Műszaki leírás
„Szent Márton SmartCity városkártya és portálrendszer” tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz
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1 Bevezetés
1.1

A beszerzés tárgya
A beszerzés tárgya egy olyan szolgáltatáscsomag megvalósítása a szükséges
eszközök, szoftverek szállításával, telepítésével, üzembe helyezésével és
dokumentálásával, oktatásával együtt, amely megfelel a jelen Műszaki
leírásban rögzített követelményeknek.
Jelen dokumentum ilyen módon egy előzetes tervnek tekintendő, amelynek
további részletezése a mélyebb szintű tervezéssel a bevezetés során az
Ajánlattevő feladata.
Amennyiben az alábbiakban foglalt elvárások, meghatározások termék, áru
megnevezést tartalmaznak: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy, ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
Ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

1.2

A beszerzés tárgyának hatóköre és céljai
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. áprilisi ülésén megalkotta
a Szent Márton kártyáról szóló 15/2014. (IV.24.) önkormányzati rendeletét.
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. december 15-i ülésén a
város által létrehozott Szent Márton kártya továbbfejlesztésére vonatkozó
javaslatot a 386/2016. (XII.15.) számú határozatával fogadott el, melyet az
Ajánlatkérő a jelen beszerzés keretében kíván megvalósítani.

1.3

A megvalósításban résztvevő szereplők, a fejlesztés célcsoportjai
A jelen beszerzés keretében megvalósításra kerülő rendszer és szolgáltatások
kapcsán Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata látja majd el a
projektvezetői feladatokat. A jelen műszaki leírásban megjelölt infrastruktúra
biztosítása, minden szükséges rendszerelem, eszköz és szoftver leszállítása,
üzembe helyezése, illetve a várossal szükséges egyeztetések lefolytatása a
nyertes Ajánlattevő feladata.
A fejlesztések célcsoportjai:
1. Szombathely város önkormányzata
2. Szombathely város önkormányzati tulajdonban lévő intézményei
3. Szombathely városban működő vállalkozások
4. Szombathely és vonzáskörzetében élő lakosok
5. Szombathelyre látogató turisták
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1.4

A beszerzés tárgya, terjedelme
A projekt szoftver megoldásainak szakmai terjedelmét, rövid funkcionális
leírását jelen fejezetben foglaltuk össze.
1.4.1 Rendszerelemek
A rendszer elemei szorosan integrált egységet alkotnak. A rendszernek
felhőalapú, korszerű, biztonságos és nagy rendelkezésre állású webes
alkalmazásnak kell lennie. A rendszerrel kapcsolatos összes adatforgalomnak
titkosított, megbízható adatcsatornán kell működnie.

1.4.1.1 Szent Márton SmartCity portál
A Szent Márton SmartCity portál feladata, hogy általános web és content
manager funkciókat biztosítson, úgymint:
 blogok publikálásának lehetősége,
 üzemeltetők által összeállított statikus tartalmak publikálása,
 menüstruktúra rugalmas kialakításának lehetősége,
A portálnak ezen felül képesnek kell lennie arra, hogy befogadja és
megjelenítse a projekt keretében szállított további modulok funkcióit az
alábbiak szerint:
 városkártya funkciókat (lakossági felület)
 városi kedvezménykártya (loyalty kártya) funkciókat (elfogadói és
lakossági felület),
 turistakártya funkciókat (elfogadói és lakossági felület),
 kártyához jutás elősegítése:
o kártyatulajdonos regisztráció,
o online kártyavásárlás.
1.4.1.2 Adminisztrációs felület
A rendszer adminisztrátori funkcióit a Szent Márton SmartCity publikus
portáltól elkülönítetten kell megvalósítani a megfelelő adatbiztonság
érdekében. Az adminisztrációs funkciók megvalósíthatók egy különálló portál
(adminisztrátori portal) alkalmazásával is. Az adminisztrációs felületen a
szigorúan vett rendszeradminisztrációs feladatok ellátásán túl nyújtott egyéb
portál funkciók elérhetővé tétele előnyt jelent.
1.4.1.3 Városkártya funkciók
A projekt keretében a nyertes Ajánlattevő feladata a városkártya rendszer
szállítása és kiépítése. A feladat része a kártya felhasználási helyeken
alkalmazott központi szoftver alkalmazások szállítása is a részletes
követelményekben meghatározottak szerint. A projektnek nem része a
központi alkalmazásokat kiszolgáló hardver infrastruktúra szállítása. A
rendszerhez szükséges szerver oldali infrastruktúra és annak üzemeltetése
az ajánlat részét kell, hogy képezze. Az Ajánlatkérő a SaaS megoldást várja
el az Ajánlattevőtől.
A városkártya rendszernek – az ajánlattevő értékelési részszempontra tett
megajánlása esetén – virtuális és valóságos QR kód azonosítással működő
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kártyákat kell kezelnie, de jövőben igény szerint képesnek kell lennie a NEK
(Nemzeti Egységes Kártyarendszer) által megfogalmazott biztonsági
követelményeket kielégítő és az ott leírt kártya típussal megegyező hardverű
kártyák, vagy más egyedi azonosítót hordozó eszköz alkalmazására is.
Az ajánlattevő értékelési részszempontra tett megajánlása esetén Jelen
projekt keretében Ajánlatkérő célja, hogy a meglévő Szent Márton kártya
(mely jelenleg egyszerű plasztik kártya) kiegészítésre kerüljön QR kódos
azonosítási lehetőséggel szükség esetén a kártya cseréjével, valamint
virtuális QR kódos kártya alkalmazására is lehetőség nyíljon. Ugyanakkor a
város középtávú tervei között szerepel biztonságos chip kártyás városkártya
bevezetése is a QR kódos kártyák mellé. Emiatt a most beszerzésre kerülő
rendszernek – az ajánlattevő értékelési részszempontra tett megajánlása
esetén – ilyen kártyák kezelésére is alkalmasnak kell lennie.
A városkártya rendszernek az alábbi funkciókat kell támogatnia:
 kártyaadminisztráció,
 kártya megszemélyesítés,
 kedvezménykártya funkció,
 turisztikai kártya funkció.
A városkártya rendszer publikus funkcióit a Szent Márton SmartCity portál
elemeként kell megvalósítani.
Városkártya kedvezményrendszer
A városkártya kedvezményrendszer feladata, hogy a központi alkalmazásban
rögzített kedvezményeket és jóváírásokat a városkártya elfogadóhelyeken
érvényesíteni lehessen.
Az elfogadóhelyekre elhelyezett kártyaelfogadó eszközökön a kártyát leolvasva,
az eszközön megjelennek a kártyatulajdonos adott elfogadóhelyen érvényes
kedvezményei.
A kártyatulajdonosnak lehetősége van a személyes kártyaportálján
megtekinteni az érvényes kedvezményeit, valamint kártyájának kártyaelfogadó
eszközön történt leolvasásait.
Az elfogadóhelyek is rendelkeznek egy felülettel, ahol megtekinthetik
városkártya tranzakcióikat.
Turisztikai kártya
A turisztikai kártya funkció a városba látogató turisták kártyája, melyet az erre
kijelölt helyeken vásárolhat meg. A kártya megvásárlása feljogosítja a turistát,
hogy egy korlátozott időtartamban egyes kártyaelfogadó helyeken
kedvezményben részesüljön.
A rendszernek alkalmasnak kell lennie eltérő szolgáltatás tartalmú
kártyacsoportok kezelésére.
A rendszernek – az ajánlattevő értékelési részszempontra tett megajánlása
esetén – a meglévő TDM által használt turisztikai kártya megoldással
kompatibilisnek kell lennie, valós idejű adatcserével.
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Példa:
szurkolói
kártya,
sportesemények
beléptetése,
közösségi
kerékpárrendszer bérlése, fesztivál kártya kialakítása.
1.4.2 Dokumentáció szállítása
Az Ajánlattevőnek a 3.2 fejezetben meghatározott dokumentumokat kell a
projekt során elkészítenie és átadnia. A dokumentumok részletesebb tartalma
a projekt során kerül meghatározásra és termék definíciós lapokon rögzítésre.
1.4.3 Oktatás
Az Ajánlattevő feladata, hogy a rendszer használatát a rendszerfelhasználók
számára oktassa. Tekintettel arra, hogy a lakosság által használt felületeknek
annyira intuitívnak és egyszerűen kezelhetőnek kell lennie, hogy oktatás
nélkül is használatba vehetők legyenek, a lakosság részére oktatásokat nem
tervez az Ajánlatkérő a projekt keretében.
A szakmai üzemeltetők és a szakmai felhasználók számára, azonban
oktatások tartása szükséges, melyet az Ajánlattevőnek kell elvégezni.
Az oktatásokat elsődlegesen a kulcsfelhasználók számára kell elvégezni, akik
a későbbiekben power userként további oktatásokat végezhetnek, valamint
támogathatják a többi felhasználót. Az oktatások lebonyolításához az
Ajánlatkérő biztosítja az oktató termet. A projekt keretében az Ajánlattevőnek
2 alkalommal (2 x 4 óra) oktatást kell biztosítania.
1.4.4 Jótállás
Az üzembe helyezett rendszer 12 hónapos jótállására is kiterjed az
Ajánlattevő feladata. A megajánlott megoldás ajánlati ára tartalmazza a
legalább 12 hónapos jótállási feladatok ellátását is.
1.4.5 A beszerzés tárgya, az Ajánlattevő feladatainak összefoglalása
A jelen Műszaki Leírás tárgyát képező elemek szakmai terjedelme az alábbi fő
feladatokra terjed ki:
 A projekt keretében az Ajánlattevő részletesen megtervezi,
megvalósítja, paraméterezi és konfigurálja a meghatározott
komponenseket és rendszereket.
 Az Ajánlattevő elvégzi a leszállított modulokkal kapcsolatos technikai
integrációs feladatokat.
 Az Ajánlattevő elkészíti a szükséges dokumentációkat.
 Az Ajánlattevő megtartja a szükséges oktatásokat.
 Az Ajánlattevő támogatja a tesztelés és a próbaüzem végrehajtását.
 Az Ajánlattevő közreműködik az Ajánlatkérő megvalósításban érintett
szervezeteivel.
 Az előzőekben ismertetett modulok egymással történő integrálása a
dokumentumban megadott módon úgy, hogy a beszerzés terjedelmébe
tartozó elemekre és azok együttműködésére vonatkozó követelmények
maradéktalanul teljesüljenek.
 Az üzembe helyezett rendszer 12 hónapos jótállása.
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2 Részletes követelmények
2.1 Szükséges felhasználói szerepkörök meghatározása
A rendszer az egyes szerepkörökhöz az ellátandó feladatoknak megfelelően
elkülönített webes felülettel kell rendelkeznie, az egyes felületekhez belépési
ponttól és jogosultságtól függően lehet hozzáférni.
2.1.1 Szakmai üzemeltetői szerepkörök
A rendszer szakmai paramétereinek beállítására szolgáló szerepkörök. A
szakmai üzemeltetőknek lehetősége van, illetve az ő feladatuk az egyes
rendszerek működési paramétereinek beállítása. Ide soroljuk az egyes portál
funkciók adminisztrátori feladatait és a portál adminisztrációs feladatokat is.
Az összes szükséges szakmai üzemeltetői szerepkör meghatározására a
projekt során a rendszertervben kerül sor.
2.1.2 Szakmai szerepkörök
Az egyes modulokban tárolt adatok kezelésére jogosító szerepköröket értjük
ide. Ilyenek például a törzsadatok kezelését, kedvezmények beállítását
lehetővé tevő szerepkörök, vagy a városkártyák adminisztrálását biztosító
szerepkör.
Az összes szükséges szakmai szerepkör meghatározására a projekt során a
rendszertervben kerül sor.
2.1.3 Elfogadóhelyi szerepkör
A rendszerben tárolt kártya elfogadóhelyek felhasználói. Bejelentkezésük után
használható a kártyaelfogadó felület, ahol a kártya érvényessége,
kedvezményre, használatra jogosultság ellenőrizhető, kártyahasználat
rögzíthető és az előző tranzakciók böngészhetők.
Az elfogadóhelyi portálnak tartalmaznia kell mindent egy helyen, amire az
elfogadóhely kártyákkal történő munkája során szükséges lehet:
kártyaolvasás, tranzakció visszavonása, előzmények böngészése, bizonylat
nyomtatás.
2.1.4 Kártyatulajdonosi szerepkör
A városkártyával rendelkező felhasználókat minden esetben regisztrálni kell a
kártya kiosztásakor a rendszerbe és a regisztrációt a kiosztott kártya
azonosítójával össze kell rendelni.
Az összes szükséges kártyatulajdonosi szerepkör meghatározására a projekt
során a rendszertervben kerül sor.
Elsődleges felülete a személyes kártyaportál, amely a kártyatulajdonos
számára – az ajánlattevő értékelési részszempontra tett megajánlása esetén –
a kártya QR kódjának leolvasásával érhető el, továbbá az elektronikusan
kiküldésre kerülő virtuális kártya azonosítóján keresztül a mobil eszköz
kezdőképernyőjéhez adható a szolgáltatás belépési pontja webapplikációként.
2.1.5 Publikus szerepkör
A rendszerben nem létező, vagy aktuálisan nem azonosított felhasználók.
A Szent Márton SmartCity portál elsődleges célközönsége.
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2.2

Szent Márton SmartCity portál
A Szent Márton SmartCity portál feladata, hogy a kártyarendszer
kezdőoldalaként a rendszerről információt szolgáltasson és tájékoztassa a
szereplőit, általános web és content management funkciókat biztosítson,
úgymint:
 Blogok publikálásának lehetősége.
 Üzemeltetők által összeállított statikus tartalmak publikálása.
 Menüstruktúra rugalmas kialakításának, bővíthetőségének lehetősége.
 Wiki és tudásbázis építés lehetősége.
 Message board funkció.
 Megosztott naptár funkció.
A város- és turisztikai kártyákhoz az eltérő célközönség és megjelenítendő
tartalom szegmentálása miatt külön portál létrehozása szükséges. A portál
rendszernek képesnek kell lennie több domain kezelésére.
A portálnak ezen felül képesnek kell lennie arra, hogy befogadja és
megjelenítse a projekt keretében szállított további modulok publikus funkcióit
az alábbiak szerint:
 városkártya funkciókat: elfogadóhelyek megjelenítése (térképen és
listázva) és – az ajánlattevő értékelési részszempontra tett
megajánlása esetén – értékelése.
 városi kedvezménykártya funkciókat: elfogadóhelyek megjelenítése
(térképen és listázva) és – az ajánlattevő értékelési részszempontra tett
megajánlása esetén – értékelése
 turisztikai kártya funkciókat: elfogadóhelyek megjelenítése (térképen és
listázva) és – az ajánlattevő értékelési részszempontra tett
megajánlása esetén – értékelése.

A portállal szemben az alábbi követelményeket határozza meg az Ajánlatkérő:
 A portál legyen alkalmas a fentieken kívül további, a későbbiekben a
projekten kívül kialakítandó portletek (beépülő modulok) befogadására
is.
 Nyújtson lehetőséget a portletek (beépülő modulok) közti
kommunikáció megvalósítására is.
 A portálnak képesnek kell lennie akadálymentesített megjelenésre és
mobil optimalizált megjelenésre is ez utóbbi lehetőség szerint
responsive design megvalósítással.
 A portál megoldás legyen nagy teljesítményű, megbízható és
skálázható.
 Legyen lehetőség többnyelvű tartalmak kezelésére.
 Regisztráció, vagy online kártyavásárlás lehetősége az egyszerű
kártyához jutás érdekében.
 Kártya adminisztrációs felületével integrált portál adminisztrációs
felület.
 Különböző szerepkörök létrehozásának és menedzselésének
lehetősége.
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 A portál statikus tartalmainak megjelenése igény esetén jóváhagyási
folyamat után jelenjen csak meg.
 Legyen lehetőség arra, hogy a statikus tartalmaknál beállítható legyen
a tartalom megjelenésének kezdete és érvényessége.
 A portálon legyen lehetőség a portál statikus tartalmaiban történő
keresésre, teljes szöveggel, és kategóriák szerint is.
 A találatok rendezhetők legyenek.
 Legyen lehetőség képtár használatára.
 A portálon legyen beépített Dokumentumtár.
2.3

Rendszerrel kapcsolatos további elvárások
A rendszernek a későbbiekben alkalmasnak kell lennie a Szent Márton Smart
City keretein belül a város vezetése, valamint a kártya használó lakosság és
turizmus résztvevői közötti kétirányú kommunikáció megvalósítására.
Ennek megfelelően a jövőben további okos város modulokkal és funkciókkal
bővíthető legyen:
 Lakossági kérdőívek, felmérések kezelése, lebonyolítása.
 Oktatás célú információk átadása.
 Közérdekű adatok személyre szabott biztosítása, úgymint pl.: hulladék
kezelés és szállítás, közműszolgáltatói tájékoztatás.
 Lakossági
bejelentések
kezelése,
nyilvántartása,
ezek
adminisztrációjának online kezelése.
 Egyedi 3D virtuális anyagok megjelenítésének biztosítása vizuális
megerősítő tartalomként (példa: 3D térképkezelés, virtuális városséta).

2.4

Adminisztrációs felület
A rendszer adminisztrátori funkcióit a Szent Márton SmartCity publikus portáltól
elkülönítetten kell megvalósítani a megfelelő adatbiztonság érdekében. Az
adminisztrációs funkciók megvalósíthatók egy különálló portál (adminisztrátori
portal) alkalmazásával is. Az adminisztrációs felületen a szigorúan vett
rendszeradminisztrációs feladatok ellátásán túl nyújtott egyéb portál funkciók
(pl. blogok, statikus tartalmak, wiki, naptár, üzenő fal) elérhetővé tétele előnyt
jelent.
A teljes rendszerhez egy adminisztrációs felületnek kell tartoznia, amely egy
helyen nyújtja a kártyák, elfogadóhelyek, portálok, felhasználók stb.
kezelésének lehetőségét. Valamint a rendszerben tárolt adatok elemzéséhez
nyújt segítséget. Az adminisztrációs funkcióinak a felhasználók által végzendő
tevekénységeknek megfelelően szűkíthetőnek kell lennie (szerepkör alapú
jogosultság kezelés).

2.5

Városkártya
Követelmények:
A projekt keretében a nyertes Ajánlattevő feladata egy városkártya rendszer
szállítása, kiépítése, üzemeltetése és szolgáltatása.
A városkártya rendszernek – az ajánlattevő értékelési részszempontra tett
megajánlása esetén – QR kódos azonosítóval ellátott valódi és virtuális
kártyákat kell kezelnie és az alábbi funkciókat kell támogatnia:
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 Kártyanyilvántartás, kártyaadminisztráció.
 Kártya megszemélyesítés.
 Kedvezménykártya
funkció
(önkormányzati
intézményekben, csatlakozott elfogadóknál).
 Turisztikai kártya funkció.

üzemeltetésű

A városkártya rendszer kártyatulajdonosok és elfogadóhelyek számára
készülő funkcióit a személyes portálként kell megvalósítani.
A rendszer szükség esetén bármilyen egyedi azonosító hordozóval működnie
kell. Pl. a NEK kártyákkal azonos hardverű és biztonsági szintű chipkártyával,
biometrikus azonosítóval, vagy egyszerű vonalkóddal.
2.5.1 QR kódos kártya (Csak az ajánlattevő értékelési részszempontra tett
megajánlása esetén)
A rendszernek alkalmasnak kell lennie QR kódok kezelésére, kártyák QR
kódos azonosítására is. A kártyatulajdonos a személyes portálját a kártyán
szereplő QR kód szkennelésével érheti el. A személyes kártyaportál
elsődleges használati eszköze az okos telefon, ezért ennek mobiltelefonra
optimalizáltnak kell lennie. A portál okos telefonon lementhető a kedvencek
közé, vagy kirakható a kezdőképernyőre a gyors elérés érdekében. A portál
egyben virtuális kártyaként is funkciónál, a portálon szerepel a kártya QR
kódja. A mobiltelefonon megjelenített QR kód kártya elfogadó terminálon való
leolvasásával a kártya nyújtotta szolgáltatásokat elérni.
A portálnak lehetővé kell tennie azt is, hogy a kártyatulajdonos saját
kártyájának és/vagy QR kódjának képét telefonjára fájlként letöltse és/vagy
kinyomtassa. Így a kártyatulajdonosnak lehetősége nyílik, hogy
mobiltelefonjával élő Internet kapcsolat nélkül, vagy kinyomtatva, akár
mobiltelefon nélkül is elérje a kártyafunkciókat.
A megvalósítandó rendszerben meg kell oldani a meglévő Szent Márton
kártyák cseréjét, egyedi QR kód azonosítót tartalmazó kártyára.
A személyes portál további funkciói:
 Hírek: információk, újdonságok, kommunikációs és információs felület.
 Eseménynaptár:
programok
megjelenítése,
naptárbejegyzések
mentése saját eszköz naptárába.
 Elfogadóhelyek: megjelenítés, navigáció a helyhez, kedvencnek jelölés
és – az ajánlattevő értékelési részszempontra tett megajánlása esetén
– értékelés.
 Előzmények, egyenlegek és tranzakciók: korábbi kártyahasználatok és
aktuális egyenlegek megjelenítése.
2.5.2 Kártyaelfogadó eszköz követelmények
Az eszközök autonóm működésűek legyenek, függetlenül üzemképeseknek
kell lenniük minden egyéb számítástechnikai eszköztől, kasszagéptől.
Az eszközöknek – az ajánlattevő értékelési részszempontra tett megajánlása
esetén – képeseknek kell lenniük valódi és virtuális QR kódos kártya
leolvasásával a kártya azonosítására. A kártya leolvasásához a rendszernek
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elfogadóhelyi felületébe integrált QR kód olvasóval kell rendelkeznie. Az
elfogadóhelyi felület web alapú, minden web böngészésre alkalmas és
kamerával rendelkező eszközről használható legyen.
A kártyahasználat helyén levő eszközök automatikusan rögzítsék és
továbbítsák az alábbi adatokat:
 kártya tulajdonos (automatikus –kártyaolvasás)
 vásárlás időpontja (év, hónap, nap, óra, perc)
 vásárlás helye (elfogadóhely és felhasználó)
 kedvezmény felhasználás mértéke, mennyisége.
A központi rendszer nyújtson lehetőséget a fent leírt módon rögzített
adatokból készült adatbázis korlátain belüli lekérdezésekre.
Az eszköz működése:
 Az elfogadóhelyekre elhelyezett kártyaelfogadó a kártyát leolvasva, a
terminálon megjelennek a kártyatulajdonos adott elfogadóhelyen
érvényes kedvezményei.
 Beállításoktól függően bekéri a felhasznált kedvezmény mennyiségét,
kártyahasználat számát.
 A véglegesített tranzakció adatait elküldi a központi alkalmazásnak.
 Szükség esetén a tranzakcióról bizonylat nyomtatható.
 Mind az elfogadóhely, mind a kártyatulajdonos értesítést kaphat a
tranzakcióról.
A rendszernek – az ajánlattevő értékelési részszempontra tett megajánlása
esetén – rendelkeznie kell külső rendszerekkel való kétirányú kommunikációra
használható interfésszel (API). Az API-n keresztül minden kártyakezeléssel
kapcsolatos funkciónak elérhetőnek kell lennie, mint pl.: kártya lekérdezés,
kártya használat rögzítése, kártya megszemélyesítés, új virtuális kártya
létrehozás. Az API-nak biztonságos csatornán, szabványos webes protokollt
használva (HTTPS) kell működnie, időkorlátos authorizáció után.
A rendszernek kommunikálnia kell a meglévő a www.szombathely.hu,
www.szombathelypont.hu és a SzombathelyPont mobil alkalmazással.
A város által alkalmazott design használata kötelező elvárás az Ajánlattevőtől.
2.5.3 Megszemélyesítés
A városkártya portálon keresztül a rendszernek tudnia kell az előre nyomtatott
Szent Márton biankó kártyákból – az ajánlattevő értékelési részszempontra
tett megajánlása esetén – a rajta lévő egyedi QR kódon keresztül a
felhasználóhoz való hozzárendelés megvalósítását és a megszemélyesítést.
2.5.4 Kártyanyilvántartó, kártyaadminisztráló alkalmazás
Az alkalmazás feladata:
 a kiadott kártyák nyilvántartása a hozzá tartozó:
 megszemélyesítési adatokkal,
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 érvényességgel,
 kiadás dátumával,
 QR kód adatokkal (QR kóddal ellátott kártya esetén),
 tulajdonos rendszerazonosítójával.
 A kártya felhasználása során az online eszközöket ellátja a
leolvasott kártya megfelelő adataival.
 Kapcsolatot tart a többi kártya alkalmazással vagy modullal (első
kiépítésben kedvezménykártya és turistakártya alkalmazás).
Az alkalmazást a publikus portáltól független helyen kell elhelyezni. Az
alkalmazást csak a megfelelő szerepkörrel rendelkező adminisztrátorok
használhatják.
2.5.5 Városkártya kedvezményrendszer
A városkártya kedvezményrendszer központi alkalmazás feladatai:
 Az elfogadóhelyek, a kártyacsoportok, valamint az egyes
elfogadóhelyeken
igénybe
vehető
kedvezmények
kártyacsoportonkénti nyilvántartása.
 Kapcsolattartás az elfogadóhelyekkel.
 Elfogadóhely felület biztosítása, amelyen az elfogadóhelyek
lekérdezhetik az elfogadóhelyen történt tranzakciókat.
 Kártyatulajdonosi felület biztosítása, amelyen a kártyával
rendelkezők lekérdezhetik az egyes elfogadóhelyeken történt
tranzakcióikat.
 Felhasználó azonosítás nélküli, mindenki által elérhető funkciók,
közzétett statikus tartalmak:
 kártya felhasználási szabályok ismertetése,
 kártya elfogadó helyek listája,
 elfogadói kedvezmények listája.
2.5.6 Turisztikai kártya rendszer
A turisztikai kártya célja, hogy a kártya megvásárlásával a városba látogató
turisták különböző kedvezményeket vehessenek igénybe a kártya
érvényességi ideje alatt. A rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy
különböző turisztikai kártyacsomagok legyenek összeállíthatók, amelyek
érvényességi időtartama és az igénybe vehető kedvezmények köre is változó
lehet.
A turisztikai kártya – az ajánlattevő értékelési részszempontra tett
megajánlása esetén – fizikailag lehet valódi QR kódos kártya (plasztik lapra,
vagy papírlapra nyomtatott QR kóddal azonosított egyszer használatos kártya,
mely virtuális kártyaként, mobiltelefonon megjelenített képként is használható),
vagy teljesen virtuális kártya is, melyet a kártyatulajdonos e-mailben kap meg.
A kártya vásárlása történhet:
 Online – a kártyaportálon keresztül. Ebben az esetben virtuális kártyát
kap a felhasználó.
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 Offline – kártyaértékesítő partnernél. Ebben az esetben választható,
hogy plasztikkártyát vagy virtuális kártyát kap a felhasználó.
A vásárláshoz legyen illeszthető online számlázó rendszer.

Turisztikai kártya rendszer központi alkalmazás feladatai:
 Az elfogadóhelyek, turisztikai kártyacsomagok nyilvántartása.
 Az egyes elfogadóhelyeken igénybe vehető kedvezmények turisztikai
kártya csomagonkénti nyilvántartása.
 Kiadott turisztikai kártyák nyilvántartása értékesítő helyenként és
személyenként.
 Kimutatások készítése elfogadó- és értékesítő helyenként a pénzügyi
elszámolás támogatására.
 Kapcsolat tartás az elfogadóhelyekkel.
 Elfogadóhely felület biztosítása, amelyen az elfogadóhelyek
lekérdezhetik az elfogadóhelyen történt tranzakciókat.
 Felhasználó azonosítás nélküli, mindenki által elérhető funkciók,
közzétett statikus tartalmak.
 kártya felhasználási szabályok ismertetése,
 kártya elfogadó helyek listája,
 turistakártya csomagok listája és jellemzői.
Turistakártya értékesítő alkalmazás funkciói:
 Turistakártya megszemélyesítés / létrehozás.
 Turistakártya csomaghoz rendelés, érvényesség beállítás.
 Elfogadóhely forgalmi lekérdezések.
2.5.7 Partnerértékesítői modul (Afiliate modul) (Csak az ajánlattevő értékelési
részszempontra tett megajánlása esetén)
 Értékesítők, értékesítési partnerek kezelése
 Online értékesítő link generálása
 Partnerek által generált forgalom és vásárlások követése
 Partner elszámolás támogatása
 Kimutatás adatok exportálása Excel formátumban
 Kimutatások megjelenítése backenden grafikus formátumban,
diagrammokkal
2.5.8 A kártya lejárat utáni invitatív kiadványként (információ-hordozóként)
történő továbbműködése (Csak az ajánlattevő értékelési részszempontra
tett megajánlása esetén)
A kártya érvényességének lejárata után a személyes kártyaportálon,
kedvezmények igénybevételére már nincs lehetőség, azonban az
Ajánlatkérő elvárásainak teljesítéséhez a kiadványnak érzékenynek kell
lennie az alábbi paraméterekkel történő tartalomgenerálás megoldására:
hely, idő, felhasználó által használt eszköz nyelve.
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Ajánlatkérő a szerződéskötést követően
(személyes kártyaportál) pontos tartalmát.

15

pontosítja

a

kiadvány

3
3.1

Szállítási terjedelem
Licencek, immateriális javak szállítására vonatkozó egyéb előírások
Az Ajánlattevő a pályázatában részletesen ismertesse az ajánlott szoftverek
tulajdonságait, komponenseit, térjen ki a licencek kezelésére, az ajánlott
szoftverlicencek számára. Egyértelműen meg kell jelölni, hogy az adott
szoftver, komponens milyen licencelés alá esik (dobozos szoftver,
származtatott dobozos szoftver, saját fejlesztésű dobozos szoftver vagy egyedi
fejlesztésű szoftver). Az Ajánlatkérő számára előnyös, ha az egyes szoftverek
esetén az Ajánlattevő korlátlan felhasználószámra vonatkozó licenceket
biztosít. Ajánlattevő részletesen ismertesse az esetlegesen felhasználásra
kerülő nyílt forráskódú szoftvereket, szoftverkomponenseket. Az ajánlatában
nem használhat fel olyan licencelési megoldás hatálya alá tartozó elemeket,
amelyek felhasználása Ajánlatkérőt arra kötelezné, hogy a létrejövő bármely
szoftver forráskódját teljes, korlátlan és nyílt felhasználásra kelljen bocsátania.
Az ajánlat tartalmazzon minden olyan szoftvert és szoftverkomponenst,
amelyek az Ajánlattevő legjobb tudása szerint a rendszer működéséhez
szükségesek, illetve amelyeket a követelmények között Ajánlatkérő előírt.
Ezeknek a licenceknek a költségeit az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

3.2

Dokumentációs termékek és kapcsolódó követelmények
Az Ajánlattevő által szállítandó dokumentációs termékek a következők:
 Rendszerterv
 Tesztelési terv
 Oktatási terv és tematika
 Fejlesztés és bevezetés ütemezési terv
 Felhasználói kézikönyv
 Üzemeltetési dokumentáció
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4

A szállítással kapcsolatos követelmények
A projekt teljesítésének véghatárideje: szerződés hatálybalépésétől számított
105 munkanap azzal, hogy a pilot rendszer elkészítésének határideje a
szerződés hatálybalépésétől számított 45 munkanap.
Az elvárt egy éves jótállási időszak vége: A rendszer teljes átadási dátumát
követő 365. nap.
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