ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
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Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДНА
№
1.

Наименование на актива
Софтуерна система

Количество

Минимални технически и/или функционални характеристики

1

Системата трябва да бъде разделена на минимум четири
части:
web базирана част;
част базирана на мобилни устройства
(таблети/телефони/други индустриални устройства);
част със справки в реално време;
част с анализи на базата на исторически данни;
Характеристики:
Възможност за наблюдение на ефективността на
операторите/на производствената линия в шивашко
предприятие, в реално време.
Отчитане на ефективността на поточната линия на
шивашко предприятие в реално време.
Не-релационна (NoSQL) база данни, поемаща
натоварване за 40 едновременни потребителя;
предоставя възможност да бъде обединена
информацията от процесите по управление на изработка на
продуктите, обект на клиентска поръчка, визуализация на
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поръчките и продуктите в тях, в едно логическо работно
пространство. Това ще позволи всички въвлечени в тези
процеси екипи, да разполагат с унифициран информационен
източник, единна система за управление на
задачите(процесите) и да работят с точната информация в
реално време. Така ще се постигне ускоряване на процесите по
изпълнение на клиентска поръчка, оптимизация на дейността
на служителите, намаляване на рисковете от грешки и
постигане на по-бърза пазарна реализация.
Работни задачи и процеси (Рaботните процеси
workflows) ще са предварително дефинирани
последователности от задачи, като резултатът от всяка задача
ще определя посоката на разклонение на работния процес и
съответно следващата задача, която ще се генерира за
изпълнение. Решението ще предоставя възможност за
създаване, организиране и разпределение на задачи между
различните организационни единици, тяхното проследяване и
изпълнение.
Всеки, от въвлечените в работата с клиента служители,
ще получава и изпълнява задачи.
Работните задачи ще обхващат:
•
Въвеждане на информация от поръчка от клиент;
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•
Стартиране и управление на процес за изпълнение на
поръчката;
•
Разпределение на задачи между организационни
единици на последователен и паралелен принцип – дизайн,
кроене, рязане, шиене, пране, гладене, пакетаж, експорт;
•
Маркиране на изпълнението на задачи, с необходимата
съпътстваща документация и информация;
•
Маркиране на изпълнението на клиентската поръчка.
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