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1
η
 Δημόζια Διαβούλεσζη 

επί ηεο αληηζηνίρεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο πξνκήζεηαο Γλφο πζηήκαηνο Ωξνκέηξεζεο 

Πξνζσπηθνχ, (CPV: 31711300-6 «Ηιεθηξνληθά πζηήκαηα Υξνλνκέηξεζεο»)  κε  θξηηήξην  θαηαθχξσζεο  ηελ  πιένλ  

ζπκθέξνπζα  απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο θαη εθηηκψκελεο αμίαο:  

1. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο αλάξηεζεο ζηνλ 

ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr) θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

(www.gnamfissas.gr),  

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, θαζψο θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε log1@gnamfissas.gr    

αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία. 

 

 – Ο – 

 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

  

  

 __________ 

 ΓΓΩΡΓΙΟΥ ΦΑΡΙΛΑΟΣ 

 

ΑΔΑ: 6Ο9Ν4690ΒΟ-ΝΙΚ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
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Α. Τετνικές προδιαγραθές ζηαθερών ηερμαηικών ζσζκεσών ανάγνωζης 

1. Αξηζκφο ζπζθεπψλ: 2 (γηα ην θηίξην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ην ΚεΦ.Ι.Απ) 

2. Οη ζπζθεπέο λα είλαη ηχπνπ Proximity (πξνζέγγηζεο), επηηνίρηαο ηνπνζέηεζεο, θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ηεο 

θάξηαο απφ ειάρηζηε απφζηαζε 10 εθαηνζηψλ θαη ζε ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ ελφο (1) δεπηεξνιέπηνπ. 

3. Σν ηεξκαηηθφ λα θέξεη ελζσκαησκέλν αλαγλψζηε θαξηψλ ΓΜ 125 KHz, ελψ ελαιιαθηηθά λα κπνξεί λα δερζεί αλαγλψζηε 

θαξηψλ MiFARE ή HID. 

4. Να ζπλδένληαη ζε δίθηπν Ethernet ηφζν κέζσ standard ζχξαο RJ-45 κέζσ θαισδίνπ UTP/FTP, φζν θαη αζχξκαηα κέζσ ηνπ 

ηνπηθνχ δηθηχνπ Wi-Fi. 

5. Οη ζπζθεπέο λα είλαη δηαρεηξίζηκεο (manageable) κέζσ δηθηχνπ. 

6. Κάζε ζπζθεπή ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηφζν ρηππήκαηα εηζφδνπ φζν θαη ηα ρηππήκαηα εμφδνπ κέζσ απηφκαηεο 

κεηάπησζεο ζε θαηάζηαζε «εμφδνπ» ζε θαζνξηζκέλε ψξα κε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ή 

ηδηαίηεξνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. Σν ηεξκαηηθφ λα έρεη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) function keys ηα νπνία λα είλαη 

πξνγξακκαηηδφκελα. 

7. Θα πξέπεη λα κπνξεί λα επηηξέπεη ηε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ απφ κία ζπζθεπψλ ζην ίδην δίθηπν. 

8. Η ζπζθεπή λα έρεη έγρξσκε, επαλάγλσζηε νζφλε ηχπνπ LCD, δηαγσλίνπ ηνπιάρηζηνλ 3,5΄ ζηελ νπνία λα παξνπζηάδεηαη ε 

ψξα ή/θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

9. Η ψξα λα ξπζκίδεηαη απηφκαηα κέζσ δηθηχνπ απφ θεληξηθφ εμππεξεηεηή. 

10. Γζσηεξηθή κλήκε ζπζθεπήο 

11. Η ζπζθεπή ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο δηθηχνπ θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ εμππεξεηεηή λα θξαηά ηα θηππήκαηα. 

12. Να απνζεθεχεη ηα ζηνηρεία ησλ θαξηψλ ηνπιάρηζηνλ 10.000 ρξεζηψλ/θαξηψλ θαη ηνπιάρηζηνλ 100.000 εγγξαθέο πνπ ζα 

θαηαγξάθνληαη ζηελ εζσηεξηθή κλήκε ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο δηθηχνπ. Με ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ δηθηχνπ 

ηα θηππήκαηα ζα κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζηνλ εμππεξεηεηή θαη ζα δηαγξάθνληαη απφ ηελ εζσηεξηθή κλήκε ηεο ζπζθεπήο. 

13. Η ζπζθεπή λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κπαηαξία ψζηε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο λα θξαηά ηε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία 

γηα πεξίπνπ 4 ψξεο.  

14. Η ζπζθεπή λα έρεη ερεηηθή θαη νπηηθή έλδεημε απνδνρήο ή απφξξηςεο ηνπ θηππήκαηνο. 

Β. Τετνικές προδιαγραθές καρηών 

1. Οη θάξηεο ζα πξέπεη λα είλαη πιαζηηθέο ηχπνπ θαη δηαζηάζεσλ έσο ην κέγεζνο πηζησηηθήο θάξηαο (credit card), ζχκθσλεο κε 

ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηερλνινγίαο proximity (θάξηεο πξνζέγγηζεο), read only (κφλν αλάγλσζεο, low frequency (125 KHz). Η 

αλάγλσζε ηεο θάξηαο ζα κπνξεί λα γίλεη απφ απφζηαζε 10 εθαηνζηψλ. 

2. Οη θάξηεο ζα έρνπλ ελζσκαησκέλν κνλνζήκαλην ζηαζεξφ θσδηθφ ζε passive tag θαη εθηππσκέλν ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηεο 

θάξηαο. 

3. Πιήζνο θελψλ ιεπθψλ θαξηψλ RFID EM 125 KHz: 1000 ηεκάρηα 

Γ. Τετνικές προδιαγραθές εθαρμογής 

Απαραίηηηες βαζικές προδιαγραθές 

1. Η εθαξκνγή λα είλαη web: απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή απφ πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο. 

2. Σν βαζηθφ ινγηζκηθφ λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή λα πξφθεηηαη γηα ειιελνπνηεκέλε έθδνζε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ εηαηξεία ηνπ εμσηεξηθνχ. 

3. Τπνζηήξημε δπλαηφηεηαο ζπληήξεζεο ρξεζηψλ, δηθαησκάησλ, θσδηθψλ πξφζβαζεο θαη αδεηψλ ρξήζεο εθαξκνγψλ γηα ην 

δηαρεηξηζηή 

4. Σν θάζε ππνζχζηεκα ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κέζσ ηππηθψλ ηερλνινγηψλ Δηθηχσλ/δηαδηθηχνπ, θαη σο 

πξνο ηε δηεπαθή ηνπ κε ηνλ απιφ ρξήζηε, αιιά θαη σο πξνο ηε δηεπαθή ηνπ κε ην δηαρεηξηζηή απηνχ. 

5. Κάζε ππνζχζηεκα ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε αλνηρηή αξρηηεθηνληθή, αθήλνληαο ρψξν γηα επέθηαζε θαη εχθνιε κεηαβνιή 

ηνπ, ψζηε λα θαιχςεη κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο. 

6. Σν θάζε ππνζχζηεκα ζα πξέπεη λα αθήλεη αλνηθηνχο δξφκνπο γηα ηελ εθκεηάιεπζή ηνπο απφ ηα ππφινηπα ππνζπζηήκαηα ή 

κειινληηθέο εθαξκνγέο κέζσ ηππνπνηεκέλσλ θαη επξέσο απνδεθηψλ δηεπαθψλ. 

7. Δηαδηθαζίεο παξακεηξνπνηήζηκεο εμαγσγήο θαη εθηχπσζεο κέξνπο ή φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζε θνηλνχο κνξθφηππνπο 

αξρείσλ (excel, CSV, xml ή ζε ASCII αξρεία (ELOT-928) κε ζπλεπψο νξηνζεηεκέλα πεδία (delimited). 

8. Ο αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ην ζχλνιν ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ κε ηελ αληίζηνηρε αδεηνδφηεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο: 
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 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε ηξέρνπζα ππνζηήξημε απφ ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία. Γλδεηθηηθά Windows server 

2008 R2 

 WMWare (ESXI 5.5 θαη άλσ) 

 Active Directory Authentication ή αληίζηνηρν 

 Web Application Server Apache Tomcat 7  

9. Βάζε δεδνκέλσλ ηειεπηαίαο έθδνζεο: ελδεηθηηθά Oracle 10, MSSQL 

10. Η επζχλε αδεηνδφηεζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαιχπηεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηεο εθαξκνγήο. 

11. Η εθαξκνγή λα πξνζθέξεη πνιχ ηζρπξά ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο 

12. Δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε δηαδηθαζίεο ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup) 

13. Παξνρή κεραληζκψλ εμαθξίβσζεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε (authentication) 

14. Αληαιιαγή θξππηνγξαθεκέλσλ δεδνκέλσλ κέζσ ρξήζεο πξσηνθφιινπ https 

15. Οη θσδηθνί πξφζβαζεο ρξεζηψλ πξέπεη λα κελ ζψδνληαη ζε κνξθή απινχ θεηκέλνπ αιιά ζε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή 

16. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θεληξηθήο δηαρείξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ, ηνπ θιεηδψκαηνο θαη ηνπ 

μεθιεηδψκαηφο ηνπο 

17. Δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ρξεζηψλ κε ηερλνινγίεο SSO πρ. SAM 2, OATH 2 θα 

18.  Η ζχλδεζε ελφο ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα απελεξγνπνηείηαη κεηά απφ έλα ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα αδξάλεηαο 

19. Σπρφλ επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζηελ πξνζσξηλή κλήκε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο 

θαζψο νχηε ζε πεγαίν θψδηθα ηζηνζειίδσλ 

20. σζηή δηαρείξηζε πεξηνξηζκψλ θαη δηθαησκάησλ γηα φινπο ηνπο ππάξρνληεο ξφινπο ηεο εθαξκνγήο έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη θάζε ξφινο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε κφλν ζηηο επηηξεπφκελεο πεξηνρέο. 

Δ. Λειηοσργικές προδιαγραθές εθαρμογής 

Καρηέλα σπαλλήλοσ 

1. Σα ζηνηρεία ηνπ εξγαδφκελνπ λα θαηαρσξνχληαη ζε έλα ζχζηεκα 

2. Ιζηνξηθφηεηα ζηνηρείσλ: δπλαηφηεηα αλαθνξάο ζε παξειζφληα ρξφλν ζε βαζηθά ζηνηρεία κε ην ηη ίζρπε ηφηε 

(ζέζε/νξγαλφγξακκα/ηκήκα θιπ) 

3. Πξνζσπηθά ζηνηρεία δηεχζπλζεο, θχιν 

4. Α.Μ. ππαιιήινπ 

5. Δηνηθεηηθά (Δηεχζπλζε, Σκήκα, ππνηκήκα, ππεξεζία, ζεκείν εξγαζίαο, εηδηθφηεηα, ηδηφηεηα ζέζεο, βαζκφο, θιπ) 

Δηαρείξηζε παξνπζηψλ πξνζσπηθνχ-σξνκέηξεζε 

1. Να έρεη ηελ πξννπηηθή ελδερφκελεο ζχλδεζεο κε ηα ππνζπζηήκαηα κηζζνδνζίαο, άδεηεο/απνπζίεο θαζψο θαη κε ηεξκαηηθά 

ζπιινγήο ρηππεκάησλ παξνπζηψλ 

2. Δπλαηφηεηα παξακεηξηθνχ θαζνξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ εκεξήζησλ σξαξίσλ (ζπλερψλ ή δηαθεθνκκέλσλ) γηα εξγαδφκελνπο 

πνπ εξγάδνληαη κε ζηαζεξφ σξάξην φιε ηελ εβδνκάδα. Γηα θάζε σξάξην ζα κπνξεί λα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ε ψξα 

έλαξμεο θαη ιήμεο, ε ειαζηηθφηεηα θιπ. 

3. Δπλαηφηεηα παξακεηξηθνχ θαζνξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ εβδνκαδηαίσλ σξαξίσλ εξγαζίαο, γηα εξγαδφκελνπο πνπ δελ 

εξγάδνληαη κε ην ίδην σξάξην θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο, αιιά έρνπλ ζηαζεξφ (επαλαιακβαλφκελν) εβδνκαδηαίν πξφγξακκα 

εξγαζίαο (π.ρ. ππάιιεινη κε εηδηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο) 

4. Δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο αλά εξγαδφκελν, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θαλνληθφηεηα 

σξαξίνπ (π.ρ. εξγαδφκελνη κε ζχζηεκα βαξδηψλ θαη ξεπφ) 

5. Γίδνο βάξδηαο (πξσηλή, απνγεπκαηηλή λπρηεξηλή) 

6. Δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο-ζπκπιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο 

7. Γθηχπσζε αηνκηθψλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο 

8. Γθηππψζεηο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο αλά εκέξα, αλά εξγαδφκελν, αλά νξγαλσηηθή κνλάδα γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

δηάζηεκα 

Ωρομέηρηζη 

1. Πιήξεο δηαρείξηζε ησλ ρηππεκάησλ ηεο θάξηαο (θαηαγεγξακκέλα in/out) 

2. Απηφκαηε ελεκέξσζε θηλήζεσλ απφ ξνιφγηα 

3. Απηφκαηνο εληνπηζκφο άγλσζησλ γηα ην ζχζηεκα θαξηψλ, θαζψο θαη δπλαηφηεηα εμαίξεζεο πνιιαπιψλ θηλήζεσλ ηεο ίδηαο 

θάξηαο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ιάζνο. 
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4. Ιζηνξηθή παξαθνινχζεζε ησλ θαξηψλ σξνκέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε εξγαδφκελν. Απηφκαηε αλαγλψξηζε 

ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε κηα θίλεζε απφ ηνλ αξηζκφ ηεο θάξηαο θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ έγηλε ε θίλεζε. 

5. Η εθάζηνηε πεξίνδνο σξνκέηξεζεο είλαη ειεχζεξε θαη παξακεηξηθά νξηδφκελε, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

θαη ελεκέξσζεο νπνηνπδήπνηε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

6. Δπλαηφηεηα ησλ ελεκεξψζεσλ ησλ θηλήζεσλ εηζφδνπ-εμφδνπ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο 

7. Δηάξθεηα σξαξίνπ 

8. Παξνπζίεο 

9. Καζνξηζκφο εγθεθξηκέλνπ ειιηπνχο σξαξίνπ 

10. Καζνξηζκφο εγθεθξηκέλεο αιιαγήο σξαξίνπ 

11. Δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ρηππήκαηνο ηεο θάξηαο ηνπ ππαιιήινπ ζην θνληηλφηεξν πξνβιεπφκελν σξάξην 

εξγαζίαο 

12. πλνιηθή απνπζία ζε ψξεο αλά εκέξα 

13. Παξνπζηνιφγην/απνπζηνιφγην γηα ην ζχλνιν εξγαδνκέλσλ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη παξφληεο βάζεη πξνγξάκκαηνο 

14. Δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ θαη δπλαηφηεηα παξέκβαζεο απφ ην ρξήζηε 

15. Δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ηεο κηζζνδνζίαο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο απαζρφιεζεο γηα θάζε κήλα 

16. Γθηχπσζε παξνπζηνινγίσλ θαη θαηαζηάζεσλ ειέγρνπ 

17. Ηκεξήζηα θαηάζηαζε απνπζηψλ 

18. Μεληαία θαξηέια απαζρφιεζεο αλά εξγαδφκελν 

19. Καηάζηαζε πεξηθνπψλ θαη πξνζαπμήζεσλ 

20. Αξρείν ειέγρνπ αλά εξγαδφκελν, αλά εκεξνκελία, ζπλνιηθά 

21. Αξρείν κελπκάησλ ιαζψλ (ρσξίο είζνδν, ρσξίο έμνδν, δηπινρηχπεκα, παξνπζία ρσξίο ηαπηνπνίεζε πξνγξακκαηηζκέλνπ 

σξαξίνπ θιπ) 

22. Αξρείν δηαρσξηζκνχ εγγξαθψλ (νξζέο, πξνβιεκαηηθέο, κε σξάξην, κφλν κε είζνδν, κφλν κε έμνδν) 

Υπηρεζίες σλοποίηζης 

1. Γγθαηάζηαζε-παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγήο, έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο 

2. Γθπαίδεπζε δηαρεηξηζηψλ 

3. Γθπαίδεπζε ρξεζηψλ θαη πξντζηάκελσλ 

4. Σεθκεξίσλ εθαξκνγήο: ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη πιήξε θαη αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ εθαξκνγή 

πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ζε θαηάιιεια έληππα εγρεηξίδηα 

5. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη εηδηθή κέξηκλα θαη λα δξνκνινγήζεη ηηο θαηάιιειεο δξάζεηο 

γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ππνδνκήο πνπ πξνδηαγξάθεη ην παξφλ έξγν. πγθεθξηκέλα, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο, ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ θαη επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ, ηε ρξήζε cookies, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο αξρήο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δωρεάν σπηρεζίες εγγύηζης και σπηρεζίες ζσνηήρηζης δικαιώμαηος προαίρεζης 

1. Καηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα εμήο: 

i. απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (bugs, patckes) θαη ηπρφλ άιισλ 

πξνβιεκάησλ 

ii. Πιήξε ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ κε παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο, δπλαηφηεηαο αλαθνξάο ζθαικάησλ θαη 

παξνρήο δηνξζψζεσλ, θαζψο θαη ελεκέξσζε ησλ παθέησλ ινγηζκηθψλ ηεο εθαξκνγήο ζχκθσλα κε ηηο 

λεφηεξεο εθδφζεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

iii. Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο πνπ νθείιεηαη ζε ζθάικαηα ινγηζκηθνχ γηα ην δηάζηεκα 

εγγχεζεο (δπζιεηηνπξγίεο/πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ή/θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ).  

iv. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο ζην ινγηζκηθφ: πιήξεο απνθαηάζηαζε κε θαηάιιειε δηνξζσηηθή έθδνζε (patch/fix) 

v. Σειεθσληθή ππνζηήξημε θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ ή επίιπζε πξνβιεκάησλ ρξήζεο  

vi. Η αληαπφθξηζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ δπζιεηηνπξγίαο αθνξά είηε ζε απνκαθξπζκέλε 

πξφζβαζε, είηε επί ηφπνπ επέκβαζε ηερληθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξέα/ιεηηνπξγίαο, 

εθφζνλ δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί ην πξφβιεκα εμ απνζηάζεσο 

2. Ο αλάδνρνο ζην ρξφλν εγγχεζεο – ζπληήξεζεο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη θαη παξαθνινπζεί ζχζηεκα ιήςεο εθεδξηθψλ 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup) ηφζν γηα ην ινγηζκηθφ φζν θαη γηα ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ off-line ή on-line κε: απηφκαηε 
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ειίδα 5 απφ 5 

 

ηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε. Σήξεζε ηνπηθνχ αληηγξάθνπ αζθαιείαο. 

Δπλαηφηεηα δηθηπαθήο απνζήθεπζεο αληηγξάθνπ αζθαιείαο. 

3. πκβάζεηο ζπληήξεζεο: Γηα ην επφκελν 1 έηνο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ δσξεάλ εγγχεζεο ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη εθφζνλ ηνπ δεηεζεί λα πξνζρσξήζεη ζε ζπλέρηζε ηεο πξνζθεξφκελεο ππνζηήξημεο κέζσ εηεζίνπ 

ζπκβνιαίνπ ππνζηήξημεο-ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο εθαξκνγήο ζε ηπρφλ λεψηεξεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο (release & versions) ελζσκαηψλνληαο ηηο φπνηεο αλάγθεο πξνθχπηνπλ γηα αιιαγέο ηνπ λνκηθνχ, ζεζκηθνχ θαη 

δηαδηθηπαθνχ πιαηζίνπ. 

4. Η δσξεάλ εγγχεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο. 

5. Γηα ηελ πιήξε θαη νξζή ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνηείλεηαη, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή 

ησλ πξντζηάκελσλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ ηνπ λνζνθνκείνπ, σο ρξήζηεο κεξηθήο πξφζβαζεο ηεο εθαξκνγήο, νη νπνίνη ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ θαη ηελ αλάινγε εθπαίδεπζε απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα είλαη δπλαηή ε ρξήζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο απηνχ. 
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