004 r., nr 202 poz. 

2073), par. 3.1, 7.1, 7.4. 

2) Digitalizacja 2D dotyczy treści dokumentów i książek (głównie zbiory biblioteczne i archiwalne). 
Ta forma digitalizacji umożliwia automatyczne pozyskanie treści zdigitalizowanej stronicy 
w postaci tekstowej przy użyciu algorytmów rozpoznawania tekstu. 

3) Digitalizacja 3D polega na pozyskaniu informacji o kształcie i kolorze obiektu. Tego rodzaju 
digitalizacja wskazana jest dla szerokiego zakresu obiektów przestrzennych, w tym obiektów 
muzealnych i zabytkowych. Na bazie materiału pozyskanego w tej formie możliwe jest: 
a) wykonanie pełniej dokumentacji reprezentującej obiekt w określonej skali, 
b) wykonanie wybranej formy upowszechniania cyfrowego odwzorowania obiektu (np.: 

wizualizacja trójwymiarowa, prezentacja interaktywna, wydruk 3D), 
c) wykonanie rekonstrukcji w oparciu o precyzyjne pomiary i wzory kolorystyczne. 
 
Więcej informacji: 

http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow

_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf 

 

Regionalna Pracownia Digitalizacji MIK realizuje przede wszystkim zakres digitalizacji określony 
w punkcie 3) – digitalizacja 3D, posługując się metodami skanowania trójwymiarowego 
(strukturalne światło białe) oraz fotogrametrii na bazie fotografii wielostanowiskowej. 
  

http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf
http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf
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II. Opis funkcjonalności istniejącego Systemu WMM 
 
System WMM służy do: 

a) przechowywania zdigitalizowanych obiektów, 
b) zarządzania informacją związaną ze zdigitalizowanymi obiektami przez zespół RPD MIK 

oraz przez uprawnionych pracowników muzeów/instytucji (w zakresie własnych 
podstron/zbiorów), 

c) udostępnienia użytkownikom zewnętrznym cyfrowych wizerunków obiektów 3D i 2D, 
treści merytorycznych, materiałów dodatkowych, multimediów, wirtualnych 
prezentacji tematycznych (dział Portalu „Interpretacje”) oraz ścieżek edukacyjnych 
wraz z mechanizmami dzielenia się tymi treściami przez użytkowników Portalu. 

 

II.1. System WMM podzielony jest na dwie główne części/moduły logiczne: 
 

II.1.1. Repozytorium WMM – jest bazowym elementem Systemu zawierającym 
zdigitalizowane i przetworzone do postaci publikacji internetowej przez RPD MIK 
obiekty 2D i 3D oraz metadane opisujące te obiekty wraz z materiałami 
towarzyszącymi/dodatkowymi (takimi jak np. zdjęcia, mapy, pliki audio, 
multimedia oraz inne dokumenty). Oprócz przechowywania zdigitalizowanych 
obiektów System umożliwia zarządzanie zakresem metadanych określonych przez 
tzw. kartę obiektu WMM oraz przypisywania dodatkowych danych opisowych 
i klasyfikujących. Dostęp do niego mają wszyscy Administratorzy w zakresie 
przypisanych im uprawnień. 

 
II.1.2. Portal WMM (www.muzea.malopolska.pl) – jest głównym elementem Systemu, 

widocznym dla użytkowników zewnętrznych. Portal prezentuje i upowszechnia 
dane z digitalizacji, w tym cyfrowe odwzorowania obiektów muzealnych w postaci 
wysokorozdzielczych zdjęć i ortofotoplanów, wizualizacji trójwymiarowych 
i sekwencji fotografii dookólnych wraz z kompleksowymi metadanymi 
inwentarzowymi i opisowymi, plikami audio (komentarze ekspertów w formie 
krótkich opowieści kontekstowych) oraz audiodeskrypcje (opisy obiektów 
dostosowane do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących). Portal prezentuje 
także związki semantyczne pomiędzy obiektami z różnych muzeów, także w 
formie wirtualnych wystaw i kolekcji (dział „Interpretacje”), ścieżek edukacyjnych 
i propozycji aktywności dla użytkowników (dział „Ćwiczenia”). Portal zawiera także 
40 podstron muzeów, których wybrane zasoby są zaprezentowane na Portalu. 
Znaczna część materiałów jest przetłumaczona i dostępna w języku angielskim. 
Treści prezentowane na Portalu mogą być wyszukiwane/filtrowane poprzez 
dedykowaną wyszukiwarkę kontekstową, wyszukiwarkę złożoną i na wiele innych 
sposobów np. poprzez muzeum, lokalizację, tematy, tagi, techniki produkcji, okres 
historyczny, wymiary etc. Portal zapewnia również eksport wybranych przez 
użytkowników portalu WMM i repozytorium WMM danych do plików .pdf, .doc, 
.odt, .txt, .rtf, publikację podstawowej struktury danych do plików .csv. Pozwala to 
użytkownikowi na łatwy dostęp do interesujących go treści. Obecnie na Portalu 
można podziwiać ponad 1000 obiektów muzealnych z 40 małopolskich Muzeów, 
z tego blisko 600 w technologii 3D w najwyższej możliwej obecnie rozdzielczości, 
dostępnych nieodpłatnie online z każdego miejsca na świecie. 

http://www.muzea.malopolska.pl/
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II.2. Użytkownicy Portalu Wirtualne Muzea Małopolski 
 
Pod względem rodzaju używanych funkcjonalności użytkowników można podzielić na dwie 
grupy: 
 

II.2.1. UŻYTKOWNICY ZEWNĘTRZNI (niezalogowani i zalogowani) 
Użytkownicy niezalogowani – użytkownicy odwiedzający Portal, którzy nie 
założyli konta w Systemie i mogą korzystać z wybranych treści i funkcjonalności 
oraz rozwiązań interaktywnych na Portalu w ograniczonym zakresie. Wśród 
dostępnych funkcjonalności, można wyszczególnić: 

− odwiedzanie Portalu WMM oraz podstron Muzeów, 

− odwiedzenie poszczególnych prezentacji tematycznych (dział 
„Interpretacje”), 

− odwiedzenie katalogu wszystkich obiektów (dział „Obiekty”), 

− szukanie treści wg określonych kryteriów, 

− prezentację obiektów na podstawie relacji pomiędzy nimi np. w postaci 
chmury tagów, osi czasu, chmury połączeń, 

− oglądanie obiektów w 3D, 

− oglądanie zdjęć, 

− pobieranie materiałów multimedialnych/dodatkowych (pliki), 

− zadawanie pytań dotyczących obiektów, 

− oglądanie w wersji dla osób z niepełnosprawnościami, w tym powiększanie 
czcionki, kontrast, audiodeskrypcje, 

− pobieranie gotowego kodu dla operacji embed; funkcjonalności Like/Share 
(np. w Facebook, Twitter itd.), 

− automatyczną generację skróconego opisu obiektu wraz ze zdjęciem do 
mediów społecznościowych 

− FAQ, 
użytkownicy zalogowani – użytkownicy odwiedzający Portal, którzy założyli konto 
w Systemie, mają ponadto możliwość: 

− zamieszczania komentarzy do obiektów, 

− tworzenia własnych kolekcji, 

− oceniania obiektów (system gwiazdek). 
 

II.2.2. UŻYTKOWNICY WEWNĘTRZNI – ADMINISTRATORZY  
1. Administratorzy Systemu (Zespół Redakcyjny WMM) wprowadzają treści do Systemu 

WMM oraz akceptują i publikują treści zamieszczane przez innych użytkowników 
(zarówno zalogowanych użytkowników zewnętrznych, jak i pracowników 
muzeów/instytucji). 

2. Administratorzy katalogów muzealnych – pracownicy muzeów/instytucji mają 
możliwość: 

− umieszczania własnych obiektów w dedykowanej im bazie Systemu, 

− zarządzania własnymi obiektami, 

− przeglądania statystyk dotyczących własnych obiektów. 

3. Administratorzy techniczni – Wykonawca Systemu WMM w tym w ramach asysty 

technicznej oraz administrator infrastruktury informatycznej. 
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II.3. Struktura metadanych karty obiektu w Repozytorium WMM 
(publikowana na Portalu WMM ) 
 

Metadane 
inwentarzowe 

Sytuacja prawna Widoczne 
przez API 

Metadane 
opisowe 

Powiązania Multimedia Kopia archiwalna 

Nazwa 
Wersja 
Status 
Metryczka 
Autor 
Wytwórca 
Okres 
Czas powstania 
Miejsce powstania 
Miejsce znalezienia 
Wymiary 
Wysokość 
Długość: 
Szerokość 
Średnica: 
Waga 
Obwód 
Oznaczenie autorskie 
Numer inwentarzowy 
Muzeum 
Oddział 
Galeria 
Dostępność 
Styl 
Funkcja 
Tematy 
Technika 
Materiał 
Temat i treść 
Przeznaczenie i skala 
Tagi 

Kolekcjoner 
 
Data pozyskania 
 
Prawa do obiektu 
 
Prawa do 
wizerunków 
cyfrowych 
 
Digitalizacja 
 
Inne prawa 
majątkowe 
 

exhibitId 
name title 
dateFrom 
dateTo 
creationYear 
signature 
author 
originPlace 
foundPlace 
height; length; 
width; diameter; 
weight; circuit; 
function; creator; 
style; purpose; 
matter; collector; 
acquisitionDate; 
description; 
shortDescription; 
notes; createdDate; 
modifiedDate; 
museumName; 
copyright; subjects; 
tags; techniques; 
kinds 

Krótki opis 
 
Opis 
 
Teksty „Czy wiesz, 
że?” 

Ćwiczenia 
 
Interpretacje 
 
Małopolska w 100 
obiektach 
 
Podobny obiekt 
 
Równie popularny 
 
Notatki 
 
Stan redakcyjny 

Zdjęcie główne 
 
Zdjęcie główne 
w wysokiej 
rozdzielczości 
 
Galeria 
 
Zdjęcie Dodatkowe 1 
 
Zdjęcie Dodatkowe w 
wysokiej rozdzielczości 
1 
 
Zdjęcie początkowe 
dookółki nr 1 (PNG) 
 
Zdjęcie początkowe 
dookółki nr 1 (JPG) 
 
Audio 1 
 
Video 1 
 
Materiał dodatkowy 1 
 
Dodatkowe opisy 
HTML 
 
Model 3D dla 
prezentacji 
tematycznej 
 
Model 3D 

Skanowanie 3D 
(pliki ply, obj) 
 
Fotografia 
wielostanowiskowa 
(pliki cr2) 

 

II.4. Struktura katalogów zawierająca komplet danych zgromadzanych w procesie 
digitalizacji na serwerze plików RPD: 

 
--->NazwaMuzeum 
 -->Nazwaobiektu (numer inwentarzowy + nazwa znacząca) 
  ->01_digitalizacja (kopia źródłowa(archiwalna) 
   ->skan (materiał ze skanowania 3d) 
   ->foto (materiał z fotografowania wielostanowiskowego) 
  ->02_edycja (kopia edycyjna) 
  ->03_publikacja (kopia wzorcowa 3D) 
  ->04_foto (fotogrametria i kopia wzorcowa 3D) 
  ->05_portal (elementy publikacyjne/upowszechniane) 
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II.5. Dane graficzne przechowywane w Repozytorium WMM  
 

W Repozytorium WMM przechowywane są wieczyście i udostępniane następujące pliki 
graficzne: 

1. Pełny zakres danych obejmujących kopie archiwalne źródłowego materiału, który 
powstał podczas pomiaru (digitalizacji trójwymiarowej) obiektów muzealnych, w tym 
skany trójwymiarowe (pliki *.PLY) oraz zdjęcia z fotografii wielostanowiskowej 
(*.CR2). 

2. Reprezentacje i wizerunki obiektów muzealnych w postaci: 
a) zdjęcia wiodącego, 
b) sekwencji fotografii dookólnej, 
c) galerii zdjęć, 
d) wizualizacji trójwymiarowej (w przypadku obiektu 3D), 
e) prezentacji specjalnych, a w tym: 

▪ obrazów wysokorozdzielczych wraz interaktywną mapą detali, 
▪ wizualizacji trójwymiarowych (technologia HTML5/Sketchfab), w tym wypadku 

System przechowuje tylko informację prowadzącą do serwisu zewnętrznego. 
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III. Konieczność optymalizacji i przebudowy Systemu WMM 
 
Aspekt technologiczny: 
Portal Wirtualne Muzea Małopolski (www.muzea.malopolska.pl) został zrealizowany w ramach 
projektu o tym samym tytule w 2012 roku, z uwzględnieniem technologii informatycznych 
obowiązujących w tamtym czasie: 

1. Zgodność w dół z Internet Explorer do wersji 4.0. Wymóg powodowany był wtedy dominującą 
przeglądarką.  
Obecnie (2018) udział IE jest szacowny na ok. 10%. 

2. Wykorzystanie technologii Adobe Flash i Unity3D dla interaktywnych prezentacji tematycznych 
(dział „Interpretacje”). 
Obecnie jest to technologia wygaszana przez dostawców wiodących przeglądarek 
internetowych (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari). 

3. Wykorzystanie wtyczki (plug-in) trójwymiarowego silnika graficznego UNITY 3D do prezentacji 
interaktywnych wizualizacji trójwymiarowych on-line. 
Obecnie cały mechanizm wtyczek jest sukcesywnie wygaszany przez dostawców wiodących 
przeglądarek internetowych (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari). 

4. Zgodność rozwiązań internetowych z językiem HTML 4.0. 
Obecnie następuje przebudowywanie stron HTML do specyfikacji HTML 5.0. 

5. Ograniczona dostępność dla urządzeń mobilnych, wynikająca z ich niewielkiego udziału 
w przeglądaniu Internetu, w 2012 roku na poziomie 13%. 
Obecnie udział ten to 2025%. 
 

Aspekt logiczny: 
Portal WMM i Repozytorium to jeden połączony fizycznie i logicznie system informatyczny. 
Repozytorium realizuje głównie funkcję przechowywania danych pozyskanych w procesie 
digitalizacji (danych graficznych i metadanych opisowych), a główną funkcją Portalu WMM jest 
upowszechnianie tych informacji. Podczas realizacji projektu Wirtualne Muzea Małopolski 
położono nacisk na rozwiązania informatyczne podporządkowane wymogom 
i funkcjonalnościom repozytoryjnym. Dane zawarte w Repozytorium mają charakter danych 
wolnozmiennych. Odbija się to jednak niekorzystnie na możliwościach i funkcjonalnościach 
Portalu WMM, który, z perspektywy kilkuletniej, wymaga zmian o znacznie większej 
częstotliwości, a jego interfejs jest, jak na współczesne standardy, nieresponsywny. Z poziomu 
ujednoliconego systemu CMS nie jest możliwe wykonanie większych zmian w formatowaniu 
treści Portalu (architektury informacji, struktury interakcji) bez naruszania integralności 
Repozytorium. 
Konieczne jest zatem rozdzielenie Systemu WMM na dwa moduły: wolnozmienny system 
bazodanowy Repozytorium z zachowaniem jak największej interoperacyjności oraz 
dynamiczny i zmieniający się wraz z rozwojem technologii internetowych Portal korzystający 
z możliwości otwartych danych z Repozytorium. 
 

Aspekt użytkowy: 
W latach 2013–2016 wykonane były prace mające na celu określenie możliwości podniesienia 
walorów użytkowych Systemu WMM, w tym wykonano „Audyt portalu internetowego 
Wirtualne Muzea Małopolski” (Maciej Chmielowski, Współpraca: Damian Świerk, Zofia Sajdek, 
Justyna Woszczyna, grudzień 2014) oraz „Audyt UX Badanie użyteczności” (Anna Szymańska, 
grudzień 2015).  
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Podsumowanie wniosków z audytu informatycznego (Audyt portalu internetowego Wirtualne 
Muzea Małopolski):  
 

1. Architektura połączeń w portalu jest prawidłowa. Należy ją zoptymalizować w celu uzyskania 
większej użyteczności. 

2. Portal przedstawia zaawansowaną funkcjonalność – należy dążyć do jej uproszczenia 
i eksponowania najważniejszych z punktu użytkownika elementów, a nie do rozbudowy 
poprzez dodawanie funkcjonalności. 

3. Warstwa wizualna portalu jest zaprojektowana prawidłowo. W związku z ciągłą zmianą 
trendów oraz coraz to nowymi wersjami przeglądarek internetowych, urządzeń mobilnych 
konieczna jest ciągła praca nad interfejsem. Znacząca zmiana interfejsu powinna być 
dokonywana co 2–3 lata (nowy layout), zmiany optymalizacyjne powinny być prowadzone 
w regularnych iteracjach – co najmniej raz w miesiącu. W portalu istnieje wiele elementów, 
które wymagają optymalizacji. 

4. Szybkość działania portalu jest istotnym problemem w kontekście satysfakcji użytkownika. 
Portal działa bardzo wolno. Pierwszym krokiem powinna być optymalizacja szybkości 
interfejsu. 

6. Interfejs użytkownika portalu (warstwa po zalogowaniu) wymaga modernizacji – uproszczenia 
oraz poprawy użyteczności. 

5. Zaleca się stworzenie makiet funkcjonalnych portalu, oraz wprowadzenie ciągłego procesu UX 
design (najlepiej w podejściu Lean) – dokonywanie optymalizacji na makietach, następnie 
wykonywanie testów na użytkownikach, następnie projektowanie graficzne (o ile są nowe 
elementy) i wprowadzanie (publikację) zmian. 

6. Silnik Portalu wymaga znacznej przebudowy. Liferay jako system zarządzania Portalem wydaje 
się być dobrym rozwiązaniem. Zalecana jest jego optymalizacja oraz prawidłowe dobranie 
szybkiego i wydajnego hostingu w stosunku do wymagań silnika oraz aktualizacja Liferay do 
najnowszej wersji i dopasowanie interfejsu użytkownika. 

7. Niewykorzystany jest potencjał social mediów do ściągania ruchu do Portalu. 
 
Wnioski podsumowujące z audytu użyteczności (UX) (Audytu UX Badanie użyteczności): 
Badanie dotyczyło następujących kwestii: 

− wyszukiwania obiektów, 

− prezentacji obiektu, 

− weryfikacji użyteczności powiązań między obiektami i rekomendacji, 

− tworzenia kolekcji, 

− szukania informacji o obiekcie (lokalizacja i interpretacja), 

− działu „Interpretacje”, 

− układu strony głównej i treści na niej prezentowanych, 

− zainteresowania użytkowników grą (obecnie wyłączona), 

− zainteresowania użytkowników działem „Ćwiczenia”, 

− możliwości odnalezienia działu „Aktualności” na serwisie. 
 

1. Informacje zamieszczone na portalu są rzetelne, interesujące i inspirujące (zwłaszcza dział 
„Obiekty”), niektóre ciekawe treści i funkcje wymagają wydobycia, gdyż są słabo widoczne, te 
nieużyteczne zaś weryfikacji. 

2. Wizualność portalu, jak również jakość prezentowanych treści graficznych została oceniona 
wysoko; layout oddaje treść serwisu. 
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3. Test zadowolenia użytkownika z kontaktu z serwisem wypadł poniżej dobrego wyniku. 
4. Najczęściej używane przymiotniki określające portal WMM: inspirujący, wiarygodny, prosty, 

stresujący, skomplikowany, niekompletny, czasochłonny. 
5. Samo poruszanie się po serwisie (zwłaszcza po niektórych działach) i wyszukiwanie treści 

(wyszukiwarka) bywa problematyczne, niejasne i czasochłonne – PORTAL W ZAKRESIE 
WIĘKSZOŚCI SWOICH FUNKCJONALNOŚCI WYMAGA OPTYMALIZACJI. 
 
Test zadowolenia z kontaktu z serwisem: 
Podstawiona do wzoru SUS dała wynik: 48,2. 
Jako dobry wynik interpretowane są wartości powyżej 68. 
 
Podstawowy zakres zmian do Systemu WMM wynikający z przedstawionych powyżej aspektów 
(technologiczny, logiczny i techniczny) zebrany został w podrozdziale III.1 Podstawowy zakres 
przebudowy Systemu WMM. 
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III.1. Podstawowy zakres przebudowy Systemu WMM  
 
Podstawowy zakres przebudowy Systemu WMM wynika z analiz opisanych powyżej 
w rozdziale III. Przedstawiony poniżej zakres zmian nie stanowi katalogu zamkniętego. 

Podstawowy zakres zmian Uwagi realizacyjne Planowany efekt 
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Zwiększenie interoperacyjności Systemu WMM rozumiane 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych. 

Konieczna przebudowa bazy danych 
Repozytorium WMM.  

Otwarcie Systemu dla 
tworzenia innych (poza 
Portalem WMM) 
rozwiązań dostępowych.  

tak  tak 

Rozdzielenie Repozytorium WMM i Portalu WMM. Konieczna przebudowa CMS. Znacząca poprawa 
wydajności działania 
Portalu WMM. 

tak   

Mechanizm synchronizacji plików umożliwiający automatyczne 
zaciąganie treści do Repozytorium z wybranego fragmentu 
struktury katalogów serwera plików Regionalnej Pracowni 
Digitalizacji. 

Konieczna utworzenia fizycznej 
struktury folderów w Repozytorium 
WMM. Kopia metadanych po stronie 
serwera RPD. 

Znaczące podniesienie 
efektywności pracy 
z Repozytorium WMM. 

tak   

System zarządzania produkcją materiałów przez RPD, integracja 
z bazą danych Repozytorium. 

Obecnie nie istnieje. Konieczność 
rozbudowy funkcjonalności 
Repozytorium WMM. 

Podniesienie 
efektywności zarządzania 
projektem 
digitalizacyjnym. 

tak  tak 

Automatyczne tworzenie własnych niestandardowych zestawień 
informacji na podstawie danych z Repozytorium WMM -raporty, 
analizy, statystyki. 

W obecnie istniejącym zakresie 
niewystarczające. Konieczność 
rozbudowy funkcjonalności 
Repozytorium WMM. 

Podniesienie 
efektywności zarządzania 
projektem 
digitalizacyjnym. 

tak   

Responsywność – dostosowanie układu graficznego do 
możliwości automatycznego wyświetlania na większości 
urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemów 
WINDOWS, IOS, Android.  

Konieczna modułowa konstrukcja 
elementów układu graficznego. 
Samoprzebudowujący się układ 
wertykalny i horyzontalny. 

Znacząca poprawa 
wydajności działania 
Portalu WMM, 
polepszenie UX, 
poszerzenie możliwości 
dostępu. 

tak tak tak 

Wprowadzenie technologii efektywnego wyświetlania 
wysokorozdzielczych obrazów wraz z możliwością 
automatycznego generowania potrzebnych 
elementów publikacyjnych (miniatury, sekwencje fotografii 
dookólnej, galerie zdjęć) na bazie plików źródłowych 
zgromadzonych w Repozytorium WMM. 

Istniejące rozwiązania realizujące 
podobne funkcjonalności to AJAX 
ZOOM, ZOOMIFY Server.  

Znacząca poprawa 
wydajności działania 
Portalu WMM, 
polepszenie UX. 
Automatyzacja pracy 
z Repozytorium WMM. 

tak tak tak 

Mechanizm tworzenia własnych kolekcji z obiektów 
umieszczonych w Repozytorium przez redakcję i użytkowników 
portalu. 

Istniejące rozwiązania WMM nie 
spełniają oczekiwań użytkowników 
(są skomplikowane, a równocześnie 
dają bardzo ograniczone możliwości 
twórcze). 

Zwiększenie atrakcyjności 
prezentowanych treści na 
Portalu WMM. 
Polepszenie UX. 

tak tak tak 

Mechanizm tworzenia własnych układów (formatów) 
graficznych na Portalu WMM przez Zespół Redakcyjny WMM. 

Konieczność rozdzielenia Portalu 
i Repozytorium. 

Zwiększenie atrakcyjności 
prezentowanych treści na 
Portalu WMM. 
Polepszenie UX. 

tak tak  

Mechanizm tworzenia własnych statycznych niestandardowych 
artykułów/prezentacji zawierających treści z Repozytorium 
WMM, publikowanych na Portalu WMM przez Zespół 
Redakcyjny WMM. 

Przebudowa struktury logicznej 
i nawigacji na Portalu WMM. 
Konieczność rozdzielenia Portalu 
i Repozytorium. 

Zwiększenie atrakcyjności 
prezentowanych treści na 
Portalu WMM. 
Polepszenie UX. 

tak tak  

Zmiana architektury informacji, w tym mechanizmu 
i funkcjonalności wyszukiwarki kontekstowej 

Przebudowa struktury logicznej 
i nawigacji na Portalu WMM. 
Konieczność rozdzielenia Portalu 
i Repozytorium. 

Zwiększenie atrakcyjności 
prezentowanych treści na 
Portalu WMM. 
Polepszenie UX. 

tak tak tak 
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IV. Realizacja przebudowy i rozbudowy Systemu WMM 
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego Systemu WMM 

(www.muzea.malopolska.pl) w ramach Projektu pn. „Wirtualna Małopolska” nr RPMP.02.01.02-12-

0421/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014–2020, 2. Oś Priorytetowa CYFROWA MAŁOPOLSKA, Działanie 2.1.  

E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne. 

 

Zakres planowanych prac obejmuje etapy przedstawione w Tabeli 1.: 
 

Tabela 1. 
Lp. Etapy Czas realizacji 

1. Etap 1 
A – Inwentaryzacja Systemu WMM 

B – Opracowanie Szczegółowej Koncepcji Przebudowy Systemu 
WMM (Repozytorium i Portal) 

8 tygodni od terminu 
podpisania umowy  

2 Etap 2 
A – Analiza Przedwdrożeniowa 

B – Stworzenie środowiska deweloperskiego przebudowywanego 
i rozbudowywanego Systemu WMM  

8 tygodni liczony od 
terminu zakończenia 
Etapu 1 

3 Etap 3 
A – Implementacja i wdrożenie Repozytorium WMM zgodnie 
z zaakceptowaną dokumentacją projektową 
B – Implementacja i rozwój Portalu WMM zgodnie 
z dokumentacją projektową 

13 miesięcy (w tym 
testy) od terminu 
zakończenia Etapu 2 

4 Etap 4 – Szkolenia administratorów (po zakończeniu Etapu 3A)  w przeciągu 1 miesiąca 
po zakończeniu Etapu 
3A 

5 Etap 5 – Usługi gwarancyjne i wsparcie rozwojowe Systemu 
WMM  
 

w okresie 24 – 60 
miesięcy od podpisania 
końcowego protokołu 
odbioru Systemu 
WMM; zależnie od 
okresu wskazanego 
przez Wykonawcę 

Etap 1. czas realizacji: 8 tygodni od terminu podpisania umowy 
A. Inwentaryzacja Systemu WMM – wykonanie dokumentacji stanu istniejącego 

zawierającej w szczególności: 
1) Opracowanie we współpracy z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego dla 

całości zamówienia; musi on zawierać co najmniej podział na etapy, okres ich realizacji, 
zakres rzeczowy poszczególnych etapów oraz wynagrodzenie za poszczególne etapy; 
harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

2) Opisanie modułów front-endu portalu WMM wraz z ich funkcjonalnościami i polami 
danych: 
a) strona główna, 

http://www.muzea.malopolska.pl/
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b) wizytówki muzeów, 
c) karty obiektów (aby uzyskać pełen przekrój funkcjonalności jako reprezentacje 

można przyjąć Zamek Królewski na Wawelu, Bunkier Sztuki i Muzeum 
Archeologiczne), 

d) prezentacje tematyczne (interpretacje) z wyszczególnieniem prezentacji używających 
wtyczek, 

e) wyszukiwarka (prosta i zaawansowana), 
f) ćwiczenia (pełen przekrój funkcjonalności), 
g) audio, 
h) o nas, 
i) społeczność, 
j) funkcjonalności dodatkowe (w szczególności: chmura tagów i chmura połączeń). 

3) Opisanie modułów back-endu dostępnych po zalogowaniu wraz z ich funkcjonalnościami 
i polami danych: 
a) kontrolek menu górnego (w szczególności: dodaj, zarządzanie i kontrolki edycji), 
b) funkcjonalności dostępnych poprzez element menu głównego „przejdź do”: 

− panelu sterowania wraz z systemem zarządzania użytkownikami i organizacjami, 

− panelu redakcyjnego wraz z funkcjonalnościami menu bocznego i analizą procesu 
redakcyjnego, 

− panelu pojedynczego muzeum z funkcjonalnościami menu bocznego (aby uzyskać 
pełen przekrój funkcjonalności jako reprezentacje można przyjąć Zamek Królewski na 
Wawelu, Bunkier Sztuki i Muzeum Archeologiczne), 

− edytora kart obiektu muzealnego. 
4) Opisanie i porównanie API JSON dostępnego pod adresem: 

http://muzea.malopolska.pl/mik-portal-portlet/jsonapi/exhibit?exhibitId=10001, gdzie 
podstawianie kolejnych numerów do wartości exhibitId z zakresu 10000–15000 obsługuje 
kolejne obiekty z portalu oraz porównanie z polami dostępnymi w edytorze karty obiektu. 

 
B. Opracowanie Szczegółowej Koncepcji Przebudowy Systemu WMM (Repozytorium 

i Portal) – zawierającej opis poszczególnych komponentów i funkcjonalności wraz ze 
słownikiem pojęć i schematem połączeń dla planowanej przebudowy Systemu WMM – 
dokument musi zawierać w szczególności: 
a) opis logiki podstawowej Systemu WMM oraz bazy danych źródłowych, 
b) opis systemu tworzenia i zarządzania metadanymi dla danych źródłowych, 
c) opis modułu komunikacji (API), 
d) opis funkcjonalny front-endu/back-endu portalu Wirtualne Muzea Małopolski, 
e) schematy blokowe obszarów funkcjonalnych dla planowanej rozbudowy Systemu 

WMM, 
f) wskazanie możliwych docelowych rozwiązań funkcjonalnych wspomagających: 

agregację treści, aktywizowanie i angażowanie odbiorców, gamifikację treści. 
 

Szczegółowa koncepcja przebudowy Systemu WMM (repozytorium i portal) w ramach Etapu IB 

zostanie opracowana w ścisłej współpracy z Zamawiającym w formule warsztatów. Wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego co najmniej 5 tematycznych warsztatów 

z Zamawiającym w celu uszczegółowienia oczekiwań Zamawiającego. 

 

http://muzea.malopolska.pl/mik-portal-portlet/jsonapi/exhibit?exhibitId=11111
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Efektem zbiorczym Etapu 1. musi być opracowanie Projektu technicznego przebudowy 
i rozbudowy, wykonanego z uwzględnieniem inwentaryzacji istniejącego Systemu WMM 
(Repozytorium i Portalu), zawierającego w szczególności: 

a) harmonogram rzeczowo-finansowy 
b) plan architektury Systemu WMM z propozycją technologii implementacji (zachowanie 

istniejących rozwiązań informatycznych, ich przebudowa lub wymiana na nowe), 
c) dokumentację struktur danych i obiektów podzieloną na kategorie funkcjonalne (metadane, 

użytkowników, jednostki muzealne etc.), 
d) opis oprogramowania i innych komponentów koniecznych do wdrożenia przebudowy 

(systemów operacyjnych, baz danych, maszyn wirtualnych, licencji dodatkowego 
oprogramowania oraz grafik i elementów graficznych takich jak czcionki, szablony itp.). 
Użycie jakichkolwiek elementów i rozwiązań innych niż open source'owe nie może 
w jakikolwiek sposób wpływać na zmianę jakiegokolwiek składnika przewidzianego 
w zamówieniu kosztu Systemu WMM, zarówno na etapie jego realizacji, jak i w późniejszej 
eksploatacji Systemu. 

e) szczegółowy opis przebudowy i rozbudowy Systemu WMM oraz schematy blokowe 
poszczególnych funkcjonalności z uwzględnieniem podziału na: 
▪ funkcjonalności przenoszone bez zmian z istniejącego Systemu WMM, 
▪ funkcjonalności przebudowywane (ulepszane, optymalizowane) ze stanu istniejącego, 
▪ funkcjonalności rozbudowywane (nowotworzone, nieistniejące w obecnym Systemie 

WMM). 
Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja musi zawierać indeksowany spis treści. 
Wykonawca przekazuje wymienioną powyżej dokumentację w formie elektronicznej w formacie 
edytowalnym Microsoft Word oraz w formacie zamkniętym PDF na adres e-mail wskazany w umowie 
w terminie określonym dla powyższego etapu. 
Zamawiający pozostawia sobie prawo do zmiany zakresu przebudowy i rozbudowy po przedstawieniu 
przez Wykonawcę dokumentacji wskazanej powyżej. 
Zakończenie Etapu 1. następuje w formie protokołu odbioru bez zastrzeżeń podpisanego przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 
 
Wynagrodzenie Wykonawcy za Etap 1 nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia ogółem za 
przedmiotowe zamówienie. 
 

Etap 2. czas realizacji: 8 tygodni, liczony od terminu zakończenia Etapu 1. 

A. Wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej zawierającej co najmniej: 
a) metodologię komunikacji z Zamawiającym, 
b) analizę ryzyka, 
c) szczegółowy harmonogram implementacji i wdrożenia rozbudowy Repozytorium WMM,  
d) korelację założeń projektu przebudowy Systemu WMM z infrastrukturą sprzętową będącą 
w dyspozycji Zamawiającego, 
e) opracowanie kluczowych wytycznych, dotyczących wymogów graficznych dla Systemu WMM 
(Repozytorium i Portal), 
f) szczegółowy harmonogram implementacji, wdrożenia przebudowy Portalu WMM, 
g) interaktywne prototypy: Repozytorium i Portalu zawierające co najmniej: 

▪ rozmieszczenie i zasady działania poszczególnych elementów Systemu WMM, 
▪ mechanizmy działania Repozytorium i Portalu, 
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▪ interakcje użytkownika wewnętrznego i zewnętrznego z Repozytorium i Portalem. 
Po akceptacji prototypu Portalu Wykonawca przeprowadzi testy użyteczności. Przed 
wykonaniem testów Wykonawca zaprezentuje scenariusz testu uwzgledniający potencjalne 
ścieżki użytkowania portalu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i wprowadzenia 
zmian w scenariusze testów. 

B. Stworzenie środowiska deweloperskiego przebudowywanego i rozbudowywanego Systemu 
WMM, w tym: 

a) dostarczenie i instalacja odpowiedniego oprogramowania (systemy operacyjne bazy danych, 
maszyny wirtualne etc.) wraz z wymaganymi licencjami na platformie produkcyjnej 
Zamawiającego, 

b) konfiguracja oprogramowania Systemu WMM, 
c)  przeprowadzenie testów środowiska produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi 

standardami/normami. 
Wszystkie działania w ramach Etapu 2.B. realizowane będą przez Wykonawcę we współpracy i za 
porozumieniem z przedstawicielami Zamawiającego. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą 
może udostępnić swoją infrastrukturę serwerową do celów stworzenia środowiska 
deweloperskiego i tworzenia prototypów. 
Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja musi zawierać indeksowany spis treści. 
Wykonawca przekazuje wymienioną powyżej dokumentację w formie elektronicznej w formacie 
edytowalnym Microsoft Word oraz w formacie zamkniętym PDF na adres e-mail wskazany 
w umowie w terminie określonym dla powyższego etapu. Interaktywne prototypy zostaną 
umieszczone na platformie produkcyjnej Zamawiającego i udostępnione Zamawiającemu. 
Zakończenie etapu 2. następuje w formie protokołu odbioru bez zastrzeżeń podpisanego przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 
 
Wynagrodzenie Wykonawcy za Etap 2 nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia ogółem za 
przedmiotowe zamówienie. 
 

Etap 3. czas realizacji: 13 miesięcy (w tym testy) od terminu zakończenia Etapu 2. 

A. Implementacja i wdrożenie Repozytorium WMM zgodnie z zaakceptowaną 
dokumentacją projektową 

a) zatwierdzenie ostatecznej wersji Repozytorium WMM, 
b) stworzenie środowiska docelowego na infrastrukturze Zamawiającego, 
c) implementacja Repozytorium WMM na środowisku deweloperskim, 
d) uruchomienie produkcyjne Repozytorium WMM w środowisku deweloperskim, 
e) testy Repozytorium WMM w środowisku deweloperskim, 
f) przeniesienie funkcjonalności implementowanego Repozytorium WMM do środowiska 

docelowego (może być realizowane stopniowo), 
g) testy wstępne Repozytorium WMM w środowisku docelowym, 
h) migracja danych z istniejącego Repozytorium i Portalu WMM (może być realizowana 

stopniowo), 
i) przeprowadzenie, zgodnie z obowiązującymi normami/standardami, testów głównych 

i finalnych Repozytorium WMM przez Wykonawcę i przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego na platformie produkcyjnej Zamawiającego, w tym: 
▪ przygotowanie założeń i scenariuszy testów, ich zakres wymaga akceptacji 

Zamawiającego, 
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▪ przeprowadzenie testów zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
▪ opracowanie rezultatów wykonanych testów. 

W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i przeprowadzi 
ponownie proces testowania według scenariuszy testowych, aż do zniwelowania zaistniałych 
błędów. 

j) Przekazanie do odbioru Repozytorium WMM: 
▪ wolne od wad oprogramowanie Repozytorium WMM,  
▪ licencje na dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie (w tym licencje dla bazy 
danych). 

k) dostarczenie kompletnej dokumentacji Repozytorium WMM w postaci elektronicznej 
oraz papierowej, w tym: 
▪ dokumentacji analitycznej, 
▪ dokumentacji projektowej, 
▪ dokumentacji eksploatacyjnej (dla Administratorów Systemu, Administratorów katalogów 

muzealnych oraz Administratorów technicznych, 
▪ dokumentacji powykonawczej Repozytorium WMM, 

l) uruchomienie (deployment) wersji finalnej, 
m) wsparcie przy uruchomieniu i wdrożeniu Repozytorium WMM (w tym co najmniej: 

rozwiązywanie problemów, usuwanie błędów i usterek, podstawowa pomoc podczas 
użytkowania), 

n) przekazanie praw autorskich do wszystkich elementów przebudowanego Systemu, 
dokumentacji oraz kodu źródłowego Systemu, 

o) opracowanie procedury zgłaszania nieprawidłowości i wdrażania usprawnień działania 
Repozytorium WMM w okresie gwarancji. 

B. Implementacja i rozwój Portalu WMM zgodnie z dokumentacją projektową 
a) zatwierdzenie ostatecznej wersji Portalu WMM, 
b) stworzenie środowiska docelowego na infrastrukturze Zamawiającego, 
c) implementacja Portalu WMM na środowisku deweloperskim, 
d) uruchomienie produkcyjne Portalu WMM w środowisku deweloperskim, 

e) adaptacja istniejących materiałów merytorycznych (dział „Ćwiczenia” i „Interpretacje”) do 
przyjętych technologii publikacji interaktywnych, 

f) przeniesienie funkcjonalności implementowanego Portalu WMM do środowiska docelowego, 
g) testy wstępne Portalu WMM w środowisku docelowym, 
h) migracja danych z istniejącego Portalu WMM, 
i) przeprowadzenie, zgodnie z obowiązującymi normami/standardami, przez Wykonawcę i przy 

udziale przedstawicieli Zamawiającego testów głównych i finalnych Portalu WMM oraz jego 
współdziałania z Repozytorium WMM na platformie produkcyjnej Zamawiającego, w tym: 
▪ przygotowanie założeń i scenariuszy testów ich zakres wymaga akceptacji Zamawiającego, 
▪ przeprowadzenie testów zaakceptowanych przez Zamawiającego, opracowanie 

rezultatów wykonanych testów, w tym m.in. test zadowolenia użytkowników z kontaktu 
z serwisem (SUS), jako wynik akceptowalny uznana zostanie wartość minimum 68. 

j) w przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i przeprowadzi 
ponownie proces testowania według scenariuszy testowych, aż do zniwelowania zaistniałych 
błędów, 

k) przekazanie do odbioru Portalu WMM:  
▪ wolne od wad oprogramowanie Portalu WMM, 
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▪ licencje na dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie (w tym licencje dla bazy 
danych), 

l) dostarczenie kompletnej dokumentacji Portalu WMM, w tym:  
▪ dokumentacji analitycznej, 
▪ dokumentacji projektowej, 
▪ dokumentacji eksploatacyjnej (dla Administratorów Systemu, Administratorów katalogów 

muzealnych, Administratorów technicznych), 
▪ dokumentacji powykonawczej Portalu WMM, 

m) uruchomienie (deployment) wersji finalnej, 
n) wsparcie przy uruchomieniu całości Systemu WMM, 
o) przekazanie praw autorskich do wszystkich elementów przebudowanego Systemu WMM, 

dokumentacji oraz kodu źródłowego Systemu, 
p) opracowanie procedury zgłaszania nieprawidłowości i wdrażania usprawnień działania 

Portalu WMM w okresie gwarancji. 
 
Implementacja, testy i wdrożenie przebudowywanego Systemu WMM odbywać się będą 
z zachowaniem funkcjonalnej kopii istniejącego Systemu WMM dostępnej dla użytkowników 
zewnętrznych przez cały czas realizowania zmówienia. Zamawiający dopuszcza jedynie czasowe, 
krótkotrwałe i uzgodnione wcześniej, wyłączenia Systemu WMM konieczne ze względów 
technicznych (np. migracja danych). 
Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja musi zawierać indeksowany spis treści. 
Wykonawca przekazuje wymienioną powyżej dokumentację w formie elektronicznej w formacie 
edytowalnym Microsoft Word oraz w formacie zamkniętym PDF na adres e-mail wskazany w umowie 
w terminie określonym dla powyższego etapu. 
Zakończenie etapu 3. następuje w formie protokołu odbioru bez zastrzeżeń podpisanego przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 
 
 
Etap 4. Szkolenia administratorów (w przeciągu 1 miesiąca od zakończeniu Etapu 3A) 
 
Wykonawca opracuje merytorycznie i przeprowadzi cykl szkoleń z kompleksowego administrowania 
Systemem WMM, dedykowanych odpowiednio dla Administratorów Systemu i Administratorów 
katalogów muzealnych.  
Poniżej przedstawiono wymagania odnośnie realizacji ww. szkoleń, które muszą zostać zrealizowane 
dla zapewnienia właściwego wdrożenia Systemu WMM. 
Szkolenia dla poszczególnych grup zostaną przeprowadzone po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego metodyki, harmonogramu, ramowego programu szkoleń i materiałów szkoleniowych. 
 
1. Adresaci szkoleń 

Realizacja cyklu szkoleń dla następujących grup administratorów: 
- Administratorzy Systemu – łączna liczba osób do przeszkolenia: do 15 osób. 
- Administratorzy katalogów muzealnych (pracownicy muzeów i instytucji udostępniających 
swoje zasoby w ramach Projektu) – łączna liczba osób do przeszkolenia: do 100 osób (w 4 
grupach szkoleniowych). 
 

2. Kluczowe zagadnienia szkoleniowe dla Administratorów Systemu: zagadnienia dotyczące 
kompleksowego administrowania Systemem WMM i aktywnością użytkowników, w tym m.in. 
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dodawania treści zarówno tekstowych jak i multimedialnych (w tym materiałów dodatkowych), 
obsługi i dodawania nowych funkcjonalności, administrowania bazą danych zawierającą wszelkie 
dane zgromadzone w trakcie procesu skanowania (od chmury punktów, po lekkie fotorealistyczne 
modele 3D prezentowane na portalu i kopie bezpieczeństwa danych wykonywane na każdym 
z etapów), a także administrowania infrastrukturą techniczną wykorzystywaną na potrzeby 
Systemu. 

3. Kluczowe zagadnienia szkoleniowe dla Administratorów katalogów muzealnych: zagadnienia 
dotyczące administrowania podstroną muzeum, jako elementu Systemu WMM, w tym w zakresie 
dostępu do katalogu danego muzeum zawierającego materiały zgromadzone w trakcie procesu 
skanowania, wszelkie dane i metadane o obiektach, materiały dodatkowe eksponatów z danego 
muzeum, a także aktywności dotyczące ww. obiektów. 

4. Liczba godzin szkoleniowych dla każdej z grup 
- Administratorzy Systemu – łączna liczba godzin szkolenia – 2 dni po 8 godzin szkoleniowych. 
- Administratorzy katalogów muzealnych – łączna liczba godzin szkolenia – 1 dzień po 8 godzin 
szkoleniowych. 

5. Harmonogram i sposób realizacji 
 

5.1. Metodyka szkoleń 
Opracowanie metodyki szkoleniowej, która zostanie wykorzystana do realizacji szkoleń. 
W ramach metodyki zostanie zdefiniowany w szczególności: opis metodyki, zakres szkolenia 
w podziale na poszczególne grupy administratorów, szczegółowy harmonogram realizacji 
szkoleń, wzór ankiety dla uczestników szkolenia. 
 
5.2. Harmonogram i program szkoleń 
Harmonogram szkoleń musi być dostosowany do planowanego cyklu realizacji Systemu.  
Program poszczególnych szkoleń, musi uwzględniać specyfikę każdej z grup. 
 
5.3. Materiały szkoleniowe 
Opracowanie pakietu materiałów szkoleniowych dla poszczególnych grup administratorów. 
Istotne jest, aby w materiałach szkoleniowych dla każdej z grup administratorów znalazły się 
kluczowe informacje dotyczące logowania do Systemu WMM i najistotniejszych możliwych 
czynności dla danej grupy (rodzaj manuala). 
 
5.4. Miejsce realizacji szkoleń 
- Administratorzy Systemu – mają być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. 
- Administratorzy katalogów muzealnych – Wykonawca zapewni we własnym zakresie salę 
szkoleniową z komputerami, oprogramowaniem pozwalającym na sprawną realizację szkolenia. 
Na każdego z uczestników szkolenia musi przypadać minimum jeden komputer z dostępem 
do Internetu. Sale szkoleniowe zlokalizowane mają być w Krakowie w odległości nie większej niż 
10 km od Dworca PKP, uwzględniających możliwości dojazdu pracowników muzeów/instytucji 
położonych w różnych rejonach województwa małopolskiego. 
 
5.5. Przerwy – posiłek i napoje 
W trakcie szkolenia dla Administratorów katalogów muzealnych Wykonawca zapewni 
uczestnikom szkolenia lunch oraz ciepłe i zimne napoje podczas przerw. 
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Wynagrodzenie Wykonawcy za Etap 4 nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia ogółem za 
przedmiotowe zamówienie. 
 
Etap 5. Usługi gwarancyjne i wsparcie rozwojowe Systemu WMM (w okresie 24–60 miesięcy 
od podpisania końcowego protokołu odbioru Systemu WMM; zależnie od okresu wskazanego 
przez Wykonawcę) 
 
Usługi gwarancyjne (w okresie 24–60 miesięcy od podpisania końcowego protokołu odbioru 
Systemu WMM; zależnie od okresu wskazanego przez Wykonawcę). 
Wykonawca w kosztach zamówienia i swoim wynagrodzeniu musi przewidzieć w okresie trwania 
usług gwarancyjnych dla Systemu WMM: usuwanie wykrytych w trakcie użytkowania błędów 
Systemu, w tym błędy uznane jako krytyczne dla działania Systemu w czasie nie dłuższym niż 36 
godzin. 
 
Usługi wsparcia rozwojowego (w okresie 24–60 miesięcy od podpisania końcowego protokołu 
odbioru Systemu WMM; zależnie od okresu wskazanego przez Wykonawcę). 
Wykonawca w kosztach zamówienia i swoim wynagrodzeniu musi przewidzieć w okresie trwania 
wsparcia rozwojowego dla Systemu WMM: poprawę funkcjonalności, dodanie nowych 
funkcjonalności; odświeżanie warstwy wizualnej interfejsu, w tym zmiana layoutu. Przewidziana 
liczba godzin wsparcia rozwojowego dla Systemu WMM w okresie wskazanym przez Wykonawcę nie 
mniej niż 1000 (słownie: jeden tysiąc) godzin roboczych/manhour wymaganych specjalistów. 
 
W trakcie okresu gwarancyjnego Wykonawca będzie raportował zmiany wprowadzane do Systemu 
WMM oraz dokonywał aktualizacji dokumentacji technicznej Systemu WMM na bieżąco i udostępniał 
ją w formie ustalonej z Zamawiającym. Wraz z zakończeniem okresu gwarancyjnego Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu kompletną, aktualną na dzień przekazania dokumentację techniczną 
Systemu WMM wraz z kodami źródłowymi. 
 

V. Wykaz planowanych przez Zamawiającego zmian do realizacji podczas 
przebudowy i rozbudowy Systemu WMM 

 
V.1. Rozdzielenie Repozytorium i Portalu 
Ta zasadnicza zmiana zakłada stworzenie osobno funkcjonującego systemu informatycznego dla 
Repozytorium przechowującego materiał z digitalizacji wraz z opisami i metadanymi dla każdego 
pliku oraz osobnego systemu zarządzania treścią Portalu (Backend/logika, Frontend), który dla 
potrzeb publikacji szybkozmiennych treści artykułów korzysta z wolnozmiennych danych 
z Repozytorium. Dane do Backendu są dziedziczone z Repozytorium. 



 

 
Strona 20 z 32 

Rys.1. Schemat logiczny planowanej przebudowy systemu WMM 

Repozytorium – patrz: SKRÓTY I DEFINICJE ZASTOSOWANE W TEKŚCIE 

Backend (logika Portalu) – system zapewniający edycję treści publikowanych na Portalu, zaciąganie danych z Repozytorium, workflow dla użytkowników, zarządzanie 

użytkownikami, produkcję treści dla Frontendu. Backend dziedziczy kopię danych z Repozytorium na potrzeby publikacji na Portalu. Backend udostępnia treści dla modułu 

komunikacji. 

Frontend (Portal muzea.malopolska.pl) – User Interface, warstwa prezentacji Portalu dostępna w Internecie. 

Moduł komunikacji (API) – gromadzi i obsługuje ruch danych pobranych z Backendu na potrzeby komunikacji zewnętrznej – Internet) tworząc API systemu. 

 
 
 

V.2. Zmiany w zakresie Repozytorium 
 

1) W zakresie funkcjonalnym, System WMM przebudowanego i rozbudowanego Repozytorium 
powinien być zbliżony do istniejącego rozwiązania, z zachowaniem architektury informacji 
opartej o numer inwentarzowy obiektu muzealnego i strukturę karty obiektu. 

2) System informatyczny rozbudowanego Repozytorium musi zapewnić pełną możliwość 
przebudowy i zmian struktury metadanych karty obiektu muzealnego. 

3) System informatyczny rozbudowanego Repozytorium musi zapewnić pełną otwartość 
i szybką dostępność na zewnętrzne żądanie dla wszystkich poszczególnych danych i plików 
wprowadzonych do Repozytorium, z zachowaniem historii zmian numerów identyfikacyjnych 
dla linków prowadzących do tych treści. Niezależnie od powyższego system informatyczny 
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Repozytorium musi zachować istniejącą obecnie możliwość publikacji w Internecie całości 
struktur kart obiektów dostępnych dla niezalogowanych użytkowników (link zbiorczy). 

4) Po przebudowie Repozytorium widoczna struktura folderów i plików powinna odpowiadać 
rzeczywistej strukturze folderów i plików w systemie plików. 

5) Zarządzanie Systemem WMM odbywa się przez interfejs WWW. Ma on być przyjazny dla 
użytkownika, intuicyjny i wykorzystujące najnowsze trendy UX. Zamawiający dopuszcza 
możliwość stworzenia aplikacji dostępnej poprzez inne protokoły dla administratora systemu 
(np. SSL VPN) w celu zapewnienia dodatkowego poziomu zabezpieczeń dla szczególnie 
wrażliwych funkcjonalności (np. masowego usuwania plików lub modyfikacji metadanych 
źródłowych). Wszystkie funkcjonalności muszą być dostępne zdalnie i nie mogą wymagać 
fizycznego dostępu do serwerów. Struktura nawigacyjna Repozytorium powinna być oparta 
o istniejące rozwiązanie WWW jako bazę dla wszelkich funkcjonalności edycyjnych 
z wprowadzoną funkcjonalnością Point&Click, Drag&Drop i inne zaproponowane. 

6) Zakłada się przebudowę wraz z rozbudową istniejącej wewnętrznej struktury nawigacyjnej. 
Zalogowany użytkownik z pełnymi uprawnieniami, w odróżnieniu od stanu istniejącego, musi 
mieć możliwość dokonywania pełnych zmian edycyjnych na podstawie zbiorczego interfejsu 
struktury karty obiektu. W tym widoku system informatyczny musi zapewnić także łatwy 

dostęp do historii zmian (zmiany edycyjne widoczne np. tak jak w trybie MS Word „śledź 
zmiany”), tworzenie i zarządzanie logami aktywności oraz raportowanie i wizualizacja 
statystyk wszystkich treści wprowadzonych do Repozytorium (wzorem google analytics). 

7) Repozytorium musi zapewniać łatwą kontrolę nad historią zmian poszczególnych plików 
wprowadzonych do bazy danych Repozytorium.  

8) System musi umożliwiać pełne zarządzanie fizycznymi nazwami plików przesłanych do 
Repozytorium, także poprzez dziedziczenie nazwy z karty obiektu oraz operacje wielokrotne 
z wykorzystaniem wyrażeń regularnych. 

9) Rozbudowa wyszukiwarki dostępnej z poziomu Repozytorium z uwzględnieniem wszystkich 
elementów karty obiektu i wyszukiwanie tekstowe wewnątrz metadanych i tekstów oraz 
poprzez grafiki. 

10) System informatyczny Repozytorium musi posiadać obsługę funkcjonalności pobrania 
i wysłania wskazanych plików i folderów („multiple download”, „multiple upload”). 

11) System informatyczny Repozytorium musi umożliwiać tworzenie, przechowywanie 
i zarządzanie szablonami kart obiektów (w tym duplikowanie i modyfikacja istniejących 
struktur metadanych karty obiektu) oraz działania wielokrotne (edycja, usuwanie, 
dodawanie, zbiorcza modyfikacja elementów wspólnych), dziedziczenie metadanych i danych 

opisowych dla grupy użytkowników: Zespół Redakcyjny WMM (pełen dostęp edycyjny, 
możliwość delegacji uprawnień dla zalogowanej grupy użytkowników). 

12) Repozytorium musi być uzupełnione o kompleksowy system publikacji wysokorozdzielczych 
obrazów (w tym typu DeepZoom, Zoomify) oraz sekwencji obrazów dookólnych, wraz 
z serwerowym mechanizmem tworzenia takich publikacji (np: AJAX ZOOM) obejmującym 
możliwość automatycznego tworzenia pochodnych materiałów graficznych wymaganych na 
Portalu: miniatury podglądu plików graficznych, konwersji plików TIFF na JPG 
(z uwzględnieniem odpowiedniego profilu kolorów AdobeRGB/sRGB), wyboru kontekstu 
publikacji dla materiałów graficznych wprowadzonych do Repozytorium typu zdjęcie 
wiodące, zdjęcie galeryjne, prezentacja dookólna, prezentacja 3D, prezentacja złożona. 

13) Repozytorium musi zapewnić funkcjonalności serwera ftp dla udostępniania wybranych 
plików oraz dla osadzania treści unikalnych, wychodzących poza ramy bazy danych oraz 
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struktur kart obiektu i kart tekstu kontekstowego (np.: statyczne strony HTML oraz unikalne 
prezentacje złożone). 

14) System informatyczny Repozytorium musi przechowywać informacje o treściach 
zewnętrznych, będących elementami publikacji karty obiektu umieszczanymi 
w specjalistycznych serwisach takich jak np. Sketchfab, Youtube, Pinterest oraz posiadać 
funkcjonalności obsługi błędu/braku tych treści (alert dla Zespołu Redakcyjnego WMM, 
graficzne elementy zastępcze). 

15) Repozytorium musi zachować funkcjonalności eksportu/importu danych co najmniej 
z systemami MONA, MUSNET i EUROPEANA,SPECTRUM 4.0, jak również eksportu całości 
oraz wybranych elementów karty obiektu wg określonych kryteriów do formatu co najmniej 
PDF, DOC, ODT, RTF, TXT oraz formatów co najmniej CSV i JSON i in. 

16) Repozytorium musi obsługiwać co najmniej dwie wersje językowe (polska, angielska) 
i umożliwiać rozbudowę o kolejne wersje językowe.  

17) System musi umożliwiać łatwe tworzenie zestawień elementów dostępnych 
w poszczególnych wersjach językowych. 

18) Rodzaj danych i drzewo folderów Repozytorium wg „podstawowa_struktura_repozytorium” 
Muzeum/Nr_katalogowy_Nazwa/ 
01_digitalizacja/ 

rawy (tylko pliki źródłowe) 
skany (pliki źródłowe, kopia źródłowa) 

 
02_edycja/ 
(zawiera pliki edycyjne w formatach ztl, .max, .mdx) 
 
03_publikacja/ 
(.obj low resolution, tekstura, normal map, .fbx – produkt finalny gotowy do 
zamieszczenia na stronie. Jeśli jest to pojedynczy plik .obj z teksturą koloru nie jest 
konieczny podfolder) 

OBJ 
FBX 
MAX, ZTL 

 
04_foto/ 
(kopia wzorcowa foto dla sekwencji fotogrametrycznych – wywołane pliki w formacie 
Tiff, w podfolderach poszczególnych sekwencji, ewentualnie wzbogacone o maskę 
Alfa. W folderze 04_foto może pojawić się także plik Agisoft Photoscan *.psz lub plik 
projektu innego oprogramowania fotogrametrycznego wraz ze swoją strukturą 
katalogową) 

00 
01 
02 
03 

 
05_portal/ 
(kopia materiałów publikowanych na portalu) 
 

1d 
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Tiff (kopia wzorcowa obrazu wiodącego) 
JPG8(10) numer oznacza stopień kompresji 
png1024 (obraz z kanałem przeźroczystości) 
25dTiff (kopia wzorcowa sekwencji dookólnej) 
JPG8 (10) 
png1024 
 
galeriaTiff (kopia wzorcowa obrazów galeryjnych) 
JPG8(10) 
png1024 

 
06_redakcja/ 
(materiały tekstowe) 

Źródła 
Edycja 
Publikacja 
 

Wykonawca w ramach przebudowy Systemu WMM dokona migracji istniejącego 
Repozytorium do rozbudowanej struktury danych. 
 
V.3. Zmiany w zakresie Backendu 
 

1) Backend Portalu powtarza i rozbudowuje funkcjonalności zarządzania kartami obiektów 
z Repozytorium. Posiada możliwość transferu tych danych do Repozytorium po 
zaakceptowaniu przez Zespół Redakcyjny WMM. Metadane (zestaw merytorycznych danych 
z karty obiektu lub metadane techniczne plików cyfrowych) i dane obiektów cyfrowych (np. 
plik, metadane, katalog, kolekcja, tekst, formatowanie etc.) z Repozytorium back-endu są 
dziedziczoną kopią z Repozytorium i mogą być modyfikowane i rozbudowywane bez 
naruszania danych z Repozytorium. Dane z Repozytorium są nadrzędne wobec danych z logiki 
Portalu i mogą być użyte do przywrócenia obiektu z Portalu do stanu domyślnego. 

2) Struktura nawigacyjna Backendu musi być oparta o istniejące rozwiązanie WWW jako bazę 
dla wszelkich funkcjonalności edycyjnych z wprowadzoną funkcjonalnością Point&Click, 
Drag&Drop i inne zaproponowane zgodnie z najnowszymi trendami UX (w tym np. osadzanie 
web modułów typu: kontrolka CC-BY, tabela skalowalna, web animacje i inne). 

3) Kontrolka edytora tekstu systemu zarządzania treścią musi realizować wszelkie powszechnie 
stosowane funkcjonalności związane z edycją tekstu w tym pełne właściwości text-decoration 
oraz możliwość edycji jako html z możliwością wyłączenia walidacji oraz funkcjonalnością 
Drag&Drop. Każde pole tekstowe, którego wartość jest uwidaczniana w warstwie prezentacji 
Portalu musi mieć możliwość akceptowania pełnego kodu HTML jako danych wejściowych. 
Zespół Redakcyjny WMM musi posiadać narzędzie pozwalające na walidację kodu HTML na 
żądanie – domyślną funkcjonalnością Systemu WMM musi być akceptacja kodu bez 
modyfikacji. 

4) Każde pole edycyjne tekstu przeznaczonego do publikacji (w tym tytuły, śródtytuły, podpisy, 
indeksy, przypisy, stopki etc.) musi realizować pełną funkcjonalność edycji wskazaną powyżej. 

5) Każde pole edycyjne tekstu przeznaczonego do publikacji musi przyjmować pełne kodowanie 
systemu znaków (charset), co najmniej UTF 8 lub UTF 16 z uwzględnieniem znaków 
specjalnych z następujących alfabetów: cyrylica, alfabet grecki, hebrajski, arabski, chiński 
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uproszczony, japoński i inne znaki specjalne, co nie może wpływać na prędkość ładowania się 
frontendu oraz mieć możliwość używania w warstwie edycyjnej czcionek google fonts/web 
fonts oraz czcionek zainstalowanych w Systemie WMM (dla wpisów blogowych, kart 
obiektów, sliderów). 

6) System WMM musi umożliwić edycję plików graficznych w zakresie niezbędnym do publikacji 

na Portalu poprzez narzędzia typu „przytnij”, „otocz tekstem”, „wstaw podpis”, „zrób odstęp 
od tekstu (z góry, z dołu i z prawej i z lewej)” itp. 

7) Rozbudowa wyszukiwarki dostępnej z poziomu Backendu z uwzględnieniem wszystkich 
elementów tam się znajdujących z priorytetem danych znajdujących się w kartach obiektu 
(w tym wyszukiwanie tekstowe wewnątrz metadanych, tekstów oraz poprzez grafiki). 

8) Zakłada się przebudowę wraz z rozbudową istniejącej wewnętrznej struktury nawigacyjnej 
dla systemu zarządzania treścią. Administratorzy Systemu WMM, w odróżnieniu od stanu 
istniejącego, muszą mieć możliwość dokonywania pełnych zmian edycyjnych na podstawie 
zbiorczego interfejsu struktury karty obiektu. W tym widoku system informatyczny musi 
zapewnić także łatwy dostęp do pełnej historii zmian wraz z autorem publikacji, autorem 
modyfikacji, datą utworzenia i modyfikacji (zmiany edycyjne widoczne np. tak jak w trybie MS 

Word „śledź zmiany”), tworzenie i zarządzanie logami aktywności. 
9) Rozbudowa modułu statystyk z poziomu Backendu, w tym raportowanie i wizualizacja 

statystyk wszystkich elementów i funkcjonalności Systemu WMM, w tym poszerzenie 
istniejącego modułu o dane dotyczące aktywności użytkowników, liczba odwołań do 
poszczególnych obiektów, tekstów, dane geograficzne o użytkownikach, wybór okresu 
raportowania (wzorem google analytics) – możliwość eksportu danych co najmniej do .xls, 
HTML, JSON i CSV. 

10) Rozbudowa modułu statystyk wyszukiwania z poziomu Backendu z możliwością filtrowania 
wyszukiwarką słownikową i heurystyczną. 

11) Rozbudowa systemu obejmie wprowadzenie osobnej „karty elementu publikacji” czyli 
struktury metadanych dla tekstów kontekstowych („czy wiesz, że…”) oraz innych elementów 
publikacji (filmy, prezentacje, pliki audio, video, ćwiczenia, prezentacje tematyczne etc.) 
przeznaczonych do wielokrotnego użycia w publikacjach na Portalu, z kontrolą zmian, 
z możliwością wyszukiwania wg określonych w strukturze kryteriów, z możliwością tworzenia 
i edycji szablonów tych kart. 

12) Zarządzanie Backendem oraz obsługa wszystkich funkcjonalności odbywa się przez interfejs 
WWW. Ma on być przyjazny dla użytkownika, intuicyjny i wykorzystujące najnowsze trendy 
UX. 

13)  System WMM musi umożliwiać modułowe tworzenie treści poszczególnych wpisów i stron 
(tekst, obrazek, slider, sketchfab etc.). 

14) System WMM musi umożliwiać tworzenie, przechowywanie i zarządzanie szablonami 
wszystkich typów publikacji, np. karta obiektu, prezentacja tematyczna, wizytówka muzeum, 
ćwiczenia, tekst bloga, teksty kontekstowe etc. (w tym duplikowanie i modyfikacja 
istniejących struktur metadanych) oraz działania wielokrotne (edycja, usuwanie, dodawanie, 
zbiorcza modyfikacja elementów wspólnych), dziedziczenie metadanych i danych opisowych. 

15) System musi zapewnić zarządzanie uprawnieniami i kontrolę użytkowników dla określonych 
grup użytkowników, w tym m.in.: Zespół Redakcyjny WMM (pełen dostęp edycyjny, 
możliwość delegacji uprawnień dla zalogowanej grupy użytkowników), Administratorzy 
katalogów muzealnych z poszczególnych Muzeów/Instytucji (dostęp z uprawnieniami do 
odczytu i edycji określonych informacji) poprzez dołączenie do logiki Backendu narzędzi 
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umożliwiających pracę nad inwentarzem dla zalogowanych użytkowników muzealnych 
w zakresie ich własnego zbioru. 

16) Portal musi być uzupełniony o kompleksowy system publikacji wysokorozdzielczych obrazów 
(typu DeepZoom, Zoomify) oraz sekwencji obrazów dookólnych, wraz z serwerowym 
mechanizmem tworzenia takich publikacji (np: AJAX ZOOM) obejmującym możliwość 
automatycznego tworzenia pochodnych materiałów graficznych wymaganych na Portalu: 
miniatury podglądu plików graficznych, konwersji plików TIFF na JPG, wyboru kontekstu 
publikacji dla materiałów graficznych wprowadzonych do Repozytorium typu zdjęcie 
wiodące, zdjęcie galeryjne, prezentacja dookólna, prezentacja 3D, prezentacja złożona. 

17) Portal musi zapewnić funkcjonalności serwera ftp dla udostępniania wybranych plików oraz 
dla osadzania treści unikalnych wychodzących poza ramy bazy danych struktur kart obiektu 
i kart tekstu kontekstowego (np.: statyczne strony HTML oraz unikalne prezentacje złożone).  

18) System plików musi zapewniać bezpośredni dostęp do wszystkich danych publikacyjnych 
niegenerowanych przez logikę Systemu WMM poprzez ścieżki http oraz zapewniać 
mechanizm tzw. „przyjaznych linków”. 

19) System informatyczny Portalu musi przechowywać informacje o treściach zewnętrznych, 
będących elementami publikacji karty obiektu umieszczanymi w specjalistycznych serwisach 
takich jak np. Sketchfab, Youtube, Pinterest oraz posiadać funkcjonalności obsługi 
błędu/braku tych treści (alert dla Zespołu Redakcyjnego WMM, graficzne elementy 
zastępcze). 

20) System musi zachować funkcjonalności eksportu i wymiany danych z systemami np. XML, 
CSV, JSON oraz MONA, MUSNET i EUROPEANA. SPECTRUM 4.0 oraz eksportu całości oraz 
wybranych elementów karty obiektu wg określonych kryteriów co najmniej do formatu PDF, 
DOC, ODT, RTF, TXT i in. 

21) System informatyczny rozbudowanego Portalu musi zapewnić pełną możliwość przebudowy 
i zmian struktury metadanych karty elementu publikacji. Funkcjonalności podobne do 
funkcjonalności karty obiektu w Repozytorium. 

22) Struktura karty obiektu/dodatkowego elementu publikacyjnego musi być uzupełniona 
o zaawansowany mechanizm tworzenia dodatkowych powiązań pomiędzy obiektami i innymi 
treściami na Portalu. Obecnie obiekt może przynależeć do Muzeum lub Interpretacji. Należy 
wprowadzić możliwość dołączania obiektu do artykułu lub artykułu do obiektu. 

23) System informatyczny rozbudowanego Portalu musi posiadać pełną obsługę zarządzania 
społecznościami zalogowanych użytkowników, w tym logowanie co najmniej poprzez 
Facebook, Twitter, Google, Pinterest, Instagram. 

24) W ramach rozbudowy Portalu do istniejącej logiki/struktury Portalu zostanie przebudowany 
mechanizm tworzenia kolekcji oraz dodana nowa funkcjonalność tworzenia „dziennika 
wirtualnej podróży”. 

25) System informatyczny rozbudowanego Portalu musi zapewnić przeglądanie, grupowanie 
i sortowanie zasobów Portalu na szereg różnych sposobów, w tym co najmniej istniejące: 
▪ wyszukiwarka heurystyczna (konieczna rozbudowa silnika wyszukiwania), 
▪ wyszukiwarka zaawansowana (oparta o metadane kart obiektów), 
▪ wszystkie/szczęśliwy traf (rozbudowany), 
▪ tematy (kryteria Zespołu Redakcyjnego WMM), 
▪ przynależność do muzeum, metadane, tagi, 
▪ grupowanie wg osi czasu (z możliwością wyboru okresu czasu), 
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▪ grupowanie wg chmury połączeń semantycznych (z możliwością operacji logicznych 
dodaj/odejmij, obecnie istniejąca funkcjonalność wymaga unowocześnienia 
zastosowanych technologii wizualizacji). 

26) System informatyczny rozbudowanego Portalu musi zapewnić mechanizm tworzenia 
kryteriów ograniczania wyświetlanego zbioru, z możliwością łatwego (masowego) dołączania 
tych kryteriów do kart obiektów i kart innych elementów publikacji, w tym planowane 
w rozbudowie: 
▪ słowniki specjalistyczne (np.: ICONCLASS), 
▪ słowniki tematyczne (kryteria Zespołu Redakcyjnego WMM), 
▪ gry. 

27) Efektem nawigacji po Portalu przy użyciu powyższych narzędzi jest lista obiektów, jaką 
użytkownik Portalu chce przejrzeć. System informatyczny rozbudowanego Portalu musi 
zapewnić mechanizm zarządzania tymi listami. W przypadku niezalogowanych użytkowników 
zrealizowane to musi być poprzez śledzenie aktywności przy użyciu mechanizmów 
przeglądarki użytkownika. 

28) Dla zalogowanych użytkowników zewnętrznych musi być dostępny mechanizm tworzenia 
własnych kolekcji z wybranych obiektów, z możliwością dodawania i odejmowania obiektów, 
uzupełniania o własne opisy i treści, w tym treści zewnętrzne. 

29) W ramach zaawansowanej funkcjonalności modułu tworzenia własnej kolekcji dla 
zalogowanych użytkowników musi być dostępny mechanizm rejestracji aktywności 
użytkownika na Portalu, który staje się podstawą do stworzenia przez niego „dziennika 
wirtualnej podróży” po Portalu, a także mechanizmu przygotowania własnych prezentacji 
z zasobów Portalu. Mechanizm działania zostanie wypracowany w trakcie warsztatów 
z Wykonawcą. 

30) Elementy Systemu WMM – obecne jak i będące efektem rozbudowy, a w szczególności Portal 
prezentacyjny oraz Repozytorium, zrealizowane zostaną z uwzględnieniem standardów 
WCAG 2.0 opisanych np. na stronie http://fdc.org.pl/wcag2/. Oczekiwany poziom spełniania 
wytycznych tego standardu został ustalony na poziomie minimum AA. 

31) Panel sterowania musi umożliwiać pełną konfigurowalność Frontendu w zakresie układu 
wszystkich widoków Portalu z możliwością zarówno hierarchicznego dziedziczenia zmian 
szablonu, jak i unikalnej konfiguracji podstron oraz wyłączanie lub włączanie poszczególnych 
funkcji i modułów Portalu. 

32) Portal musi obsługiwać co najmniej dwie wersje językowe (polska, angielska), z możliwością 
tworzenia lokalizacji pod dodatkowe języki. 

33) Jeżeli niemożliwe jest tłumaczenie treści Portalu na bieżąco, to zalecane jest wyłączenie 
w strukturze Portalu w wersji obcojęzycznej tych treści, które nie są przetłumaczone na język 
angielski. Silnik Portalu powinien dawać takie możliwości i dużą elastyczność pod tym 
względem. 

V.4. Zmiany w zakresie Frontendu 

1) Zamawiający określa obecną przybliżoną liczbę użytkowników Portalu na 100 000 wejść 
rocznie. Po przebudowie Systemu WMM szacuje się, że będzie ona wzrastała i System musi 
zapewnić obsługę co najmniej 500 000-1 000 000 wejść rocznie. 

2) System zarządzania treścią Portalu musi umożliwiać dostęp do zaawansowanych sposobów 
wyświetlania treści dla strony głównej (np. typu MegaBaner, np. edytor slider`ów musi mieć 
możliwość zamieszczania i edycji tekstu na obrazkach, z podstawowymi efektami graficznymi 

http://fdc.org.pl/wcag2/
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dla umieszczanych obrazków (np. przesunięcie, animacja przezroczystości, zoom, easing`i) 
oraz mieć możliwość zmiany wymiarów slidera etc. 

3) W przypadku awarii Portalu pod adresem muzea.malopolska.pl musi się wyświetlać 
zawartość Repozytorium (widok ten powinien być równoznaczny z zawartością obecnego 
działu Obiekty). W przypadku wystąpienia błędów krytycznych Systemu uniemożliwiających 
jego pracę lub planowych wyłączeń musi być wyświetlany zaprojektowany odpowiednio 
komunikat, którego treść i wygląd zaakceptuje Zespół Redakcyjny WMM. 

4) Układ graficzny Portalu musi uwzględniać zmiany wyglądu grafiki związane ze zdarzeniami 
okolicznościowymi, np. żałoba, święta etc. (np. detale, symbole, kolorystyka). 

5) Wykonawca uwzględni umieszczenie na Portalu znaków i symboli graficznych dostarczonych 
przez Zamawiającego, a których obecność może być związana ze zobowiązaniami 
Zamawiającego. 

6) Wykonawca zaprojektuje szablon wydruku rekordu obiektu i jego eksportu w tym do pliku 
PDF tak, by zapewnić spójną reprezentację rekordu zarówno w trakcie wyświetlania 
w przeglądarce internetowej jak i po eksporcie/wydruku. 

7) Projektowane i modernizowane elementy systemu informatycznego a w szczególności Portal 
prezentacyjny oraz Repozytorium, zrealizowane zostaną z uwzględnieniem standardów 
WCAG 2.0 opisanych np. na stronie http://fdc.org.pl/wcag2/. Oczekiwany poziom spełniania 
wytycznych tego standardu został ustalony na poziomie minimum AA. 

8) Nowy projekt przebudowanego Portalu zaprojektowany przez Wykonawcę i zaakceptowany 
przez Zespół Redakcyjny WMM musi być przyjazny dla użytkownika, intuicyjny 
i wykorzystujące najnowsze trendy UX. Kryterium oceny jakościowej musi być szybkość 
działania i ładowania treści oraz intuicyjność nawigacji. Prędkość wczytywania stron będzie 
weryfikowana przy użyciu narzędzi uzgodnionych z Zamawiającym. 

9) Projekt graficzny i przyjęte rozwiązania dotyczące responsywności, adaptujące lub 
ograniczające ilość wyświetlanych treści, muszą zapewnić spójność odbioru Portalu na 
popularnych urządzeniach mobilnych (Android, IOS, Windows) i wiodących przeglądarkach 
(w szczególności Firefox, MS Edge, Safari, Chrome, Opera) i być dostosowane do co najmniej 
5 najpopularniejszych formatów i rozdzielczości wyświetlaczy. 

10) Projekt graficzny musi tworzyć spójny system graficzny, ułatwiający efektywną 
i jednoznaczną nawigację po Portalu oraz poprawny obiór treści. Jednocześnie przyjęte 
rozwiązania nie mogą w być inwazyjne w stosunku do przedstawianych treści. 

11) System musi umożliwiać modułowe tworzenie treści poszczególnych wpisów i stron (tekst, 
obrazek, slider, sketchfab itp.). 

12) Układ graficzny musi być w pełni responsywny a przyjęte rozwiązania nawigacyjne muszą być 
dostosowane do różnych typów urządzeń i obsługiwać co najmniej następujące typy 
przeglądarek: Firefox, MS Edge, Safari, Chrome, Opera. 

13) System musi rozpoznawać urządzenie użytkownika i dostosowywać do niego sposób 
interakcji. 

14) System musi być wyposażony w kompleksowy system publikacji wysokorozdzielczych 
obrazów (typu DeepZoom, Zoomify) oraz sekwencji obrazów dookólnych, wraz 
z serwerowym mechanizmem tworzenia takich publikacji (np.: AJAX ZOOM) obejmującym 
możliwość automatycznego tworzenia pochodnych materiałów graficznych wymaganych na 
Portalu: miniatury podglądu plików graficznych, konwersji plików TIFF na JPG, wyboru 
kontekstu publikacji dla materiałów graficznych wprowadzonych do Repozytorium typu 
zdjęcie wiodące, zdjęcie galeryjne, prezentacja dookólna, prezentacja 3D, prezentacja 
złożona. 

http://fdc.org.pl/wcag2/
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15) System musi zapewniać możliwość osadzania na stronie elementów niestandardowych 
w postaci np. ramek IFRAME. 

16) Rozbudowany System musi zapewnić co najmniej obecny poziom optymalizacji SEO. Zostanie 
on zweryfikowany przy użyciu narzędzi uzgodnionych z Zamawiającym. 

17) Na Portalu muszą być dostępne dwa typy wyszukiwarek: podstawowa i zaawansowana. 
Każda z nich musi być wyposażona w system autopodpowiedzi i autokorekty fraz 
z możliwością definiowania wag wyszukiwania. 

18) System informatyczny rozbudowanego Portalu musi zapewnić przeglądanie, grupowanie 
i sortowanie zasobów Portalu na szereg różnych sposobów, w tym co najmniej istniejące: 
▪ wyszukiwarka heurystyczna (konieczna rozbudowa silnika wyszukiwania), 
▪ wyszukiwarka zaawansowana (oparta o metadane kart obiektów), 
▪ wszystkie/szczęśliwy traf, 
▪ tematy (kryteria Zespołu Redakcyjnego WMM), 
▪ przynależność do muzeum, metadane, tagi, 
▪ grupowanie wg osi czasu (z możliwością wyboru okresu czasu), 
▪ grupowanie wg chmury połączeń semantycznych (z możliwością operacji logicznych 

dodaj/odejmij, obecnie istniejąca funkcjonalność wymaga unowocześnienia 
zastosowanych technologii wizualizacji). 

19) System musi umożliwiać Zespołowi Redakcyjnemu WMM i użytkownikom zewnętrznym 
udostępnianie wszystkich elementów Portalu do mediów społecznościowych (np. w postaci 
ikonek pod wpisem blogowym lub wysuwanym panelem z krańca strony) – np. Poleć ten 
artykuł znajomym! 

20) System powinien umożliwiać Zespołowi Redakcyjnemu WMM i użytkownikom zewnętrznym 
proponowanie podobnych wpisów pod artykułami blogowymi. 

21) System musi umożliwiać Zespołowi Redakcyjnemu WMM tworzenie rankingów artykułów – 
najnowsze / popularne / polecane wyświetlanych przy każdym wpisie blogowym. 

22) System musi umożliwiać użytkownikom Portalu wydruk/zapis do pdf każdej strony Portalu. 
23) System musi umożliwiać użytkownikom Portalu automatyczne powiadamianie mediów 

społecznościowych o nowych wpisach (rozsyłanie do facebooka, tweetera, google+ i bloggera 
informacji o nowych artykułach), np. poprzez wykorzystanie apletu ifttt (if this then that). 

24) System musi umożliwiać automatyczne umieszczanie wpisów z mediów społecznościowych 
w wybranych lokalizacjach Portalu. 

25) System musi umożliwiać tworzenie automatycznych newsletterów wysyłanych do 
określonych użytkowników. 

26) Infrastruktura Systemu musi umożliwiać tworzenie subdomen i tworzenie serwisów oraz 
instalację modułów niezależnych (np. AngularJS) od głównego Systemu WMM pozwalając na 
tworzenie portali pochodnych, korzystających z danych RPD poprzez moduł komunikacji. 

27) Moduł zarządzania publikacją w czasie (kalendarz zadań i publikacji, szkice, akceptacja, 
workflow) musi zostać przebudowany w zakresie ustalonym z Zamawiającym. 

28) Wykonawca wykona w porozumieniu z Zamawiającym co najmniej trzy odmienne tryby 
nawigacji, układu graficznego i dostępu do treści na Portalu WMM: 

1. Tryb repozytoryjny, nawiązujący do istniejącej architektury informacji Portalu WMM, 
z uwzględnieniem przebudowy wybranych modułów w formie ustalonej podczas warsztatów 
z Wykonawcą, w tym co najmniej przebudowy: 

• mechanizmu promującego wybrane treści z zasobów Portalu WMM na stronie 
głównej; 

• mechanizmu wyświetlania wysokorozdzielczych obrazów; 
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• mechanizmu automatycznego generowania plików podglądu dla materiałów 
publikowanych na Portalu WMM; 

• mechanizmu zarządzania listą wyszukanych/wybranych/wyfiltrowanych obiektów 
i innych treści; 

• mechanizmu wyświetlania sieci połączeń; 

• mechanizmu wyświetlania osi czasu; 

• mechanizmu wyświetlania wystaw tematycznych w dziale Interpretacje, a w tym 
dziale co najmniej czterech sposobów nawigacji po grafikach interaktywnych, 
w tym:  
o wg. osi góra/dół-prawo/lewo, 
o krokowe zagłębianie się w kadr,  
o mapa z animacjami odjazdów i najazdów do wybranych miejsc,  
o scenografia kulisowa z efektem paralaksy. 

W trybie repozytoryjnym nowowprowadzane rozwiązania powinny koncentrować się na 
wspomaganiu dostępu do całości treści merytorycznych dla użytkowników korzystającym 
z Portalu WMM głównie za pomocą komputerów osobistych. 

2. Tryb „dziennika wirtualnej podróży”, w formie ustalonej podczas warsztatów z Wykonawcą, 
w tym co najmniej: 

• mechanizm tworzenia, zapisania i edycji własnych kolekcji z materiałów 
opublikowanych na Portalu WMM; 

• mechanizm „wirtualnej podróży” pozwalający na przeglądanie treści na Portalu 
oparty o nawigację wynikającą z powiązań pomiędzy obiektami, kolekcjami, 
wystawami tematycznymi i autorskimi oraz innymi treściami dostępnymi na 
Portalu WMM. 

„Wirtualna podróż” to sekwencja przeglądanych treści podzielona na kadry/ekrany 
zawierające określone zestawy informacji. Podział ten dokonywany jest podczas przeglądania 
treści Portalu WMM przy użyciu dostępnych narzędzi nawigacyjnych, dających możliwość 
odkrywania przez użytkownika powiązań pomiędzy zdigitalizowanymi obiektami muzealnymi 
i innymi treściami publikowanymi na Portalu WMM. Powiązania te, obecnie przetwarzane 
przez istniejący System WMM to m.in:  

• metadane inwentarzowe wg karty obiektu; 

• „Tematy” – podstawowy podział semantyczny tworzony przez Zespół redakcyjny 
WMM; 

• tagi; 

• materiały „Czy wiesz, że?”; 

• „Podobne obiekty” – połączenia wykonywane przez Zespół redakcyjny WMM; 

• „Ćwiczenia” – połączenia obiektów z powodu przynależenia do ćwiczenia/ścieżki 
edukacyjnej; 

• „Interpretacje” – połączenia obiektów z powodu przynależenia do autorskiej 
wystawy tematycznej z działu Interpretacje. 

Po przebudowie dołączone zostaną dodatkowe powiązania wynikające z przynależności do 
kolekcji tematycznych oraz słowników sematycznych i tagów ukrytych. 

 
Mechanizm „wirtualnej podróży” musi: 

• uwzględnić limitowanie wyświetlanych treści do jednostkowych kadrów/ekranów 
wynikającej ze specyfiki urządzeń mobilnych jak i charakteru samej 
funkcjonalności; 
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• uwzględnić możliwość zapisania odbytej sesji w formie pliku tekstowego 
wykorzystującego mechanizm COOKIES; 

• tworzyć interaktywną „mapę” przebytej podróży/odbytej sesji z dostępem do 
poszczególnych odwiedzonych elementów; 

• zapewnić możliwość odtworzenie przebytej sesji w formie zbliżonej do pokazu 
slajdów, z opcjonalną możliwością automatycznego odtworzenia pokazu slajdów, 
uzależnioną od długości dodanej do pokazu ścieżki dźwiękowej; 

• zapewnić możliwość edycji elementów trasy odbytej „podróży”; 

• działać w powiązaniu z mechanizmem tworzenia własnej kolekcji, co oznacza, że 
odbytą trasę, czyli sekwencję przejrzanych treści będzie można zamienić we własną 
kolekcję; 

• mieć możliwość w trybie edycji umieszczenia odnośników do co najmniej serwisów 
Pinterest, Wikipedia. 

W trybie „wirtualnej podróży” nowowprowadzane rozwiązania powinny koncentrować się na 
wspomaganiu dostępu do treści dla użytkowników korzystającym z Portalu WMM głównie za 
pomocą urządzeń mobilnych i ekranów dotykowych.  
 

3. Tryb odczytu, ograniczający liczbę elementów graficznych wyświetlanych na poszczególnych 
stronach Portalu WMM i wspomagający dostęp do wszystkich artykułów i treści 
merytorycznych opublikowanych na Portalu WMM. 
Tryb odczytu musi zapewnić układ graficzny dla wybranych treści na Portalu w arkuszu stylów 
(CSS) HTML zgodnym ze specyfikacją ePUB oraz PDF oraz pobranie tych treści w tym 
formacie. W trybie odczytu użytkownik powinien otrzymać szacunkową informację o ilości 
czasu jaki jest potrzebny do przeczytania określonych treści. 

29) Przebudowa Portalu WMM musi uwzględnić dostosowanie istniejących treści do w/w trybów 
nawigacji i ich migrację. 

30) Zalogowani użytkownicy Portalu WMM, muszą zyskać dostęp do następujących dodatkowych 
funkcjonalności: 

• wielokrotnego tworzenia, zapisu, publikacji i edycji własnych kolekcji z materiałów 
opublikowanych na Portalu WMM; 

• wielokrotnego odbycia, zapisu, odtworzenia i edycji trasy „wirtualnej podróży”; 

• zapisu odpowiedzi w zadaniach kreatywnych z działu Ćwiczenia, w postaci 
krótkiego tekstu oraz w postaci niewielkich odręcznych rysunków. 

31) Moduł wyświetlania elementów graficznych na karcie obiektu musi umożliwiać 
Administratorowi Systemu WMM zapis stanu wyświetlanego materiału (screenshot) w celu 
tworzenia miniatury podglądu danej treści (thumbnail). W ramach tej funkcjonalności 
zalogowany użytkownik musi mieć możliwość nanoszenia na taki obrazek zmian rysunkowych 
w podstawowym zakresie (funkcjonalności zbliżone do MS Paint) i zapisu takiego obrazka na 
swoim koncie. 
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V.5. Zmiany w zakresie modułu komunikacji (API) 

1) Po przebudowie Systemu WMM szacuje, że moduł komunikacji musi posiadać możliwość 
obsługi co najmniej 15 000 000 zapytań rocznie oraz wydajną obsługę przy szacowanym 
szczytowym obciążeniu dziennym na poziomie co najmniej 500 000 np. dla wydarzenia 
w rodzaju Noc Muzeów. 

2) Moduł komunikacji zapewniać ma udostępnianie danych do aplikacji i serwisów 
zewnętrznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. 

3) Podstawowym źródłem danych będzie Backend Systemu. Wszystkie dane, oznaczone jako 
opublikowane na Frontendzie będą automatycznie udostępniane przez moduł komunikacji 
jako integralną część back-endu. 

4) Moduł komunikacji posiadać będzie swój panel administracyjny umożliwiający zarządzanie 
sposobem udostępniania danych. Administratorzy Systemu będą mieć możliwość dowolnego 
włączenia i wyłączenia dostępnych na zewnątrz pól każdego obiektu muzealnego i jednostki 
muzealnej widocznego na Portalu. Wartością domyślną każdego pola opublikowanego 
obiektu jest „dostępny”. 

5) Wyłączone z dostępności pola muszą być oznaczone w źródle danych, tak by umożliwić 
zewnętrznym podmiotom (Muzeom) ich obsługę bez konieczności przebudowy parserów. 

6) Musi zapewniać co najmniej następujące funkcjonalności: 
▪ eksport danych do wielu formatów w tym co najmniej PDF, DOC,ODT, RTF, TXT, 
▪ pobieranie danych specyficznych z Portalu w wielu formatach, 
▪ dostępność online przez protokół co najmniej JSON, embed HTML, CSV, XML, 
▪ agregacja danych w plikach .zip, .csv, XML, 
▪ pobieranie wybranych plików, 
▪ pobieranie zagregowanych danych (zestawy wielu plików i folderów wybranych przez 

użytkownika) w formacie .zip, 
▪ możliwość własnego definiowania własnych tagów XML i pól CSV dla API i określania 

zakresu udostępnianych danych, 
▪ automatyczna generacja i publikacja online podstawowej dokumentacji API wraz ze 

śledzeniem zmian, 
▪ wykonywanie kopii (buforowanie) najczęściej pobieranych danych w celu zapewnienia 

możliwie szybkiego dostępu do danych. 
 
V.6. Uwagi realizacyjne 

 
1) Kluczowym kryterium jakościowym przy wyborach docelowych rozwiązań funkcjonalno-

graficznych jest czas dostępu do treści, łatwość tworzenia list obiektów wybranych do 
przejrzenia, responsywność. 

2) Wyklucza się ̨konieczność ́instalowania na komputerach użytkowników jakiegokolwiek 
oprogramowania jako warunku korzystania z Systemu. 

3) Na każdym etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na 
temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde żądanie Zamawiającego lub osoby 
wskazanej przez Zamawiającego, a także poddania się kontroli postępu realizowanych prac. 

4) Wszelkie elementy realizacji będą przez Wykonawcę testowane na bieżąco, w miarę ich 
wdrażania, we własnym zakresie. Wszelkie problemy wynikłe w czasie ww. testów będą 
niezwłocznie zgłaszane Zamawiającemu. Zamawiający ma prawo na zgłaszanie 
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wniosków/uwag/zaleceń do zgłoszonych wyników testów, zaś Wykonawca musi na nie 
reagować zgodnie z metodologią ustaloną z Zamawiającym w Etapie 2A. 

5) Przebudowany System WMM musi uwzględniać aktualnie najlepsze sposoby zabezpieczenia 
infrastruktury, systemów repozytorium i samych danych, będące w zgodzie z aktualną 
metodologią obsługi systemów informatycznych UMWM. Przeprowadzenie analizy wymagań 
umożliwi jego implementację w modelu przyrostowym. Jako bazę Zamawiający proponuje 
metodologię Agile. 

6) Ze względu na zakres zmian i ich charakter (przebudowa i rozbudowa istniejącego Systemu 
WMM) postulowanym sposobem realizacji przez wyłonionego Wykonawcę będzie Scrum. 
Scrum to iteracyjna i przyrostowa metodyka zarządzania procesami, zaliczana do metodyk 
zwinnych, zgodnych z manifestem Agile. W metodyce tej rozwój produktu podzielony jest na 
mniejsze, trwające maksymalnie jeden miesiąc kalendarzowy iteracje, zwane sprintami 
następującymi bezpośrednio po sobie. Po każdym sprincie zespół pracujący nad rozwojem 
produktu jest w stanie dostarczyć działającą jego wersję. Scrum jest często stosowany 
podczas tworzenia i rozwijania oprogramowania, nie jest jednak ograniczony tylko do tej 
dziedziny. Więcej (https://pl.wikipedia.org/wiki/Scrum). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Scrum

