SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
BSS ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE TÁRGYÁBAN
mely létrejött egyrészről az
R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1038 Budapest, Ráby Mátyás U. 7.
Cg.: 0 1-10-044255) mint Szolgáltató, (továbbiakban: Szolgáltató), képviseletében:
Rozenberszki Zsolt értékesítési igazgató
másrészről a
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (Székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
sz.; Cg.: 01-10-041633) mint Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó), képviseletében:
Szabó Zoltán Attila vezérigazgató

között alulfrott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.) Definíciók és értelmezés
A Felek között a jelen Szerződéssel kapcsolatban létrejött valamennyi dokumentáció magyar
nyelven készül cl.
A jelen Szerződésben és Melléldeteiben a következő fogalmak és kifejezések az alábbiakban
meghatározott jelentéssel bírnak:
„Szolgáltatási Szerződés”

a jelen Szerződés valamint annak Mellékletei.

„Mellékletek”:

A Szerződéshez csatolt mindazon melléklet vagy
más azonosítható dokumentum, amelyre a
Szerződésben cím, vagy betűjel szerinti tételes
hivatkozás történik. A mellékletek a Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.

„Bizalmas információ”

valamennyi olyan jellegű információ, amelyet az
egyik Fél a másiknak a jelen Szerződéssel
kapcsolatban a bizalmas jellegre való felhívással
hoz a tudomására; Továbbá megjelölés hiányában
is bizalmas információ és ezáltal üzleti titoknak
minősülnek a jelen Szerződéssel kapcsolatos
információk, a Felek tulajdonát képező vagy az
üzleti
tevékenységükkel,
gazdálkodásukkal,
pénzügyi és jogi helyzetükkel ‚ illetve velük
egyébként kapcsolatos mindennemű egyéb
információ- amelyeket a jelen Szerződés
teljesítése érdekében egymás előtt felfednek,
illetve melyek a Szerződéssel összefüggésben

váltak számukra
hozzáférhetővé.
„BSS Alkalmazásszolgáltatás”

ismertté

vagy

egyébként

Jelen szerződés tárgyát képező Szolgáltatás, mely
a.) Tartalmazza a BSS rendszer funkcionalitást
biztosító
szoftveralkalmazás
csomagot,
melynek fő komponensci: (i) CRM
Ugyfélkapcsolat
Menedzsment,
(ii)
Billing/CABS- Ügyfél adminisztráció ás
szárniázás, társszolgáltatói elszámolás, (iii)
Offer&Order Management
Ajánlat és
megrendelés kezelés
b.) Tartalmazza a BSS rendszer futtató
környezetének
valamennyi
szükséges
szoftver komponensét.,
c.) A teljes BSS rendszer a futtató környezet ás
telepített
BSS
szoftver
alkalmazások
együttese.
d.) szakértői szolgáltatási időkeret biztosítása
-

„Vis Maior”

bármely, a Felek hatáskörén kívül eső ok, mely
hatással van az illető Fél által a jelen Szerződés
alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítésére,
többek között természeti csapások, felkelések,
polgári
zavargások,
háború,
katonai
hadműveletek, országos vagy helyi szintű
vészhelyzet, valamely kormány vagy felelős
hatóság cselekedete vagy mulasztása, bármilyen
jellegű szakszervezeti vita (melyben az illető Fél
saját alkalmazottai nem érintettek), tűzvész, árvíz,
villámcsapás, robbanás, talajsüllyedés, valamint
olyan személyek vagy testületek cselekedetei
vagy mulasztásai, melyekért az illető Fél nem
felelős.

„Rendelkezésre állás”

A Szolgáltatás minőségi mutatója, melynek
betartása Szolgáltató kötelezettsége, annak
megszegése a jelen Szerződésben szabályozott
szankciókat vonja maga után

„Kulcsteljesftési mutatók”

A Szolgáltató Felhasználó irányába elszámolási
időszakonként fennálló jelentési kötelezettségei
tárgyát képező következő események: (i) az
elszámolási időszak alatti események száma, (ii) a
hibák elhárításának válaszidői, (iii) rendelkezésre
állási mutató, (iv) a BSS rendszer meghibásodásai
között teljesült átlagos idő, (v) a BSS rendszer
meghibásodás esetén teljesült átlagos javítási idő

Szolgáltatási kör:

A Felhasználó által, a Felhasználó ügyfeleinek
biztosított olyan szolgáltatások összessége,
melyek technikai szempontból azonos jellegű
szolgáltatást valósítanak meg.

Szolgáltatási pont:

Azon pontok, melyen a Felhasználó az
ügyfeleinek
Szolgáltatási
körébe
tartozó
szolgáltatást biztosít. Amennyiben a Felhasználó
akár egy, akár több elkülönült szerződés
keretében ügyfelének több szolgáltatási körbe
tartozó szolgáltatást nyújt, akkor az adott ügyfél
esetében a Szolgáltatási
pontok száma
megegyezik az igénybevett szolgáltatási körök
számával.

Regisztrált ~égfelhasználó:

A FusionR Rendszer valamely moduljához
hozzáféréssel rendelkező végfelhasználó. A
FusionR Rendszert használó személynek önálló
végfelhasználó azonosítóval kell rendelkeznie,
nem engedélyezett több személy közös
azonosítón keresztüli bozzáférése.

Árazott tétel:

A FusionR BSS rendszer által fogadott,
feldolgozott és árazott forgalmi adat rekord vagy
a FusionR BSS rendszerben tárolt, rendszeres
számlázás során feldolgozásra és árazásra kerülő
szolgáltatás tranzakció.

FusionR Rendszer:

A Szolgáltató által a Felhasználó számára
szolgáltatás keretében biztosított FusionR
szoftver
és
futtatókörnyezeti
szoftver
komponensek összessége. A FusionR Rendszer a
Szolgáltató
BSS
alkalmazás
szolgáltatás
ajánlatában átadott FusionR BSS rendszer
műszaki leírása dokumentumban megadott
komponenseket tartalmazza.

FusionR funkció:

A szolgáltatásban elért
végfelhasználói funkciója.

alkalmazói

szoftver

Felhasználó specifikus
FusionR rendszerszolgáJ.tatás
A FusionR Rendszerben a Szolgáltató által
megvalósított olyan funkció, mely testre szabás
keretében a Felhasználó által igényelt valamely
specifikus üzleti szolgáltatást valósít meg.
Karbantartás:

A FusionR Rendszer folyamatos használatát
biztosító szolgáltatás. Biztosítja:

•

a kompatibilitást a rendszer kialakítása
során a BSS alkalmazás szolgáltatás
biztosításához szükséges futtatókörnyezeti
komponensek
különös tekintettel
adatbázis kezelő, alkalmazás szerver,
operációs rendszer űj verzióival.
hogy a FusionR Rendszer funkciói a
jogszabály-változásoknak
megfelelően
működtethetők és a törvényi változások
betartását
lehetővé
tevő
rendszer
módosítások a törvényi változások
hatálybalépése előtt bevezetésre kerülnek,
amennyiben
az
egyértelmű
és
dokumentált
követelmények
a
fejlesztéshez szükséges reális határidővel
előbb rendelkezésre állnak. A törvényi
feltételeknek
megfelelő
megoldás
bevezetéséig
Szolgáltató
a
Felek
kölcsönös megállapodása szerinti átmeneti
megoldást vezethet be.
hogy a Felhasználó a FusionR Rendszer
funkcióit és Felhasználó specifikus
FusionR
rendszerszolgáltatásait
megvalósí tó javított verziók megkapja.
Javított verziók használatbavételéhez
esetleg igényelt szakértői tevékenységek
külön megrendelés keretében kerülnek
teljesítésre.
Szolgáltató biztosítja a Rendszer hibáinaic
garantált időn belüli elhárítását, javítását.
—

—

.

.

•
Támogatási szolgáltatás:

Amely Felhasználó részére
munkaidőben
biztosítja Szolgáltató bejelentéskezelő felületén
keresztül a Felhasználó bejelentéseinek fogadását
és feldolgozását, szakértőinek rendelkezésre
állását. Szolgáltató által nyújtott oktatásokon a
szükséges
kompetenciát
megszerzett,
a
Felhasználó
dokumentáltan
kijelölt
kulcsfelhasználói fordulhatnak a Szolgáltatóhoz
bejelentésekkel.

WIBE:

A Szolgáltató ügyfélszolgálati rendszerével
integrált, Interneten, Web böngészőből elérhető
igénybejelentést és a bejelentett igények
életciklusának nyomon követését biztosító
szoftver, melyhez a Felhasználó kijelölt
képviselői a támogatás szolgáltatás keretében
díjmentes hozzáférést kapnak.

Munkaidő:

Hivatalos munkanapokon 8:00-17:00 közötti
időtartam.

2.) Előzmények
Felhasználó társasági
egy ajánlattevős
beszerzési eljárást folytatott le „BSS
alkalmazásszolgáltatás igénybevétele” tárgyban. Az eljárás során a Szolgáltató
érvényes ajánlatot ny’:íjtott be, erre tekintettel Felek a jelen Szolgáltatási szerződést
(továbbiakban Szerződés) kötik.
—

-

3..) A Szerződés tárgya, célja, a Felekfőkötelezettségei
3.1.

Jelen Szerződés alapján a Szolgáltató- külön szolgáltatási díj felszámítása mellett a
Felhasználó részére a jelen Szerződésben meghatározott időtartam alatt és feltételek
szerint biztosítja a BSS Alkalmazásszolgáltatás
továbbiakban: Szolgáltatás
igénybevételét.
A BSS Alkalmazásszolgáltatás terjedelme:
. Ügyfél adatok központi nyilvántartása, hatékony kezelése az ügyfél- és
szolgáltatásmenedzserek számára,
-

—

-

.

Értékesítési folyamatok támogatása: áttekintő helyzetkép az ajánlatokról, illetve az
érintett szereplökről (ajánlati team),

.

Szolgáltatások felvitele ügyfelekhez,

•

Üzemeltetési folyamatok támogatása: ügyfél adatok elérhetők a szolgáltatás
menedzsment (SMC) munkatársak részére is,

•

Tömeges és eseti számlázás; bevétel biztosítás: valamennyi szolgáltatás díj ainak
szárniázása, betérítése,

.

Üzleti tervezés, kontroHing támogatása: szolgáltatások árazása, dfjszámítása,

•

Ajelen szerződés időtartama alatt, 3 hónapos időszakra, összesen 280 szakértői óra
keretében szakértői szolgáltatás biztosítása.

A Szolgáltatással szembeni műszaki, technikai követelményeket a jelen Szerződés 1.
sz. Melléklete, míg a rendszer funkcionális specifikációit a 2. sz. Melléklet rögzíti.
3.2.

A. Felek fő kötelezettségei:

3.2. L A Szolgáltató fő kötelezettségei:
. A Szolgáltató szavatosságot vállal azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező
Szolgáltatások- ideértve a Szolgáltatás nyújtását biztosító szoftvert is- a jogviszony
teljes tartama alatt megfelelnek a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban,

I

•

•
.
.
.

•

szabványokban előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a
jog-viszony teljes tartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmasak.
A Szolgáltató szavatolja továbbá, hogy a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatás
vonatkozásában harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Felhasználó jelen
szerződésben ás a jogszabályban meghatározott jogainak gyakorlását a jogviszony
alatt korlátozná vagy kizárná.
A Szerződés 7.2 pontjában részletesen meghatározott szakértői támogatás biztosítását
vállalja
A Szolgáltató feladata a BSS rendszer kapacitás kihasználtságának monitorozása
A Szolgáltató köteles a BSS rendszerben kezelt adatokat menteni
A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket fogadni ás nyilvántartani
Szolgáltató kötelezettsége az un. kulcsteljesítési mutatók mérése és azokról az
elszámolási időszakban jelentés készítése a Felhasználó irányába

3.2.2. A Felhasználó fő kötelezettségei
. A Szolgáltatást használó Felhasználók adminisztrálása a BSS rendszerben
. a felhasználói jogosultságok, menük karbantartása a ]3SS rendszerben
. működési riportok futtatása, adminisztrációja, disztribúciója
. az ún. ügyfél törzsadatok rögzítése és karbantartása a BSS rendszerben
. termék (szolgáltatás) törzsadatok rögzítése ás karbantartása a BSS rendszerben
. árazási információk rögzítése és karbantartása a BSS rendszerben
. forgalmi adatok Iegyűjtése a hálózati eszközből, szolgáltatási platforrnbál
. rendszeres és eseti szárniázás végrehajtása
. számlák nyomtatása és készítése
. adatok archiválása
. tömeges- kulcsfelhasználókon kívüli- felhasználói oktatások megtartása
. vállalati üzleti folyamatokhoz, működés-szabályozáshoz kapcsolódó dokumentáció
készítése ás aktuslizálása
. a BSS rendszer futtató környezete részeként biztosítja a Szolgáltató által
meghatározott kapacitású ás teljesítményű hardver infrastruktúrát, illetve adatbázis
kezelő szerver szoftver licenceket
. virtuális magánhálózati (VPN) kapcsolat biztosítása ás karbantartása a Felhasználó és
Szolgáltató telephelye(i) között
. a BSS rendszer gépi kapacitását befolyásoló változások előrejelzése
. A Felhasználó-specifikus jogszabályi változások figyelése, előre jelzése a Szolgáltató
irányába.
. Szerződésszerű teljesítés esetén szolgáltatási díjat fizetni
4.) A Szolgáltató szavatosságvállalásai
4.1. A Szolgáltató kijelenti ás szavatolja, hogy a BSS rendszer funkcionalitását biztosító
szoftveralkalmazási csomagra vonatkozóan kizárólagos rendelkezési joggal bír, ás jogosult
arra, hogy azokra vonatkozóan a saját nevében szerződéseket kössön, erre tekintettel a
Szolgáltató szavatolja, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt harmadik személynek nincsen
a jelen pont szerinti szoftverekre vonatkozóan olyan joga, amely annak a Felhasználó általi
birtoklását ás használatát megakadályozná, vagy korlátozná. Harmadik személy ilyen
korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése esetén a Szolgáltató közvetlenül lép fel a
Felhasználó jogos érdekei védelmében.

4.2. A Szolgáltató a jelen pontban meghatározott szavatosságvállalásának valótlanságából a
Felhasználót érő minden kárt köteles közvetlenül megtéríteni.
S.) A Szerződés időtartama
5.1. A Szerződést a Felek határozott időtartamra, azaz 2011 április 13.-tó’ 2012. július 12.
napjáig kötik meg. A Szerződés hatálya a 7 pont rendelkezéseit figyelembe véve
meghosszabbodhat.
-

6.) A Szolgáltatás te~jesítése
6.1. Szolgáltató a jelen Szerződés tárgyát képező Szolgáltatást a jelen Szerződés és annak
mellékletei szerinti feltételek szerint köteles biztosítani.
6.2. Szolgáltató éves szinten munkaidőben legalább 99%-os rendelkezésre állással biztosítja a
Szolgáltatást.
6.3 Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett BSS rendszer és a Felhasználó
telephelyci (ahol a BSS rendszer szolgáltatásait Felhasználó igénybe veszi) között dedikált, az
üzleti rnűködéstámogató rendszerekkel szemben támasztott szokásos üzembiztonsági és
adatvédelmi szintet biztosító hálózati összeköttetéseket kell kiépíteni. A BSS rendszer
üzemeltetésének telephelyén (ASP oldal) a rendszer eléréséhez szükséges összeköttetések
végző dtetéséhez szükséges hálózati berendezést (router vagy VPN koncentrátor) Szolgáltató
biztosítja és üzemelteti. Ez a hálózati berendezés a rendszer elérhetősége és rendelkezésre
állása szempontjából a BSS rendszer részét képezi.
6.4 A Szolgáltatás megszakadásának kell tekinteni, ha a Szolgáltatás meghibásodás
következtében a Szerződésben meghatározott követelményeknek nem tesz leget, kivéve, ha a
megszakadás az alábbi okokból következik be, amikor a Szolgáitatót felelősség nem terheli:
. vis maior esete áll fenn,
. olyan okok, melyek a Felhasználó érdekkörében merülnek fel
. bármi olyan megbibásodás, amelynek biztosítása a Felhasználó felelősségi körébe
tartozik (p1. adatkapcsolati összeköttetés hiánya, Felhasználó által biztosítaridó
kapcsolat Felhasználó telephelyei és a Szolgáltatás végpontja között, mely a rendszer
eléréséhez szükséges összeköttetések végződtetésébez szükséges hálózati berendezés.)
. olyan üzemszünet, melynek oka harmadik személy károkozása, vagy harmadik
személy által elkövetett lopás
.
a jelen Szerződés rendelkezéseivel összhangban a Szolgáltatás megszüntetése
6.5 Szolgáltató 15 nappal korábban írásban értesíti a Felhasználót a tervezett leállások
megkezdésének idejéről és várható tartalmáról.
7.) Szolgáltatási Díj és fizetési feltételek
7.1.

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítés esetén az alábbi díjak megfizetésére jogosult:
7. Li BSS Alkalmazásszolgáltatás díja: 1,333 .000FtJhó±ÁFA
7.1.2 Rendszer módosítási és támogatási keret díja: 1,333.000 Ftíhó÷ÁFA
A BSS szolgáltatási díj havonta utólag kerül számlázásra, a BSS szolgáltatás
használatbavételétől kezdve.

F

A Felhasználó kérésére végzett egyedi
és tömeges adatrögzítési és
adatbetöltési, valamint a rendszer
nyilvántartásaiból végzett adatgyűjtési
fel adt ok.
• A telepített FusionR BSS rendszer
funkcionalftását módosító, vagy bővítő
testreszabási és fejlesztési feladatok.

.

A szakértői szolgáltatások menetét Felek az alábbiak szerint szabályozzák:
.

.

.

.

.

Felhasználó a szakértői szolgáltatásra
vonatkozó igényét a wIBE rendszerben
bejelenti.
A Szolgáltató a wIBE rendszerben
szakértői órákban megadott ajánlatot
tesz a tevékenység elvégzésére
az ajánlatot a Felhasználó erre
jogosult képviselője a wIBE
rendszerben jóváhagyja vagy elutasítj a
az elfogadott ajánlat alapján
Szolgáltató munkatársai a megadott
tevékenységet elvégzik
A felhasznált szakértői keretről a
Szolgáltató havonta, az elszámolási
periódushoz igazodva kimutatást
készít és megküldi a Felhasználónak.

Felek rögzítik, bogy a 7.1.2. pont alatti szakértői órakeretből a Megrendelő által fel nem
használt keretmennyiség a havi BSS szolgáltatás meghosszabbítására használható fel Oly
módon, hogy minden megmaradt három Óra keret a BSS szolgáltatás 5.1 pont szerinti
időtartamát automatikusan egy naptári nappal meghosszabbítja. A fennmaradó keret
felhasználása tárgyában Felek a jelen Szerződés lej árata előtt közösen határoznak külön
jegzyőkönyv felvétele mellett.
7.3.
Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatási díj a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges valamennyi költséget és ellenértéket tartalmazza, továbbá bármilyen jogátadás
ellenértékét is magában foglalja, így a Szolgáltató egyéb jogcímen semmilyen más díj,
költség megtérítésére nem jogosult.
A Felhasználó a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a Szolgáltatási Díj
megfizetésére, amennyiben a Szolgáltató a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeit
szerződésszerűen teljesíti, ideértve a számla kiállítás és számla-részletezés kötelezettségét
is. Felek rögzítik, Szolgáltató a Szolgáltatási díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167.* (3) bekezdés alapján csak cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit
a Szolgáltató a Felhasználó által kiállított teljesítésigazolás alapján, ai~nak kiállítását
követően jogosult kiállítani és benyújtani. A benyújtandó számla kötelező melléklete az
előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítés igazolás, ‚ továbbá a számlán fel kell
tüntetni a Felhasználó által adott szerződésszámot. A Felhasználó a Szolgáltatási Díjat
szabályosan kiállított számla és teljesítésigazolás alapján- amennyiben azt nem vitatja- a
számla Felhasználó központi iktatójába való érkezésétől számított 30 napon belül

egyenlíti ki banki utalással, a Szolgáltató bankszámlájára (bankszámlaszám: K&H Bank
10404065-40612454-00000000).
7.4.
7.5.

A Felhasználó jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.
Felhasználó köteles a számla ellenőrzését és az azzal kapcsolatos esetleges kifogásait a
számla kézhezvételét követő 5 (Öt) munkanapon belül megtenni. Kifogás esetén az ezt
követő 30 napon belül a Felek egyeztetést tartanak és törekszenek a kifogás békés
rendezésére. Az egyeztetés eredményét Felek jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben a
számlát helyesbíteni kell, a Szolgáltató köteles a jegyzőkönyvnek megfelelő tartalmú
helyesbítő számlát kiállítani és a Felhasználó azt a 7.3. rendelkezései szerint köteles
kiegyenlíteni.
-

7.6.

A Szolgáltató tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény (Art.) 36/A. g-ának hatálya alá tartozik tudomásul veszi, hogy a
Felhasználó a Szolgáltató számláját kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek
teljesítése esetén jogosult kifizetni.
—

—

—

7.7.

Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződés szerinti fizetési kötelezettségével
késedelembe esik, úgy a mindenkori jegybanki alapkamat mértéke szerinti késedelmi
kamatot köteles fizetni.

7.8.

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a Szolgáltató által elvégzett és átadott feladatok
teljesítéséről az átadást követő 5 munkanapon belül nyilatkozik. Felhasználó minden tőle
elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a tesztelési folyamat a lehető legrövidebb időn
belül lezáruljon.

8.) Ilibaelhárítás
Felek a hibakezelési folyamatot és a hibaj avftási határidőt az alábbiak szerint szabályozzák:
Elérhetőség
Szolgáltató a BSS rendszer hibáinak bejelentéséhez a következő elérhetőségeket biztosítja.
Munkaidőben (hivatalos munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között): bejelentéskezelő
rendszer. A munkaidőn belül beérkezett bejelentések fogadását minden esetben vissza
kell igazolni.
Hibakategóriák
Kritikus szoftver alkalmazás hiba: a BSS rendszer valamely megoldás komponensének
használatát teljes mértékben ellehetetlenítő, vagy megbiúsító hiba. Megkerülő, vagy áthidaló
megoldás egyáltalán nem áll rendelkezésre.
Súlyos szoftver alkalmazás hiba: a BSS rendszer valamely megoldás komponensének
használatát súlyosan akadályozó hiba, mely a megoldás komponens használatát csak az
üzemszerű használattól jelentősen eltérő megkerülő, vagy áthidaló megoldás alkalmazásával
teszi lehetővé.
Nem súlyos hiba: a BSS rendszer valamely megoldás komponensének használatában
azonosított hiba, mely a megoldás komponens használatát az üzemszerű használattól
jelentősen nem eltérő megkerülő, vagy áthidaló megoldás alkalmazásával lehetővé teszi.
Válaszidők
A hibák elhárításának megkezdésére, ill. befejezésére vonatkozó megkívánt válaszidők:
—

-

—

.

—

9.10. A Felhasználó által a Szolgáltatótól igényelt és egyedi megrendelés keretében
kialakított eredményeire a FusionR Rendszerre vonatkozó verziókövetés szabályai
érvényesek.
10.) Felelősség, kártérítés
10.1. A Szolgáltatás megszakadásának kell tekinteni, ha a Szolgáltatás meghibásodás
következtében vagy egyéb okból a Szerződésben meghatározott rendelkezésre állási
követelményeknek nem tesz eleget.
10.2. Amennyiben a Szolgáltatás a Szolgáltatónak felróható okból megszakad, úgy a
Szolgáltató a lehető legrövidebb időtartamon belül köteles a Szolgáltatást helyreállítani
Továbbá a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek alapja: a hibás teljesítéssel érintett
időtartamába eső szolgáltatás nettó díja, mértéke: annak 15%-a.
10.3. A Szolgáltató késedelmes vagy/és hibás teljesítésével kapcsolatban bekövetkezett
károkért való felelősségének mértéke az adott kieső vagy hibás szolgáltatásra eső
Szolgáltatási Díj, de maximum a kieső szolgáltatás I havi szolgáltatási díja mértékéig
korlátozott. Ez a felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal okozott károkra, az életben, a testi épségben, az egészségben okozott
károsodásokra, valamint a bűncselekménnyel okozott károkra.
10.4. Kötbér a Szerződés szerinti rendelkezésre állás idejére, munkanapokra vonatkoztatható.
Felek megálapodnak, hogy az időtartamok számításának kezdő időpontja a Felhasználó által
a Szolgáltató felé írásban megtett hibabejelentés Szolgáltató általi kézhezvételétől kerül
szárnításra azzal, hogy Felek kézhezvételnek tekintik a Felhasználó által a Szolgáltatónak
WIBE rendszeren keresztül megtett bejelentését. Hibának kizárólag a megfelelően
dokumentált, vagy rekonstruálható hiba minősül.
10.5. Amennyiben a Felhasználó Saját hibájából a Szolgáltatás elindításának Felhasználó
felelősségében eső feladatait nem képes határidőre, illetve a Szolgáltató által meghatározott
ésszerű póthatáridőre teljesíteni, az akadályoztatás miatt meghosszabbodott rendszer
kialakítás esetén a Szolgáltató jogosulttá válik a szolgáltatási díj számlázását megkezdeni.
10.6. Amennyiben a szerződés bármely a Felhasználó érdekkörébe tartozó okból megszűnik,
illetve a Szolgáltató szerződésszegését igazoló dokumentum hiányában Felhasználó saját
döntéséből a Szerződés teljesítésétől eláll, azt felmondja, a Szolgáltató részére meghiúsulási
kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke: 5.000.000,- Ft.
10.7. A Szolgáltató nem felelŐs a FusionR Rendszerben tárolt adatokért, tranzakciókért, a
FusionR Rendszerből kinyert információkért, illetve ezen információkra épülő üzleti
eseményekért.
10.8. Szolgáltató nem felelős Felhasználó üzletmenetében felmerülő költségekért, valamint az
alábbiakért: kiesett bevételek és eredmények, kamatveszteségek, harmadik felektől
Felhasználó felé támasztott kártérítési igények.
11.) A Szerződés megszüntetése

Hiba kategóriája
Kritikus hiba
Súlyos hiba
Nem súlyos hiba

Hibaelhárítás
megkezdése [óra]
4
8
24

Hibaelhárítás
befejezése [óra]
‘72
96
3 hét

Hibaelhárítás folyamata a Szolgáltató előírásai alapján történik, mely a jelen Szerződés 3.
sz. mellékletét képezi.
9.) A FusionR Rendszer karbantartására és verziókövetésére vonatkozó feltételek
9.1 .A Szolgáltató a kialakított rendszer szoftver verzióját v.r.m
„version”, „release”,
„modification” verzionálási számmal azonosítja. A verziókövetés tartalma a szoftver
rendszer m. verzionálási számával azonosított rendszer változások követése. A
Felhasználó követelményeinek megfelelő rendszer kialakításának ütemezése szerint
átadott vl.O.O, majd vl.l.O verziók átadását követően javításokat a vl.Lx verziók
tartalmazzák.
9.2.A Szolgáltató köteles a verziókövetéssel járó változásokról a Felhasználót tájékoztatni.
Verzióváltásról és az új verzió bevezetéssel esetlegesen együtt járó rendszerszoftver
illetve alaprendszer váltási követelinényről Szolgáltató előre tájékoztatja Felhasználót.
9.3.A verzióváltás során a Szolgáltátó átadja a verziókövetéssel kapcsolatos releváns
dokumentumokat, információkat
különös tekintette! az Új verzióban bevezetett
változások leírása, a megváltozott/megváltoztatott eljárások, adatok, új/módosuló
funkciók felsorolása.
9.4. Szolgáltató a karbantartási feltételek teljesülése esetén köteles díjmentes verzióváltással
biztosítani a FusionR funkciók folyamatos megfelelését a mindenkor hatályos jogszabályi
előírásoknak, mely azt jelenti, hogy Felhasználó a rendszer rendeltetésszerű használatával
a jogszabályban előírt feladatainak előírásszerűen eleget tudjon tenni.
9.5.Felhasználónak az Felhasználó specifikus FusionR rendszerszolgáltatásokra vonatkozó
jogszabályváltozásokra azok hatályba lépését megelőzően olyan határidővel kell jelezni
Szolgáltatónak, mely a szükséges fejlesztések vonatkozásában és a verzió kiadási
telepítési tervnek megfelelően reális megvalósítási keretet biztosít Szolgáltató részére. A
Felhasználó ennek megfelelő értesítése esetén a jogszabályváltozás miatt szükséges
verzióváltást a Szolgáltatónak olyan módon és időpontban kell Felhasználó részére
biztosítani, hogy a Felhasználó a tárgybani rendszer együttes rendeltetésszerű
alkalmazásával a jogszabályban előírt feladatainak előírásszerűen eleget tudjon tenni.
9.6.A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az kialakított rendszer verziókövetését és
támogatását megszüntesse úgy, hogy ezt a Felhasználóval a támogatás lej árata előtt 1
(egy) évvel közli.
9.7. A támogatás megszüntetése nem korlátozza Felhasználót a kialakított rendszer érvényes
szolgáltatási szerződés keretein belüli további használatában.
9.8. Amennyiben a Felhasználó valamely kérésével, igényével akadályozza a rendszer
verziókövetését, ezzel akadályozza a Szolgáltatót a Szolgáltatás teljesítésében. Ezzel
együtt a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az adott verzióra vonatkozóan a
törvényben rögzített szavatossági határidők lejártával a rendszer támogatását megszünteti.
9.9. Amennyiben a Felhasználó fejleszt, vagy harmadik féltől vásárol a rendszerre épülő
bármely alkalmazást, abban az esetben a Szolgáltató nem köteles a verzióküvetés hatálya
alatt ezen alkalmazások által kihasznált FusionR rendszer tulajdonságokat a verziókövetés
során megtartani.
—

—

.

1.1.1. Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatályú felinondással felmondani a másik
fél súlyos szerződésszegése esetén. Az azonnali hatályú felmondást a jogosult fél a
sérelmezett magatartás megszüntetésére irányuló írásbeli felszólításában meghatározott, de
legalább 15 napot biztosító határidő eredménytelen eltelte esetén gyakorolhatja.
11.2. A Szolgáltató súlyos szerződésszegésének minősülnek, és a Felhasználót azonnali
hatályú felmondásrajogosítják különösen, de nem kizárólag a következők:
—

—

Szolgáltató jogellenesen megszakítja a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését
Szolgáltató a 6.2. pontban vállalt rendelkezésre állást tartósan nem teljesíti:
3 egymást követő munkanapon a Szolgáltatás rendszeresen megszakad naponta legalább
3 óra hosszan
a Szolgáltatás hozzáférés 10-nél kevesebb egyidejű felhasználóra korlátozódik
a Szolgáltatás Felhasználó által érzékelt rendszer teljesítmény (rendszertelenül előálló
válaszidő növekedés és Szolgáltatás megszakadások, gépi folyamat futtatások lassulása)
a BSS rendszer teljesítmény degradációja folytán a szolgáltatásnyújtási ponton az
átadás-átvételi tesztelés során mért átlagos válaszidőket háromszorosan meghaladja és
ez az állapot három munkanapon keresztül megmarad.
—

—

—

Amennyiben a Felhasználó azonnali hatályú felmondásának az oka a Szolgáltató valamely
fent említett és a Szolgáltatónak felróható okból keletkezett szerződésszegése, a Szolgáltató
köteles megtéríteni a szerződésszegéssel okozati összefüggésben a Felhasználónak okozott
kárt, amely a felmondást megelőző két havi szolgáltatási díjat nem haladhatja meg, valamint
kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke megegyezik a 10. pontban meghatározott
mértékkel.
11.3. A Felhasználó súlyos szerződésszegésének minősülnek és a Szolgáltató azonnali hatályú
felmondására jogosítják különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:
Felhasználó az Általa nem vitatott számlát felszólítás ellenére sem egyenlíti ki.
A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges Felhasználó által teljesítendő feltételeket
Felhasználó nem teljesíti, ezzel a szolgáltatás teljesítését meghiúsítja.

—

—

12.) Irányadó jogszabályok
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az 1999, évi
LXXVI. törvény a szerzői jogról vonatkozó rendelkezései az irányadók.
13.) Változás a felek személyében
Ha bármelyik Fél személyében változás következik be jogutódlás vagy bármely más
jogcímen, úgy az a fél, amelynek érdekkörében ez bekövetkezik, köteles a változásról a másik
szerződő Felet értesíteni, és a jogutód személyt tájékoztatni a jelen szerződésből fakadó
jogairól és kötelezettségeiről.
14.) Vitás kérdések rendezése
A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő és azzal kapcsolatos közöttük
felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben a vitás kérdések rendezése ilyen módon ésszerű rövid időn belül, de legfeljebb

az első írásbeli értesítéstől számított 60 napon belül nem történik meg, úgy a felek a
Felhasználó székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhatnak j ogorvoslatért.
IS.) Vis major
A vis major körülmények mentesítik a feleket a jelen szerződés szerinti kötelezettségeik
teljesítése alól olyan mértékben, amennyire a vis major esemény az érintett feleket gátolja
abban az alatt az idő alatt, ameddig a szóban forgó esemény fennáll.
A felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés nem, Vagy nem megfelelő teljesítését
eredményező, az érdekkörükön kívül, nekik fel nem róhatóan bekövetkezett körülményekről
egymást haladéktalanul értesítik, ás következményeinek elhárításával kapcsolatosan a Polgári
Törvénykönyv megfelelő szabályai szerint járnak cl.
A vis major által érintett felek kötelesek írásban azonnal értesíteni egymást az ilyen vis major
esemény kezdetéről ás végéről.
A felek egyetértenek abban, hogy a vis major körülmény önmagában nem mentesíti a
bejelentő felet a jelen szerződés szerint egyébként teljcsítendő olyan kötelezettségek alól,
amely a vis major körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak.
16.) Értesítések
A Szolgáltató képviselője:
név: Rozenbcrszki Zsolt
cím: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 7.
fax:
06-1-436-7851
mobil: 30-960-3317
e-mail: zsolt_rozenberszki@rrsoftware.hu
A Felhasználó képviselője és teljesítésigazolója:
név: Korcsolay Zsolt
cím: 1081 Budapest Csokonai u.3.
mobil: 30 625-4002
fax: 06-1-3013069
e-mail: korcsolay.zsolt@nisz.hu
Jelen szerződés alapján a Felek egymás részére jogkövetkezményeket magával vonó értesítést,
közlést, tájékoztatást, felszólítást kizárólag írásbeli formában, tértivevényes levélben küldhetnek a
fentiekben szereplő címekre.
17.) A FusionR Rendszer tulajdonjoga
17.1 A Szerződés tárgyát képező FusionR Rendszer szerzői jogi törvény által védett Szerzői
mű, amely a Szolgáltató, mint Jogtulajdonos által kifejlesztett egyedi szellemi alkotás.
17.2 A Felek rögzítik, hogy a FusionR Rendszer ás mindennemű a FusionR Rendszerhez
kapcsolódó program, specifikáció, forráskód, dokumentáció, eljárási kézikönyv,
adathordozó, amelyeket a Szolgáltató a jelen ajánlat alapján kötendő Szerződéssel
kapcsolatosan használ vagy kifejleszt, vagy a jelen ajánlat alapján kötendő Szerződés
hatálya alatt a Felhasználónak szolgáltatásként nyújt, bizalmas információnak minősül ás
a Szolgáltató tulajdonát képezi.

17.3 A Felhasználó a FusionR Rendszer forráskódjainak felhasználására nem szerez
jogosultságot.
17.4 A Felhasználó nem jogosult a használatra átengedett FusionR Rendszer szoftver
változtatására.
17.5 A FusionR rendszerben tárolt végfelhasználói adatok tulajdonjoga a Felhasználót illeti.
A Szolgáltató köteles biztosítani a Felhasználó számára a Saját adataihoz való szabad
hozzáférést.
18.) Tukijdonjogijótállás
18.1. A Szerződés tárgyát képező FusionR Rendszer a Szolgáltató tulajdonát képezi,
harmadik fél felé semmilyen szerzői jogi kötelezettség nem terheli.
18.2. Amennyiben harmadik fél azt állítja, hogy a használatra átengedett FusionR Rendszer
védjegyet, szabadalmat vagy szerzői jogot sért, a Szolgáltató köteles a Felhasználót
kártalanítani a követelésből származó mindennemű költség, igény, kár és ügyvédi díj
tekintetében. A jelen pontban megfogalmazott kártalanítás a Felhasználót abban az
esetben illeti meg, ha követelés elleni védekezést és annak rendezését a Szolgáltató
számára lehetővé teszi, és ebben vele együttmi~ködik.
18.3. Amennyiben a fenti jogsértésből származó követelés valószínű, vagy annak tűnik, a
Szolgáltató köteles biztosítani a Felhasznátó számára a használatra átengedett Fusionk
Rendszer további használatát, vagy a FusionR Rendszer szoftvert módosítani, illetve
egyenértékű szoftverrel helyettesíteni. A cserével kapcsolatban felmerülő valamennyi
költség és kár a Szolgáltatót terheli.

19.) Bizalmas információk kezelése, adatok kezelése, tárolása, törlése
19.1. Mindkét Fél kötelessége, hogy a Bizalmas Információkat bizalmasan kezelje, ilyen
információkat harmadik felek számára ne szolgáltasson Ici
kivéve, ha ezt a jelen
Szerződéssel összhangban teszi minden tőle telhetőt elkövessen annak érdekében, hogy ezt
igazgatói, alkalmazottai, tisztviselői, képviselői, üzlettársai és szaktanácsadói is betartsák,
valamint biztosítsa, bogy az ilyen jellegű információkat kizárólag arra a célra használják,
amely célból őket kiadták. Mindkét Fél ugyanolyan gondossággal tartozik kezelni a Bizalmas
Információkat, mint amilyennel ő kezeli a Saját Bizalmas Információit.
—

—‚

19.2. Az alább felsorolt nyilvánosságra hozatalok nem minősülnek a 19.1. pont
megsértésének:
(a) írásban jóváhagyott nyilvánosságra hozatal;
(b) törvényes vagy egyéb, jogszabályban előírt kötelezettséggel kapcsolatban vagy
valamely illetékes bíróság vagy választott bíróság határozata nyomán történő
nyilvánosságra hozatal; vagy
(c) a jelen Szerződés rendelkezései alapján kijelölt ügygondnok, szakértő vagy választott
bíró felé történő nyilvánosságra hozatal.
19.3.. A 19.1. pont rendelkezései nem vonatkoznak azon Bizalmas Információra,
(a) mely nem ajelen Szerződés megsértése i~tján kerül nyilvánosságra;
(b) melyről az a Fél, amelynek a tudomására hozták, a nyilvánosságra hozatal
időpontjában már tudott;
(c) mely a nyilvánosságra hozataltól független létrejövetel, kifejlesztés vagy felfedezés
útján azon Fél tudomására jut, akinek javára a nyilvánosságra hozatal történt;
(d) melyet egy harmadik fél a további nyilvánosságra hozataira vonatkozó minden további
korlátozás nélkül hozza nyilvánosságra;

19.4. A Bizalmas Információt csak arra a célra szabad használni, amelyre nyilvánosságra
hozták és/vagy annak érdekében, hogy a Felek teljesfthessék a jelen Szerződés alapján
fennálló kötelezettségeiket.
19.5. Ezen titoktartási kötelezettség jelen megállapodás megszűnését követően is érvényben
ás hatályban marad időkorlát nélkül.
19.6. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás nyújtása során az ügyfél és termék adatok feltöltése
ás karbantartása a Felhasználó kötelezettsége, míg a Szolgáltató kötelezettsége ezen adatok
rendszeres mentése. Szolgáltató ezen adatok vonatkozásban semmilyen adatkezelési művelet
végzésére nem jogosult, ás a Szerződés megszűriését követően minden adatot törölni köteles a
BSS rendszerből. Továbbá a Szerződés megszűnése esetén a Felhasználó erre irányuló
kérésére a Szolgáltató köteles egy, a Szerződés megszűnésének időpontjában aktuális
állapotot tükröző adatállományt külön adathordozón térítésmentesen a Felhasználó
rendelkezésére bocsátani.
20.) Joglernondás
Bármelyik félnek azon magatartása, amellyel nem szerez érvényt bármely jogának, amelyre a
jelen szerződés szerint jogosult, nem jelenti azt, hogy további vagy jövőbeni jogainak
érvényesftéséről is lemondana, kivéve ha a joglemondás írásban történik.
21.) Záró rendelkezések
21.1. A szerződés magyar nyelven kerül aláírásra. Minden, a szerződéssel kapcsolatos
értesítés ás dokumentum nyelve magyar.
21.2. A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják.
.

Jelen Szerződés 4 (négy) mindenben megegyező eredeti példányban készül magyar nyelven,
amelyek közül Felhasználót 3(három) ‚ Szolgáltatót 1 (egy) eredeti, aláírt példány illeti meg.
A Felek megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselői a fentieket elolvasták, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, jóváhagyólag írták alá.
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BEVEZETÉS
Jelen dokumentum az R&R Software által nyújtott, a FusionR Business Support System
rendszeren alapuló BSS alkalmazás szolgáltatáshoz kapcsolódó hibaelhárítás folyamatát mutatja
be.

2.

MEGHATÁROZÁSOK
Az itt felsorolt meghatározások a jelen Melléklet keretein belül érvényesek.

2.1

Szállító

2.2

Megrendelő

2.3

FusionR Rendszer
a Szállító által a Megrendelőnek nyújtott BSS alkalmazás szolgáltatás
alapjául szolgáló, a Szállító által biztosított futtató környezetbe telepített, a Megrendelő
követelményei alapján kialakított és konfigurált FusionR Business Support System szoftver
alkalmazás.

2.4

Üzemi környezet a Megrendelő üzletszerű üzemmenetét irányító és támogató telepített, éles
FusionR Rendszer környezet.

2.5

Teszt és telepítési környezet a FusionR rendszerek telepítését Illetve teszt céljait szolgáló
telepített FusionR Rendszer környezet.

2.6

wIBE a Szállító ügyfélszolgálati rendszerével integrált, Interneten, Web böngészőből elérhető
igénybejelentést és a bejelentett igények életciklusának nyomon követését biztosító szoftver,
melyhez a Megrendelő kijelölt képviselői (projektvezető, rendszeradminisztrátor és
kulcsfelhasználók) a HLS szolgáltatás keretében díjmentes hozzáférést kapnak.

2.7

Szakértői támogatás Az ügyfél konzultációs, oktatási, fejlesztési illetve egyéb egyedi feladat
megvalós ítási kéréseinek megfelelően nyújtott szakértői támogatás.

2.8

Munkaidő

2.9

Hiba
a FusionR Rendszernek a Megrendelő által megfogalmazott specifikációtól, törvényi
szabályozástól eltérő működése.

2.10

Hibabejelentő

2.11

Hibajavítás

3.

A HIBABEJELENTÉS FOLYAMATA

—

a BSS alkalmazás szolgáltatás nyújtója, az R&R Software Zrt.
—

a BSS alkalmazás szolgáltatás igénybevevője, a NISZ Zrt.
—

—

—

—

—

—

hivatalos munkanapokon 8:00-17:00 közötti időtartam.

—

—

—

a FusionR Rendszer használata közben észlelt hibák lejelentése a Szállító felé.

a Megrendelő által Hibabejelentő jelzett Hiba javítását tartalmazó termék változat.

A hibabejelentés eseményei, mérföld kövei
1.

Hiba észlelése

A Megrendelő valamely felhasználója hibát tapasztal a Megrendelő Üzemi Környezetében, ezt
jelzi a hiba bejelentésére kijelölt megrendelői kapcsolattartónak a hiba a dokumentálásával
együtt.
2.

A hiba dokumentálása

A hibáról készül egy olyan dokumentáció, amely alapján a Megrendelőtől függetlenül a hiba
reprodukálható a Szállító fejlesztői környezetében.
Előfordulhat, hogy a Megrendelő ezen dokumentáció nélkül nyújtja be a hibabejelentést. Ez
esetben a Szállító három dolgot tehet:
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.

Haladéktalanul írásban jelzi a megrendelő felé, hogy a hiba dokumentációs hiánnyal
érkezett és kéri a hiányok pótlását.

.

Elvégzi a hiba dokumentálását a Megrendelő kifejezett ez irányú írásbeli kérelmére és
ez esetben az erre (és csak erre, tehát a hiba dokumentálására) fordított időt
támogatásként elszámolja az Megrendelő felé (függetlenül attól, hogy a későbbiekben
bebizonyosodik, hogy programhibáról van szó).

.

Elutasítja a hiba bejelentést a Megrendelőnek a dokumentációs hiány miatt,
amennyiben a dokumentációs hiányra vonatkozó felhívás ellenére sem küldte meg a
megrendelő a dokumentációt illetve azt nem kérte a Szállítótól.

Egy megfelelően dokumentált esemény/jelenség (teljesíti a reprodukálhatóságot) még nem
egyértelműen hiba, hiszen később kiderülhet, hogy specifikáció szerinti működésről, vagy nem
specifikált esetről van szó.
3.

A hiba bejelentése

A Megrendelő erre feljogosított kapcsolattartója a hiba tényét dokumentáltan bejelenti a wIBE
rendszeren keresztül. A más csatornán (telefon, e-mail, stb.) bejelentett hibák csak informatív
jellegűek, csak a wIBE rendszeren keresztüli bejelentésekre vonatkoznak az SLA szerződésben
megfogalmazott feltételek.
4.

A hiba bejelentés dokumentáltságának ellenőrzése

A Megrendelő által bejelentett és a Megrendelő vagy a Szállító által dokumentált hiba
dokumentáltságának, vagyis a dokumentáció alapján történő reprodu kálhatóságának
ellenőrzése. Ha a bejelentés hiányos, a Szállító köteles haladéktalanul közölni ezt a hiba
bejelentőjével, felhívni a hiba dokumentálására.
A hiba javításának, elhárításának ideje innentől számítható, vagyis az SLA feltételeknek való
megfelelés ettől az időponttól kezdve számít.
A bejelentés dokumentáltságának tényét a Szállító a wIBE bejelentő visszaigazolásával jelzi,
vagyis azzal, hogy a bejelentőhöz egy hibajavítás típusú igényt rendel és igazol vissza.
5.

A hiba analízis

A bejelentett hibajelenség illetve nem megfelelőség kivizsgálása, annak meghatározása, hogy a
nem kívánt eredményt mi okozza.
Ezen a ponton előfordulhat, hogy egy hibabejelentésről kiderül, hogy valójában a FusionR
Rendszer specifikáció szerinti működéséről és ezáltal nem hibáról van szó. Ilyen esetben a
bejelentés természetesen azonnal kikerül az SLA hatóköréből. Ameddig viszont nem bizonyított,
hogy nem hibáról van szó, addig a hiba elhárítására megszabott határidő (SLA feltétel) hatályban
van.
6.

A hiba kijavítása

A hiba analízis eredményeként azonosított programhiba javítása.
7.

A hibajavítás telepítése

A hiba javítására szolgáló telepítő csomagot a Szállító egy úgynevezett Hot fix formájában készíti
el, és ennek elkészültét jelzi a Megrendelőnek. A Hot fix csomag telepítését a Szállító végzi el (a
Hot fix csomag ‚átadása”). A Hot fix csomag átadásakor az SLA feltételek idejét mérő óra
„megáll”.
Amennyiben a Hot fix tesztelése során a Megrendelő hibát talál, arról értesítenie kell a Szállítót.
A Szállítót ettől kezdve ismét terheli az SLA feltétel, az óra ‚tovább indul” és egészen addig
számít az SLA határidőbe, amíg újra át nem adja a Hot fix csomagot.
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A hibabejelentés és feldolgozás folyamatát a következő ábra foglalja össze:

A fenti leírásból látható, hogy alapvetően két alap forgatókönyv képzelhető el a hiba
bejelentésére. Az egyik esetben a Megrendelő a hibabejelentést annak reprodukálását leíró
dokumentummal nyújtotta be, míg a másik esetben anélkül.
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A hibabejelentés lehetséges forgatókönyvei
1.

H ibabejelentés megfelelő hibadokumentációval*

jún. 2008

ID

Esemény

Felelős
3

*

1

A hiba észlelése

Megrendelő

2

A hiba dokumentálása

Megrendelő

3

A hiba bejelentése

Megrendelő

~

Abejientésdokumentáltságának

R&R

5

A hibabejelentés visszaigazolása

R&R

6

Hibaanalízis

R&R

7

A hiba kijavítása

R&R

8

A hiba javítás telep ítése/átadása

R&R

4

5

6

7

8

9

10

~

A hibabejelentés tartalmára vonatkozóan lásd. „A hibabejelentés tartalma” című bekezdést.
.

Ez esetben a Megrendelő a hiba reprodukálhatóságának dokumentálása mellett
nyújtotta be a hibabejelentőt.

.

A hiba elhárításának ideje „A hibabejelentés visszaigazolása” és „A hibajavítás
telepítése/átadása” között eltelt idő. Ez az idő az SLA szerint figyelembe veendő hiba
elhárítási idő.

.

Amennyiben a ‚Hiba analízis” során kiderül, hogy nem programhibáról van szó, akkor
„A hiba bejelentése” óta történt ráfordítások összessége az ügyfelet terheli, és a
bejelentés kikerül az SLA feltételei alól.

.

A Szállító „A bejelentés dokumentáltságának ellenőrzése” során a Megrendelő
hibabejelentést elutasítja, amennyiben a leírtak alapján a hiba nem reprodukálható
vagy a reprodukálhatóság dokumentálását elvégezheti a Megrendelő helyett (az
utóbbi eset forgatókönyvét lásd lentebb).
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2.

Hibabejelentés megfelelő* hibadokumentáció nélkül

ID

Esemény

jún. 2008

Felelős
3

*

1

A hiba észlelése

Megrendelő

2

A hiba belelentése

Megrendelő

3

A hiba dokumentálása

R&R

4

A hibabejelentés visszaigazolása

R&R

5

Hiba analízis

R&R

6

A hiba kijavítása

R&R

7

A hiba javítás telepítése/átadása

R&R

4

5

6

7

8

9

10

A hibabejelentés tartalmára vonatkozóan lásd. „A hibabejelentés tartalma” című bekezdést.
.

A hibabejelentés dokumentáltságának hiányában (ide értendő a nem megfelelő
minőségű dokumentálás is) a Szállító vagy hiánypótlás keretében kéri a
Megrendelőtől a dokumentációt vagy visszaadja a bejelentést dokumentálásra vagy
maga végzi el a dokumentálást Megrendelő kérelmére. Amennyiben a dokumentálást
a Szállító végzi el, úgy annak költsége az ügyfelet terheli, függetlenül attól, hogy
tényleges programhibáról van szó.

.

A hiba elhárításának ideje „A hibabejelentés visszaigazolása” és „A hibajavítás
telepítése/átadása” között eltelt idő. Ez az idő az SLA szerint figyelembe veendő hiba
elhárítási idő.

.

Amennyiben a „Hiba analízis” során kiderül, hogy nem programhibáról van szó, akkor
„A hiba bejelentése” óta történt ráfordítások összessége az ügyfelet terheli, és a
bejelentés kikerül az SLA feltételei alól.

A hibabejelentés tartalma
A hibabejelentésnek tartalmaznia kell, hogy a FusionR Rendszer mely komponensének
működése hibás. Ehhez a funkció neve és a FusionR Rendszer menüjén keresztül történő
elérési útvonala szükséges.
A hiba reprodukálásához
információ megadása:

—

vagyis a hiba előfordulásának egyértelmű igazolásához

—

szükséges

a) A FusionR Rendszer kimeneti termékének értéke
riportban vagy képernyőn képzett
érték
nem egyezik meg a törvény vagy a Megrendelő által specifikált, vagy
természetesen elvárható algoritmus (p1.: egyszerű összegzés) szerinti értékkel.
—

—

b) A szállított rendszer működésében bekövetkezett üzleti rendellenességet mutató folyamat
olyan szintű leírása, hogy a dokumentált rendellenesség Megrendelőtől függetlenül
igazolható legyen, újra előálljon.
c) A szállított rendszer által kezelt adattáblák adatainak vélt vagy valós inkonzisztenciája
nem tekinthető reprodukciónak, kivéve azon eseteket, amikor az inkonzisztencia
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kialakulása a b.) pont szerint igazolható, vagy bekövetkezése bizonyíthatóan a Szállító
általi közvetlen adatbázis beavatkozás eredménye.
A hibabejelentésnek továbbá tartalmaznia kell a hiba minősítését és annak indoklását.
A hiba javítás költségei
A dokumentáltan
terhelik, továbbá
megállapodásban
érvényesítésére (a

reprodukálható és igazolt programhibák javításának költségei a Szállítót
amennyiben a vonatkozó SLA és kötbér feltételeket meghatározó
foglalt feltételek teljesülnek, úgy a Megrendelő jogosult a kötbér
megállapodásban rögzített módon és feltételekkel).

Amennyiben egy hibabejelentő kapcsán „A hiba analízis” fázisában kiderül, hogy nem
programhibáról volt szó, úgy a hibabejelentés nyomán felmerült összes költség a Megrendelőt
terheli.
Amennyiben a hibabejelentés nem megfelelően vagy egyáltalán nem került dokumentálásra
(hiba reprodukálhatósága) és ezt a dokumentációs tevékenységet a Szállító elvégzi a
Megrendelő kifejezett ez irányú írásbeli kérelme alapján, úgy ennek költsége függetlenül attól,
hogy tényleges programhibáról van szó a Megrendelőt terheli.
—

—

Direkt beavatkozás Üzemi Környezetbe
Egyes sürgős esetekben a Megrendelő kérésére szükségessé válhat közvetlenül az Üzemi
környezetébe történő beavatkozás. Az ilyen esetekben a beavatkozás által érintett területekre
vonatkozóan érkező további hibabejelentések nem tartoznak az SLA kötbér feltétek hatálya alá,
Ugyanis ezen sürgős beavatkozások minőségbiztosítási folyamatok nélkül (FAT, UAT tesztek
teljes kihagyása) kerülnek átvezetésre a Uzemi Környezetben.
Az érintett területek ismételt SLA kötbér feltételeinek hatálya alá történő bevonása csak abban az
esetben lehetséges, ha a funkciók, módosítások átesnek felhasználói teszteken (UAT). Ezek
megtörténte után a Megrendelő ismét jogosult az érintett területekre vonatkozó kötbér feltételek
alkalmazására.
Release váltáskor felmerülő hibák kezelése
Egy új Release kiadásához kötődő UAT tesztelés időszakában az Üzemi- és az UAT
környezetbe telepített alkalmazások verziószáma természetes módon eltér. Az UAT tesztelésre
rendelkezésre álló idő alatt az Uzemi Környezetből származó hibabejelentéseket a Szállító
változatlanul befogadja.
Az új Release UAT elfogadása után viszont, ameddig az új Release nem kerül telepítésre a
Uzemi Környezetbe és a telepítés a Megrendelő feladata, akkor a Uzemi Környezetre vonatkozó
hibabejelentéseket a Szállító továbbra is fogadja, de minden olyan hibabejelentést, amely hibát
az új Release telepítése javítana, de a telepítési hiányosság miatt ez nem valósulhat meg, csak
támogatás keretében dolgoz fel a Szállító.

Megfelelés a BEE ajánlatj kövelelrniórtyekitek
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O.BA5E.aol

I

O,BASE.002

Több pénznem kezelése

I egye lehetöoá több pánzoem (de legalább a magyar forint ás az eoró) kezelesát a
rendszer áhat nyújtott valamennyi üzleti fvnkoió esetében.

M

O,BASE,004

Adatátvátet
torrástendszerekból

Tegye lehetővé ás támogassa a rendszer használatbaoáteláhez kayvsnlódóan a
társaság által használt korábbi ögyvirelatámogató rendszerekbol a releváns
forrásadatok átvételét, úgymint:
- üzleti partnerek, azaz ügyfelek, számlatlaatők,
- postai címe,
- szerződések, szolgáltatások, jogoimek illetve a fizetési megállapodásokhoz
kapcsolódó adatok,
- múszaló szolgáltatási strvktúraihálózat átvétele,
-folyöszámla, illetve nyltó egyenlegek átvétele.

M

O.BASE.006

Integrált fellhasználói
felületek

A rendszer homogén ás integrah felhasználói felületekkel fedje lea partner
törzsadatkezetási Master Database), as ügyfálkoposolati jCRM’Ofter&Order Mgmf.) ás
a számlázáli)Billingj területeket

M

Q.BASE.007

Zárt folyamat- ás
adatkezelás

A rendszer hatékonyan támogassa a tömeges számlázast, a nég ügyveeli folyamatainak
zárt kezelását ás a gazdasági elemzásekhez szükséges adatok kinyerherosegát.

M

O.BASE,aos

fűomponenn alapú, kli005szemet archltektúra

A rendszer informatikai szempontból jót elhztárolhatö komyonense knot dillon,
támogassa a ldiens-szervet arnhöekfóráf. A szerver oldalon legalább as adatbázis ás as
alkalmazás szerver komynnens legyen elkülönithefő, ás külön üzemehetheto, illetve
adminisztrálható.

M

„).BA5E.gla

Platlormfüggetleneság a
szerver ás dens oldalon
egyaránt

A saállitzndó rendszer legyen plartorm független, azaz szerzet és köens oldalon is
felepithefő ás fvftatható különbőző szdllítókltólszármazó, eltámo teohnoldgiájú
informatikai kornyezetben. A rendszer által használt alkalmazás szerver komponens
legyen nyílt forráskódú, ingyenes, vgyanakkon legyen hnasá elárhetö kereskedelmi ás
műszaki támogatás.

M

O.BASE.0t2

Vékony klians technológia
támogatása

A kliens alkalmazás nem tartalmazhat üzleö logikát megvalósitó kódokar, programokat,
soriyteket. Előnyt élvez a csvyán web bőngászüt igénylő, zyplet ás egyéb,
kőngászőbe tőltődő erüforrásigányes kenetpmngramot sem tartalmazó ún. vékony Idiens
teohnológia alkalmazása.

M

O.BASE,g13

Shálázhatóság biznnsitdsa

‚rendszerfömogassa a skalaznatoságot: legyen növelheto afeljesitménye több
tlkalmazásszervetre történő etosatással. Az integrált alkalmazói rendszer adatbázis
tezető tendszere biztosítson a lehető legtöbb féle korszerű eszközt ás eljárást az
edatbálisliikai ás logikai felosztására, teljesítmény elosztására.

M

O.OBMA.00I

rendszer által használt adatbázis kezelő tegyen kapaoltását ás trrnkoionalhását
Adatbazis skálázhatösága es
:ekíntve is skálázhatá, alapbépitésben is támogassa a magas rendelkezésre állast,
hibatürése
rndelkenen magyarországi kereskedelmi ás mószafó támogatással. Az
odatbáziskezelő nyújtson a leltem legtobb féla biztonsági ás katasztrófa elháritást
:ámogaró tvnkoinnalitást.

M

oroényi magfelelás

Leirde

rendszerleleljen meg a magyar jogszabályoknak: a szamvrteti
totvénynek, az
odótorványeknek ás a vonatkozó ágazati rendeleteknek.

Kösetohetésy
teljeeltáme
M IKáteleer3
wyeladet
M

Megfefelés a BSS

Teljesőnrény

Felhaseeáldk kezelése

Adatkezelés

a(ánlati kővel elnrónyoknok

O,OBMA,006

Adatbázis-kezelő
platfototfüggetlosége

Az adatbáziskozelől tegyen lehetőség kőlórbőeő, akár ingyenes op~ráuiós
rendszereken üzerrreőetni, támogatva a lejlesztol-, moat-, hideg-és meleg-tartalék
kötnyezotek költséghatékony Idalakitását ás üzemnehetését.

M

O.PERF,OO1

Konkurrens fellhasználdk
száma

A rendszer legyen képes legalább 100 konkurens felhaszo&ő (=100 egyidőben
fennálló Session) kiszolgálásra.

M

O,PEOF,g02

Felhasznalót
nmunkaállotrtások szánta

A rendszer legyen képes legalább 100 lelhaemrálól
Mszolgdlására.

O,PERF,003

Ügyfelek, szerződések
szolgáhatások szánta

A rendszer legyen képes;
- nin. 000 szerződőn panrer (előfizető, szárnlafizető, alodlialboző),
- min. 1500 szolgáltatási szerzodés,
- min. 20000 szolgáltatási helyen táukőzlési szolgáhatás,
do keposolődó adataik nyilvántanására, oalatnint ezekadrninisztráviőjára, ügyeőeli
feladatok, dijszámitás és számlázás ellátására.

M

O,USER.00I

Felhaszndlóknyikántartása

A rendszerrendelke~er sejátfelheszrálői nyikántattással, és ehhez k~yosolődő
jogosuhság kezelő funkviőkkol. Támogassa a jvgosoőságokosoportos
adminisztráoióját, ad eg yes rendszeri unkoiók, menők ás adatok elérhetősdgdnnk
kezelését.

M

O.USER,003

Felhasználők autentikdlása

A rendszerbe valő belépéskor a telhesználőkfelhasználónéwel és lelszőval kell, hogy
az000sitsák magukat. A jelszavak esetében Ingyen megadható azok minimális hossza,
lejáraő hatáddeje, a hosznőlondő karakterektipusa, valamint lehessen korlátooni
újratelhasználhatőságukat.

W

O.USER.g04

Felhaszndlői bojolonkozosok A rendszer naplőzna legalább a felhasználói be-és k(etertkeaéseket, illeWe a
naplózáoa
lelhasználói adminisztráoiőhoz kep050lódó tovéknnységnknt.

M

O.USER.clOű

konkurens bejelertkezések
kezelése

A rendszer tegye lehetové konkurens felhasználói bejelentkezésnket akár egy, akar
őbb lethasználői murkeállomásrdl. A konkurens bejelentkezések lehetősége legyen
bnállilhatő.

W

O,UAI A,OOl

rqllvantaoott adatok
‚ákozáskozeléoe

A rendszerten nyllvanta000 adatokat lehessen vaoozaskeZeles alavonnI; azaz tegyen
lehetőség az adatok vákozásan időben nyikántattani, do adon érnényességő üzleti
tranzakoiót az abban az időben érvényes adattal végrehajtani. A változáskezeléo alá
vont adatok kőre tegyen beállithotd.

M

O,DATASS2

Keresés természetes
azonosítők alapján

A rendszertegye lehetővé a nyiluárta000 elemek (őzlett ob1ektumok( termeszetns
azorosítdira (p1. név, oim, megrevezés stb.) való kerese st.

M

O.OATA.003

Szűrőmezőkbeállithatósága Aralálaő lisrákatradalmazd képemyőkön szükoe ges szőtőmezök legyenak
vákoztathatóake testre szabdsi szakaszban as egyezteteh kővetelmények menten.

M

tnankaállonrás egyidejű

M
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Dekameentáció

Törzsastatkezofas

Egységes partnereárzs

D.DATAOO4

felólati listáksorrendezése

A találati listákattartaitnazó képertrylécön, ahol ezszükséges, afelhasználó óllithasson
be egyes mezökre sorrendezist, ás ez a sortend legyen változtatható.

M

O.DATA.006

Adatbeviteli ellenőrzések
tórrrogatása

A rendszet az erre alkalrrras adatok kőrében támogassa az adatoktelvitelkori
ellenőrzését, a duplikáoidk, gépelési hibók megelőzését.

M

D.DATA.007

lárott definivión alepuld
riportok készitése és
luttetása

A rendszernek rendelkeznie kell in. ripon generátorral, melynek használatával
prograrrrfejlesztés nélkül is létrehoahatók egyedi lekérdeeések, khnutatásek. A riport
generátor támogassa üternezett tiportok létrehozását is.

M

D.DATA.008

Egyedi lekérdezések
támogatása

Az egyedi lekérdezések, kinrutatámok készitéséhez kaposolödóan a rendszer
tárrrogassa a kővetelrnényogyezretés során kialakitett stmuktúrléú adanárház
létrehoeásót, vegye rendszerben legyen beépiten, adagórházjellegú funkoionalitást
biztositó eszköz, amelyen ezek as egyedi lekérdezések, kirrrutatások elkészíthetőek.

W

o.DATA.ogg

Riportok elérése standard
elhasználói telülelekről

A rendszerből előálliton ripottok fümenete legyen elérhető e rendszer standard
felhasználói felületéről. Ezeket e fdrrreneti állományoket a szerverről a rendszer
felületén keresztül Is lehessen töltemmi, its igány esetén ki lehessen nyomtetni. Elvörás,
hegye riport kimovelek - egye rendszerben paramétereehető megdrzési idöszak
végéig - letöltés és lónyomtatás esetén is elérhetőek maradjanak a rendszerben.

M

O.DATA,OtO

Riyonok nyomtatása

A rendszerből előállitoo riportok nyomlatása no igényelje külón randszer-speuitikus
rmyomtatáveeérlő program telepitését ás I uttatását a kliensen.

W

OVAl AWl

(ülső adatok belőflésének
ámvgatósa

A rendszerbe as egyéb köuetelmrményekteljesüléséhez Szükséges betönendö
állomrrányokat pl. CsgMtájlvk) a szerverre (tájlrendszer; hálózati hely) fel lehessen
tölteni, és as üzleti funkoióhoz a bemeneti állományt standard felhasenálói felületen
keresztül a szemerről lehessen kiválaszrani.

ye

o,Docg.ggl

Felhasznalol dokumevtaolo

A rendszer mendelkeaserm felhasználói dokumentációval, mely a támogatási szerzódés
hatálya alan fofyamnetosamm karbantartott, aktualizált; azaz tartalmazna a rendszer egyes

O.00CIJ.0ő3

Rendszer dokumentáció

A rendszer rendelkeflen részletes müszoki rendszer dokumentavioval, mely a
támogatási szerződés hatálya alatt folyamatosan kambantarron, aktualizált; azaz
tartalmazna a rendszer egyes vemziáibon beáll változratósokal is.

M

D.CUST.00I

Egységes pamnnartoras
(ügytéltárzs) támogatára

Arommdszer támogassa egy egységes partnamtörzs lóalokilását. Az egységes
pannertörasben nyilvántartott partnerek szerepköre legyen megadható Úgy, bogy egy
pennertöbb szerepkört is betöhhessen pl. előfizető, számlatizető, stb.).

M

Partverenként több

A rendszernek támogelrmia kell, hogy egy ügyfél több szolgáltatási szerződéssel mv
rendelkezeen, illetve hogy bármely szolgáltatási szem~ődés alapján több szolgáltatást is
gévybe vehessen.

M

O.CőST.gg2

szerződés támogatása

Megfelelés a BSS ajánlat) követelményeknek

D.CUST.003

Szerzádének kezelése

Citekezelés

Száerldzéci infarenáoiák
kezelése

Ügyfelek ás erzödéseik
áttekintő képernyője

A rendszernek biztosítania kell agy olyan képernyőt, amelyen adott ügyfél összes
szerződése os szolgáltatása nnegteldnthetö, oalamnint agy olyan képennyöt, anoelyen
Összes kaposolódá folydszánnlája az egyenlegéoal együtt látható.

M

D.CUST.004

Külön ügytét (elől vető) ás
szátolatizető kezelése

A rendszer tegye Iehetőoé, hagy agy adott pattner (előfizető) által igénybe oetn
szolgáltatás etlenéttékét agy másik partner (szánnlatizető) fizesse meg a számára
Idállitott szánnta alapján. Az előfizető ás a ezánntatizető kőzötti koposoletot a
endszerben nyiloántamton szerződésnek kell tükrőznie.

W

D.cggT.ggs

Ügyfél alapadatok
egyediségánek ellenőrzése

Új partner rőgzitéoekor a rendszanvégeaze cl bizonyos ismérvek ellenőrzését (p1. név,
oimn, addszátn, stb.) és osak nmegerősitésre oagy egyáltalán ne engedjen az ismérvek
alapján már létező partnert fetoenni.

M

D.cggT.00s

Szabály alapjáo képzen
Új ügyfél rügzitésekor az ügyfélazonositd előre detiniátt szebályrendszer alapján,
ügylálazonosítdk használata aotonmatikosan kenüljőn kiosztásra.

M

Lm.CNTR.00l

Eltérő szerzödéstiposok
kezelése

M

D.CNTR.gg2

Szerződéstipmmsonként eltérő Különböző szerzödéstíposokhozkülünbözö adatok nyiloántartása, asnerződés
adatkörök és életoildosok
státoszának nyilvántamnása (Aj, aláiroa, teltnondoa).
kezelése

M

D.CNTR.gg3

Szolgáltatánonkéntettérő
dijtiposok nyilvántartása

gzerződésenkénttübb, elférő szolgáltatás nyilvántartása, mnelyekhezkülönbőző
dijtiposok rendelhetők.

M

D.AOOfl.00l

Közterülettörzs kezelése

A nendszerben tegyen kialakitoa án a kezdeti adatrnigráoiókontefőttoe egy
kőzferülettőrzs, amely legalább a szolgáltatói területen belülre eső közteröleteket
tamtalmana.

M

D.ADDR.002

Szerződésenkénttöbb oimn
nyikántartása

A rendszetben legyen biztosinza egy szerződéshez kőoetkezö 4 oímn nyiloántamtásrv
elötizető oimne, számnlafizető oirne, szolgáltatási hefyoímne, s~árnlaküldáei sire.

W

D.BILL.ggl

Számnlázási osopomtok

A rendszernekfárnogatnia hello szárnlázáni osoportokbütaksop000Kma sorolás
mnegoátozfztását.

w

00

A mendszertegye lehetőoé ügyfél- án szolgáfatástiposonként eférá sznrzodéstiposok
kezelését.

Megfelelés a ASS ajánlati követel mdnyekoek

DBtLL.002

Ügy l-seeraödésA rendsoennek biztosítania kell, hogy minden egyen szolgáltatás onak egy
zolgöltatánok erzödénhe~ zenzödéshez legyen ho~árendefoe. A hozzárendelés rnegoáltoatarható.
kaponolána
A rendszernek tánrogatnia ket az alábbi kaponolatokat
- egy ügyfél - több ~zarzödée
- egy ügyfél - több fizetési megállapodás
- egy naetzödés - egy fizetési rnegállapodös
- egy szerzödas - egy szánrla
- több szolgáhatás/dij - egy ezánrla
- egy szolgáitatás/dij - több szárrrla

M

OBILL003

A rnegrerrdelt szolgáltatás ás A rendszernek naplöznia kell a szerződés-szolgáltatás összerendelések nrddositásat,
szetzödés összerendelos
ki mikor, tttit ás hogyan oáhozatott. A rraplónak lekétdezhetönek kell lennie.
oáltozásainak logolása

M

D.BtLL.004

Ügytáladatok nregjelenitése A nendsaetnek képesnek kelt lennie egy ügytát adatainak afelhasanálöi telületen
a felhasználó felületen
tötrénö gyons án bönnyen átteknthetö megjelenitásáre, pl.
- ögytélsZárn

M

-fizetési rnegállapodásobföbb adatai
- szernödések több adatai

D.BILL,005

Szernödések aöatainak
A rendszernek káyesnek kell lennie agy saerzööés adatainak mnegjnlenténáre egyetlen
megjelenítése atelhasználö képemnyön, Pl.
telületan
- saenzödéssaárn

D,BILL.golt

hizetési nregállzpodások
adatainak nnegjelenitése a
telhasználdi felületen

aktsálás idöpontja
nnegrendelt szolgáltatások
A nendszernab képesnek kell lennie egy fizetési megállapodás adatanak
rnegjelenitésére egyetlen bépennyön, pl.
- azonositö

M

-

O,BILL.007

Megrendelt szolgáltatások
adatainak rnegjelenitése a
telhasználdi telületen

-

aktioálás idöpontja
fizetési tndd

-

bank
bankszdmlaszám

A rendozetnek képeenek kell lennie az egy nzerzödésheztarrozd megrendelt
szolgáltatások adatainak megjelenítésére egyetlen képernyön, pL
- azonosítd
-

W

W

aktiadlás időpontja
dijab, kedvezmények

D.BILL.008

Megnendelt szolgáltatás
nnásib
ügyfélhazlszerzödésheö
nandelése

A rendszernek lehetöoá kell tennie, hogy egy ügyfélhez/saerzödéshez tanoad
rnegrendeh szolgáltatás áthelyezésre kerüljön egy másik ügyfélhezíszerzödéshez.
Az áthelyezés dijtizetdsivonzatd (agyikoagy rnásikelötiaetö fizeti tört hdnapot vagy
arányosításra kerül nor) ezolgáltatáslipasonként nreghatároahard.

M

O.BILL.00g

ldöponthoa körön
szolgdearös
státmszsáeoatatást

A rendszernek lehetöoé kell tennie a megrendelt szolgáltatások elöre megadott
döpontban rövénö aoronrarihss aktdáldsát/daaktéáláeát

W

D.BILL.O1O

Megnendaltszolgátatások
aktiaálásóújraaktioálási díja

A rendszernektámnogatnia kell aktioálásöüjraabtioálásí di) rendelésétszolgáearásokhoz.

W

Megfelelés a BEE ajónkifi követelményeknek

Llgyfélkapcsolctek kezelése

D.BILL.O1 1

Minirrrurn dijtbevállalár

D.BILL.013

Eseményekhez provisioning A rendozernek biztositunia bell a lehetőséget arra, hogy enetnények beköcetbezésékor
parancsok kaposoldsa
(Pl. szómosere( provisioning parancs kerüljön kiadásra pl. VS számosere bemondása(

W

D.BILL.014

Dijosemag változtatások

A dijocemag bármilyen odltoztatását a rendszernek naplőznia kell,

M

D.BILL.elő

Ügyféladatok tönregec
oáltoatatása

A tendszetnek támnogatnia kell az ügyfelek egy meghatározott csoportja meghatározott
adatainak tömeges megváltoztatását.

w

D.BfLL.ole

Adatokfogadána a
folyónzőmle-kezelő
rendszerből

A rendszernek képennek kell lennie adatokat fogadni atolyószámla-kezelő rendszetböl
án cc alapján díjakat szerepeltetni a nzdmnlán pl. korábban felfüggesztett ügyfél
oisszaaktivátdsakor visszakaposolási dij, késedelmi kamat(.

W

D.BILL.017

i.Jgyfél otőtuezmódveitána

A reodozernekleketövé kellteoni az ügytélotátuszának (aktív, felfüggesztett, lezárt,
otb.( egyedi, manválie és automaőkus (p1. tartozás eoetén történő feltüggeeztés(
módon ítánát.

M

1.BILL.019

Rendozeres díjak
módosítása arányositássat

A rendsaernektámgoatnia bell a rendszeres díjak időszak közbeni módosítását. Ilyen
eseteidven a díjakat arányositani kell atőrt időszakokra.

W

~.BlLL.O2O

Ügyféladatok online elérése

rendseeroeb biztosítania kell ac ügyfelek meghatározott adatainak elémhetőnégét
online felületen kereszrül, pl.~
‘ügyfél elérési adatok
‘szerződések és megrendelt szolgáltatások, ezek státusza
‘kibocsátott számlák, betizetések, tartozások
nem számlázott forgalom
‘kivásréczletezéo.

w

Ugytétfmapcsefatt 1010155 es U,UHMI,O01
epileántantás

A rendszemek képesrrak kell lennie minimum dijaakecállalást rendelni meghatározott
szolgáflatdoekhoz. A bevdllaláo a lejárati idő előtt is felmnondftatá, de a fennmaradó
időszakra szóló minimum dij ebben ac eoetben in szárnlázásra kerül.

W

Ugymelkaposolatt esemertyeK A renoszemen legyen reoze az ugyrelKaposolatt esemenyeK tlpizam. Keresneto,
nyilvántamtáoa
ekérdezhető nyilvántartása.

M

C.CRMLgO2

Nyiluántanott ügytéladatek
kasználatta ügyfélkaposolaő
esemény rögzítésekor

W

C.CRMI.003

Elüt izetőváltozás támogatása A mendszemtámogassa cc elől ízetőváttozás egységes hezeléoét ügy, hogya
szolgáhatási hely azonositáját éo adeta’e a rendszer örőkőfteese, illetve, mivel a régi
saerződén lezárási és üjszerződés aktiválási ideje összefügg, azt csak egyszer kelljen
megadni.

Ac ögyféíkzpvoolaő munkatdroak veheosékfel közvetlenül a rendszerbe cc
ügytélkoposolati eceményeket, mely eseményekletuételét a rendozer cc
előfizetőhözíozoígálfatási helyhez kötkető alapértetmezett adatok kőöltésévef segíti.

W

Megf etetés a BSS ajántati követelményeknek

C.CRMI,004

Ugytélkvyvsolati események Jgytálkaposolati eseményeket (bejelentéseket) lehessen előfizetőhöz kötni, ás az
rlőfizstö adatainál megtekinteni.
elöfizetöhöz kötése

M

C.CRMP.00I

ljgyfélkaposolaö események A tefaett ügyfélkaposolati eseményekhez- amennyiken ez az adott bejelentés tupushoz
kazelésének gépi
ndokoft - a rendszerben induljon munkatolyamat, amelyben atevékenységek
folyamattámogatása
erőforrásoldrozvagy eröforrásosoportokhoz rendelve automatikusan megjelennek

W

C.CRMP.003

özolgáltatások
megrendelásének és
fóépitésének (prooisiooing)
támogatása

A rendszer legyen képes azój szolgáltatás megrondeléseket ügyfelkaposolatu
aceményként rögziteni, illetve a szolgáltatások kiápitését gépi munkatofyamattal
támogatni. A gépifolyamalbalegyeo integrálhutó a műszaki létosítésitámogató
rendszerrel történő adalosers is an automatizált tóépités támogatása érdekében.

W

C.CRMP.004

Adatuáltozások gépi
fofymavámogatása

Néz, oim, fizetési mód oáhoatatása legyen kezdemányezhetö a rendszerben; a
rendszer ezt gépi munkafotyamattat támogassa.

W

ugyteloep000tasr
etestések

LCRMA,OOI

Jelentések készitésa
úgyfálkaposolaö
eseményekrőt

Az ügytélkzposolatr eseményekrol lehessen ósszesitö jelentéseket késziteni
kúlönböaö bontásohban: ügyintézö, idászak,tipus.

roronékkatatágas

OCATLOő1

Bövithető termékkatalögus

A rendszer kezelje a szolgáltató ágat nyújtott távközlési szolgáltatások, termékek
katalógusát. A katalögus legyen telhas~nálói telúletröl, programozás, vagy
rendszerszállitöl beoatkozás nélkül böoíthetö.

P.CATL.002

Termékhieraruhia
támogatása

A termékbatalógusban nyiloántattov szolgáltatások tegyenek hiereohikusan
saeruezhetök, azaz Pl. a nyilvántartott alapszolgáltatásokütól Isgysnek kialakithatók a
termékek, termékosomagok.

P.CAI L.Otvf

Katalógus alapú szolgáltatás Az ügyfelek szolgánatásmegrendelései atermékkatalőgusbol kraalaszrassal ronennek.
A katalógus biztositson olyan szegmentáoiót, ami szerzödéstipussnként konlátozhatla
megrendelés
az adstt szezödés alapján megrendalhető termékek, szolgáltatások körét.

M

°.FEAT.00t

Üzloö, ill. műszaki szempontú Atermékkatalögusban kezelt saolgáhatásokés tormékekanriböuma,, lellemzöi üzleti,
termékattribútum kezelés
illetve műszaki )táoközlési) szempontból hüen képeanék los valóságot. A termékek,
szolgáltatások attébótumai tegyenek felhasználó által bővíthetők, kontigunálhatók.

M

P.FEAT.002

Arazást befolyásoló
A termékek, szolgáltatások attribútumai legyenek a szolgáltatások árazásakor
ermákattribútumok kezelése figyelembe oehefák pl. garantált sáoszélesség, vállalt SLA).

M

P .C V C L .0 0 1

rermékek, szolgnltatasolh
életoklusának kezelése

ögytétkaposotati
fotyemstok támogatása

rermóknyilvántartás

íernnékjottemzék

Ferosékek áletoktas

a termotukatalögusban nyiloántarott termékekhez, szolgáltatásoföroZ kaposolódjon olyan
életviklus definioló, amely leirja az adott termékvagy szolgáltatás lehetséges üzem,,
illetve üzemen kivüli állapotok pl. kiépités alatt; korlátoma; aktiv, saámlázható, stb.). Az
életniklus detiniolók tegyenektermékenkánt, illetve szolgáltatásonként szabadon,
tolhasználói felületről meghatározhaték ás böníthotők.

w

w

M

w

Meglelelés a ESS ajánlati követeltnátoyeknek

Szelgáltatás használati adatek gyűjtése

P.CYCL,002

Sletoildos állapotok közötti
szelűggések kezelése a
termékhierarohiában

Hierarohikris terrnékkonligoráoiókesetében a hierarohiaoalarnenyi sántjén legyen
enegadható életoikhos delinioió, ás az ezekben meghatározott állapotok között legyenek
mn’egadhatók összefüggések is (p1. arennékaddig nero kerülhet kiépitett állapotba, rnig
az őr alkotó alepezolgáltatások mindegyike nero lesz kiépitettj.

W

OPE eszközök kezelése

f°.CPEI,0OI

Eszközök nyiloástartáso

A randszerlegyen képes nem szolgáf elás jellegű termékek nyilnántartásáre is, azaz
kezdjen olyan, a szolgáfató tolajdonában álló eszközöket (Pl. CE rooter, alközpont,
stb.), melyet az űgytél egyes szolgáltatásokhoz kaposolódóas bérel a szolgállaldtdl. A
rendszer kezelje a nyiloáotattott eszközök releoáns szolgáltatási paraméteteö, oalamint
telszerelési helyét. A rendszer legyen képes műszalá nyiloántnatörendszerekhez
kaposoládni, azokkal adatoserét folytatnia szolgáltatási ás műszaki adatok
hozzárendelése, ellenőrzése végen.

M

Dijek kezelése

P.FEES.001

000ithntö dijtiyosok és dijak A nyiloánlartolt szolgáltatások és tennnékek dijei, az alkalnnaZalt díjtíposok legyenek
felhasználó által szabadon nnegadhatdk as kaibantanthatók. A nyiloántartatt dijak a
rendszerben atömeges, illetve egyedi árezás ós számlázás során érvényre jotnak.

M

y.FEES.002

Egyedi dijazás támogatása

A randszerbiztosítsa a dijakmegadásáttermékdelinioiü, illetve termélooegmaodelés
szintjén (egyedi dijazás) is.

M

PEE ES.003

Dijak időbeli
érényességének kezelése

A rend Zen allal kezek dijak legyenek idobeli emvenyesseggel ellalva Akar tomeges,
akar egyedi jsztornö( szamlazás eseten aol zafejte es újr átazas, illetve -szamlazas
eten a rend Zen mindig az adon idoszakna ervényes dilakkal kell, hogy szamoljon

lv

LJ.XDRC.001

Hioösrekorőok iegyűjtese

A rendszer biztosrlsa a halazat, berendezésekből, szotgakatasi plaöormokböl
szarerazd resóates lnloásrakordok (aDHODDA nagy IPCDAj lagyojtéeét, ill tagadását,
platlrotrroktól, borendezéstol nsa nelnord tiposatóltoggetlonol Legalább átlagosan
I 200 000db/hó 11.70 000db/nap hloásrekord legyojtéséra ás Iooábbi feldolgoz.asána
egyen alka(rrnas

M

U.XDRC.002

Hivásrekord torrások
kezelése

A rendszer legyen képes kezelni egymástól lűggetlenűl kaposolddsi rőbb ODA
torráshoz és azokról adatot fogadni. Új oDA torrás detiniáláse a rendszerben
paraméterezéssel legyen lehetséges.

M

U,XDRC.003

ldöziteo legyűjtés

A reodszertámogassa a rekordok (azokat tartalmazó adatállományok) idözitalt
egyűjtését forrásai/hál. Az időzités legyen lorrásonként eöéröen megadható idöpontú
és gyakoóságó.

M

U.XDRC.004

Legyűjtés gyekoósága

A

rendszernek képesnek kell lennie a hivásrebordok legyüjtéséne alomrásokból
egalább O pemes gyakorisággal.

W

u.00eC.00s

legyültes teilesitmenyenek Arendszer őiztositsa, ringy a legyültes vegreoajtőse re legyen hatassai arandszer are
űggetlensége
végrehajton más műoeletekre és viszont, tűggetlenűl a hioásrekord források számától
ás a legyűjtés gyakoriságától.

Használati adatokat
talesezó
rekord ek/ijlle rrné nyak
lrrgyőjtéee

w

Megfelelés a ESS ajánlati kövotelniényeknek

Használati edetokat
tartaletead
rnkordolüállorrrányok
rngiaatráoiója

-lasseálat( adatokat
srtalmaaó rekordok
ltrtelmeaéeo

J.XDtn.00t

A legyüjtott
hioásrekordoklállornányok
nyázánfartásba sétole

A rendszerben a legyüjfött hináorekordolóállornányok kerüljenek nyitoántartásba oételre
az alábbi adatokkal~
- egyedi állornányazonositó
- sz álloerány létrehozásának dáturrra, ideje
- sz állomány által tartalmazott Összes hivásrekord száma
- so állomány által tartalmazott Összes teldolgozhatá/oafdáh hioásrekord saáma
- sz államány feldslgozásának (üjrafeidslgozásának) száma
- az állomány által tartalmazott hioásrekordoktipssa
- sz állomány tsrrása
- sz állomány által tartalmazott utolsá hioásrekord lezárási idápontja

W

U.XDRR.002

A hioásrrkordok
feldolgozás árrak
köorthrtdeége

O rendszernek parametereznato megoldást kell biztositani minden hivásrekord
feldolgozási történetének ér aktuális állapotának tárolására ás riponolására.

W

UXDREOO1

HiváSrekordolutatolaSo
egységes balso
formátumban

A rendszernek a legyűjtött, éttelmezon és oalidált hiuásrokordokat, a torrástát és a
legyüjtés módjátöl függetlenül egységes bolsö formátumban kell fárolnia. A rendsaer a
logyüjtést künetá feldolgozási müneletek során márusab so egységes belsá
formátumú rekordokat használja.

á.XORE,002

Támogatott file/rekord
ormátumok

A mendszeotoktámogatnia kelt legalább so alábbi hiuástekord formátumok
értelmezését (egységes belsá hioáurekordformátumra konoertálását ér ebben a
formátumbao történá tetárolását)~
- Deuerto Taquet Sottswitoh
- Siemens HiConsIt-liPass
-Erioseon MOttO
- Cisos Call Managet/Eopress
- Egyéb mán, a Megrendelá által megsaabon sOR formátomokra

M

U.XORE,003

gokordstruktúra oáttozásának A rendszernek képennek kell lennie a hioásrnkorá forrásoktormátumot érintá
köontése
sáttoaásainak köueténére. A módosult híoásrekordok legyűjtése és éttelmeaése,
paramétereaéssel Ingyen megoldható.

M

U,XDRE.004

Feldolgozásból kizárt
összakánetések

A rendszernek képesnek kelt lennie a magkatánozon fettételrknek megteleló
öoszekónetéseken keletkezett hisásrekordokfeldolgoaásból tátféná lozárására.

W

u.00nE,go5

Nem feldolgozható
hioásrekordoktörlése

A rendszer bizfonitnon lahrtdeégat a nem feldolgozható hioásrnkordok törléséro. A
híoásrekordok törlénének naplázását ás lekérdnzhetöségét biztositant kell.

M

U.XORE.006

Hioástnkordok’állományok
formai és tartalmi
ellenöraése (oa(dálás)

A rendszernek, elöre meghatározott feltételek alapján, a tegyűjtött hísásrekordokat
ormailag és tartalmilag ellenötiznie (oalidálásj kelt. Az ellenörzés során azonositani án
kezelni kelt so alábbi hibákat~
- éroéeyfeten hizás
- éruénytelen hlsósrekord formátum
- duplikáltltübbszöráaött hioásmekord
- állomány átoáate során történt hiba
- hiányos állomány
- duplikálhtöbbnzörözön állomány
- állomány tolyton055ági hiba (hiányzó állomány)

M

Megtelelés a BSS

A rendseemek képesneb kell lennie meghatánozon fehételek alapján leválogaton
hioásrekordok és állományok ójateldolgozására, egyedileg és tömegesen is.
Bioroniteni kell, hogy a leválogatás az előbbi felétetelek szerint megtőnérheoner~
- dátom
- hálózati berendezés jhizásrekord torrásj
- A szám

W

U.XDRE.008

l-livásrekoráok’állományok
seelektiv újrafeldolgozása

U.XDRE.009

Feldolgozatlan
hivásrekordok’állományok
ójrafeldolgozása

A rendseemoek képesvek kell lennie aoalmáálás során hibásnaktalált, teldolgozatlan
hívánrekomdols’óllomónyok ójmaleldolgocásáma avtomavknnon ás kéznel inditve is.
Aotomaőkos ójrafeldolgozás esetén megadhatónak kell lennie, hogy amilyen
dőtenem ra visszamenőleg történik meg ez újreteldolgozás.

W

u.xDRE.ola

Hizásrekordok összenonáse

rendszernek képeorrek kell lennie egyvagytöbb különböző hálózati berende~ésbőt
teármazó, több hálózati esemény jhioáorekord, 0DRI önszekaposolására egyetlen
hijazharó szolgáltatásadat rekoródá (SOR), pI. hosszú hioásokvagy intenretkepzeolat.
szolgáltatánadat rekordnak tartalmaznia kell minden olyan adatelernet, amely ez
‚sszevonásna kenólt, eredeti hivásrelrordoldoan rendelkezésre állt.

M

-liváorekordstatisztikák,
ip000k

A rendszernek biOtositani kell, hegy afeldolgozásra kerüh valamennyi hivásrekord
lekárdeohető, mipomtolható legyen. A statisotikai ripomtokkal lekérdezhetónek kell lennie
bármilyen hísásmekordtlpmrs bármelyik elemének. pi.~
- hioás keedetánek időpontja
. hivás végének idöpontja
- A szám
- bejOvő, Idmenő trőnk, IF zim, stb.

M

U.XORR.002

Feldolgozási konzisztennia
óponok

A mendszernektámogatnie a kell a legyüjtés konoisztenoi~ánakriportolhatóságát, a
rendseer ákel a hálózati berende~ésellaőI legyüjrhető és ténylegesen legyújtőn, a
rendszer adatbázisába betőltön hioásrehordok száma alapján.

W

J.XDRR.003

Feldolgozási hiba riyomtok

A rendszemektámogatnia kell a hibás hizásrekordok lekárdezésát az alábbi feltételek
alapján~
- hiba tip050
- hálózati berendezés, hizásreknrd forrás
- dátom és idő

W

r-eloolgozonsági riportok

A rendszernek egyleldolgozáni folyamat nomán biztositania kell a hivásmekoráok
feldolgozonságának lekérdezhetőségét, a hivásrekordvenzréo jbevételoesztés)
felismérésére, megakadályozására.

M

-

Hesználati adatokat
tertaletecó nekendok
niportofóse

Aeazás, K000ezmenyezes

ajánlati követelményeknek

bejövőlfómenő trönk

Használati adatok
lenábbődse perteerek telé

U.XDRT.001

Hizásrokordok továbbitána
partnereklelé

A rendszernek képesnek kell lennie hizásrekordoktállományoktooábbitásáta partnerek
elé, meghatározon útemezás ás meghatározott paramétenektigyelembe vételével.

W

Dzemeltetée

Q .0 P E A .001

Hinásrekordok rekorószintő
követhetősége

A rendszernek biztositania bella díjazható (hizás nagy szolgáltetásadat) rekordok
állapotának ás állapotnávoaásainak (a rekordon végrehejton müzeletek állapotának)
követését ateljes feldolgozásifolyamaton során.

M

Q.OPER.002

Ározon rekordok
meghatár000n halmazának
újrafeldolgozása

A resdsaemek biatositeni kell e rekordok meghatár000n halmazáre ez újrefelóolgooás
jkőhségóselö meghatározás ás árezás) lehetőségét. A rekordok helmezánek az alábbi
feltételek alapján kell meghatározhaténak tennie~
- ügyfelek’elötizatők meghatározott halmaza
- dijosomeg, árlista
- hízásirány, dijzóra, pref in
- időszak
- hívásmekomd forrás, hálózaö berendezés
- afentiektetszőleges bombináviója

M
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ynoflo és érlinta keaelés

EláfiaetddsáBségnieeld

O.OPER.003

Feldolgozási hibás rekordvk Ho egy hivásrekord esetében a kóltségvisolő rneghvtároeáse n,kertelen, akkor a
megjelölése
hivásrekordot tó kell egésviteni arra vonatkovó információval reason cods), hogy rrsérr
volt a művelet sikertelen.

M

Q.OPER.004

-livásrekordok
ójratsldolgozása igény
santint, rrródosltott árazási
feltételek rrrellett

A mendsoernek biztositani kell az újrafoldolgoods lehetöségét egyedi igény saerint,
eltérő áravási környeceti beállitásokkel.

M

Q.OPER.005

Feldolgvvás hibás rekordok
űjrateldolganása

A rendszernekbictositaniakell eleketöséget az árazáni hiba okánvkolháritáse vtán, az
áravási hiba által érintett hivásrekordok ójnafeldolgoaására.

M

O.OPER.006

özámlázatlan torgalom
ákérdezése

N rendszernek biztositanla cell a lehetoneget az á.nazvn, do még számlárv nem került
orgalom lekérdezésére.

w

Q.PRLI.001

Egységes pretio-nyilvántamrás A rendszannekegynéges pratie nyíivármfartást kell használnia.

O.PRU.a02

arlisto-strvktúre as árok
váltoetathafósága

A rendszernek bictositani kell az árlista rrródo~ltásának lehetőségét a hónap
)saámrrlázási időszak) bármely napján, avdltoaáseaka módositás napjától kell

M

Q.pRL!.ne3

Nom-áravon rekordvk
ripomtolána

A

rendsaerrmek értesitést )logbajogyzést) kell gormerálni azonnal, ha egy bívásrokordhoz
sikerül kóltségviselőt azonositani, do az ára~ás sikertelen pl. mert az eden
hiváirányhoc ninvs megadva ár).

M

Q.PRLI004

Ptetioke~elés, adnák
lóalokitáse

W

Q.PRLI.00n

Dii és költség árazás

A rendsaerben a prelivek zónóba soroláse két lépésben tőrténrk~
- minden prefiohea hozaárendelésre kerülnek a rendelkezésre álló informóviók, map
item-ek formájában
- A aónáldnoa hozaárendelásra kerülnek a rnegfelelö toap őem~-ek.
A cőna mneghatároaásánál, a ~map itonr~-ek őesaohasvnlitásánál a leghosszabb
1en~kedés ebét kell alkalmazni.
A rendsoernek képeenek kell lennie az indifon hivásvk mellen a végaödtetett hioásvk
árazására )kőltségárezán) is.

Q.PRLI,006

Prefivireaelée, vónák
fóalakításe

A

rendseerben a pnelioeb és rrrep öaor’-ek leirásában arldoard karakterek a
hasonálhetóak.

W

~.PRLt.OO7

Also pretlo- ás
árlistanyilvántartás kezelése

A rendsoen opoionálisen legyen képes
0v árlistákat.

O.CCCA.OgI

A rendezarneb 0v elöfizető/bőhségviselő a0onoOitáeára a kővetkenő adatokat kell
-

LCCCkOO2

külső forrásból átvenni a prefmo nyitvántartős os

M

M

w

M

A sadm, SON oevérsnám, noN evtension
A saám, amely nem terronik acaolgóható colát saámtartományáhoe
felhasanálői név
trönbavonositó )iómenő, bejövő)
IP oim
teohoikai V0IP pref iv
B saárrstnívott nzánr

Foráitvn költségviselésű
A rendenernek keaelnie kell a forditon kőltségviselésü sevlgáltotánokar, mint Pl. kék
saolgáltatánok kezelésesaám,aőldsaánn.

M
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Q.CHRG.Oal

Arartási egységek

A rendszernek árazőn egységeként legalább az alábbiakat kell kezelnie~
- alaprtnertrtyiségek nnásodpero, yero, Óra, nap, hónap, negyedév, dv, kbyte, ERyte
- darab
- esemény, tartalom
- atanltektetnzöleges kontbinániója

M

Q,CHRG,gg2

Hirtásrakordok bontása a
A rendszemek nteghatározott esetekben támogatnia kell, hogy agy hivánrekordhoz
részrekardok eltérő
több dijazható rekord legyen haazárendetuz, pl.~
fehételekirel történő árazása - egy hlvásrekordhoz többféle díj rerdeléne (híoás kaposolási díja ás torgalnni díja)
- híoásrakord darobotása eltérő ár 000tén (eltérően árazon időszakok közőn átnyúló
hívás), darabolásnát figyelembe köll venni a híoásrekord-egységekre alkalmazott
díjakat (p1. minimum díj).
Az így létrejön díjazhatő rekordnak ősszekayoaoíhatdrak kell lennie art eredeti
hívás rekorddal.

M

Q.CIIRG.003

Rekordoktöbbnzbrös
díjazána

A rendszerrekbiztosírania kell, hogyegy hívásrekord árazásakorrőbb, eltérő árazári
egység (ho és változó) is alkalmazható tegyen.

M

„1.CHRG.004

Arazásnát alkaítrtazott
kerekités

A

rerdazernek art árazás során számiton díjaknál meghatározott kerekítési mddszeg
kell alkaltnaznia, a parométereki
- kerekitési módszer (let, Ic, közelebbi)
- kerekítési egység

W

O.CőIRG.gg5

Rekordok korlótozána
A rendszernek bármöyen díjazható rekordtipus esetében bizronitania kell
(minimum, tnaoirnurn, díj, idő) rninimontlmaoitnutn di) ás idötartom megadását.

M

Q,CHflQ,goy

Napíldőszakortói ás
A rendszarnek biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy szolgáltatásorként
használattól függő egységár meghatározott feltételek mellett külbnbözö egységár legyen alkalmazható, pl.~
alkalmazása
- időszakonként váttozó egyaégán )osóos, vsóvnon kívül, hétnége)
- a híoásrekord agyon rénzei eltérő egységárral kerülnek árazánra (első 3 pea
különböző egységárral, mint ad. pervtöl)

M

Q.CHRG.507

Végzódteten hívás örazása

A rendezernekképesnakkell lennie avégződtetan hívásokárazására és számlazáaára.

M

O.CyfRG.gga

Végződteten szvlgáltatóe
árazása és szárnlázása

A rendszernek képennek kell lennie a végzödteten szolgáltatás használatának
árazanára és nzámlártánára, as eseménytipus,tanalőm alapján.

W

O.CHRG.ggg

Kayosolási díj

A rendszernek képeenek kell lennie bártnilyen szolgáltatás igénybe vétele esetén
kayosolási díj nzárníázáaára art egyéb használat oagy forgalom alapó díjaktói
üggetlenüt.

W

Q.CHRG.glg

Nzyíídőszakok
meghatározása

A rendszernek lehetővé kell tennie legalább 5 időszak meghatározását minden alöre
meghatározott naptipushon. Ezek as időnzakok lehetővé teszik eltérő egységárak
alkalmazását.

W

O.CHRG.51l

Nayíídöszakok ügytelenként
ehérő díjazása

A rendszernek lehetővé kell tenni ügytelenként én időszakonként eltérö árazási
beálitások alkalmazását.

M

O.CHRI3.Of 2

Naptipunonként eőénö
díjazás

A rendnzerneklehetövé kell tennie eltérő árazári beállításokalkalmazását a különböző
naptípunokmnn
- hétfő, kedd, szerda, osütönök, péntek, szombat, vasárnap
- hétköznap, hétvége
- bank szünat
- munkanap
A randazarnek automahkunan az000nitania kell a hét napjav dátum alapján.

M
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f’edoezme nyezes

Q.CHRG.013

Előteldolgozon
(árazottlelőretizetett)
rekordok imyonjaloaportja,
kezelése

A rendszernek lehetőséget hell biatositania drazan hivdsrekordok enpondlására es más
mndsaenek által árazon hinásrekondok imponáldsára.

W

Q.CHRG.014

klófelóvlgozon rekordok
dijezása

A rendszernek képeznek hell lennie az importált árazott hivásrekordok esetében
speoiális dijak alkalmazására.

W

Q,CHRG.015

Hivdsinány meghatározása a A rendszernek képesnek kell lennie a hanghivások hioásirányónak meghatározására a
kivott szám vagy más
hivolt szám vagy más rendelkezésre álló irány informáoid alapján. A megfelelő
hivósirány-informáoió alapján hiváskategória kfzálaszrdsakanaleghosszabb illeszkedő rekordot kell alkalmazoi.

M

Q.CHRG.g16

Hálózaton belüli kivások
azonositása számhordozási
nforrndvióktigyelembe

A

nendszernekképesnekkell a hálózaton belüli és kivüli hivásokazonositására, a
hordozott számok esetében is.

M

Q.CHRG ‚011

ezazas a nivo es a flivott
elefonszáma alapján a
számhvrdozás figyelembe

‚rendsaemek kipesnek hell lennie mindaz arszágon belüli, mind a nemzetköfl
rivások árazására a hivás nésztvevőinek helye alapján. A hind esetében a prefivet, a
riven esetében az országkódot és az országon belüli kádat kell alkalmazni, a
~zámhondozás figyelembe vételével.

M

Q.OlSC.00t

Szolgáltatások
kedvezményezése
egymástól függően és
lüggetlenül

rendszernek képesnek kell lennie a különböző szolgáltatások egymástól függo vagy
üggotlen kedvezményezéséne az érvényes kodvezményezési beállirások alapjdm
független kedvezmények adhatóak az egyes saolgálratdsolza
független kedvezmény adhatóak ez minden saolgdhatdsra ósszesen
- tüggó (keresztjkedvezmény adható az egyes szolgáltatásokea

M

Q.DIsc.go2

Coomagbzn foglalt
szolgáltatások

A rendszernek lehetővé kell tennie a tetszőleges szolgáltatás esetében osomagbon
foglalt használatot.
Az kővetkező egységek használatát biztositoni kell~ pénzásszeg, darab, mdsodpero,
pero, hónap, aáatmnennyioég, f<ülőnbőző eoeményekvogytarralomelérések
ősszesiten száma.
A asamagban foglalt használat lehetséges jellemzők
- rendszeres/nem rendsaeres minden támnogaton naptáó vagy számlázási időszakra
- rendszeres, de osak egy meghatározott naptári (dőozokra
- ho, egy meghatározott idősaakra oagy korldtlantrl
- dreihető/nem dtvihető a kővetkező időszakra
- arányositás/nem arányositás az árazási beállitásokváhozása esetén
- az aktvális használat (elhasznált, hátralévő, áthozon mennyiségekj lekérdezése

M

~‚DfSC.Og3

Arosőkkentő kedvezmények A rendszernek lehetővé kell tennie aforgalmi szolgdlatások árát osöklsentő
kedvezmény alkalmazását bármilyen szolgáltatdsra~
- osoponba sorolás alapjám CUG (Closed User Grovpj, F&F (Friends & Famrrily), VPN
(Virraal Private Network)
- földrajzi hely alapján
- időszak osúosidő, osüosidőn kivőli, hétvége, stb.
- szolgáltatás tipvsa alapján
a fentiek tetszőleges kombináoiója alapján

M

ü.Dlgc,oo4

Dijosomag
kedoezmnéryezése

W

A rendszernek lehetőséget kell biztositania a dijosomnragok kedvezményekkel való
kiegészitésére, ój dijosomag fdalakitásanélkőt. Azilyen kedoezményekjellemzői~
- meghatározott naptári időszakra érvényes
- a koóvzeményezen időszakvége lehet meghatározott naptáó nap vagy az aktiválástól
számnitott napok

Megfefefés a ESS ajánlati követelményeknek

Q.DInc.ogg

Kedvezmények
érvényességének
koníátvzása

Q.DIgC.ng7

Lépvsős és sáavs árazás
előremeghatározon szintek
alapján

o.otsc.eve

Szamlazas

őzánriatípasok

B.TYPE.aOl

A nendszer átal érvényesíthető kednezményekte az alábbi kndátozások
vanatkozhetnak:
- éraényességi időszak
- idősáv (pl osaka osávsidőn kínált kívánok kedvezményezése)
- hinásirány
- meghatározott szolgáitetás
- emelt díjas szolgáltatás
- a hívást végződtető szolgátotő

A rendszernek képesnek kell lennie eltérő árazás alkalmazására, amikor az adon
szoigáőatáshoz kaposoiódd meghatdrnznn mennyiség meghalad egy meghatározon
küszöbszintef. Egy szoigánztáshoctőbb küszőbszint )sávok) is rendelhető, Az eltérő
árazás vonatkozhat a teljes vagy küszőbszintet meghaladó (a sávba eső)
‘nennyinégre (sávos vagy lépcsős árazás(.
íngyenesség meghatározott A rendszerneK lenetoseget Kell nlzrosvanl dljmentes szvlgaítatashasznalatra, az alabbI
prefioek, időszakok ős
feltételek figyelembe vételével:
szolgáltatások esetén
pnef jack
- időszak
- szelgáltatástípas
- a fentiek tetszőleges kombináviója
Támogatott számíatipmmsvk
A rendszernek alkalmasnak kell lennie az alábbi számlatipasvk előállitására, mind
egyedi, mind tömeges feldolgozás során, a magyar törvényi előirásoknek megfelelően:
-

i.TYf°E.g02

A számlór megjelenítendő
adatok

g,TYPE.gn3

Hókőzi számla

SzamlizásI kantraftadatalt BOAt Anal

özamíao megJelonifendo
dijtipasok

B.DATA.g02

Számlázardó rendszeres
díjtípasok

M

W

M

M

hőkőzi számla (csak forgalmi dijak vagy hevidijakkal együtt)
sztornó számla
helyesbitő számla
pénzügyi számla (bármilyen nem távközlés spenitikvs szolgáltatás számlázására)

A rendszerrek legalább ez kővetkező adatokat kell ryiívártartania minden számlatipvs
esetében:
- egyedi számlaszám
- fizetési határidő
- a számla tárgya
- ügylélszám
- ügyfél név és vim
- teljes összeg
- teljesítés időpontja
- számla kette
- fizetés módja
- kedvezmények
- szabad szőveg a számla okának leírásához
- előfizető szám
- a számla kiryomtotánainak száma
ft rendszernek biztosítania kell lehetőséget hóközi számla Bill On Demand, BOD)
elkészítésére, amely a számiázási időszaidzan bármikor előállítható és tartalmaz
minden addig még reel számlázan díjat. A hóhőzi számla aóvtaő és tételeit, a magyar
őményi szabályazásnak megfelelően meg kell jeleniteni a kővetkező rendszeres
czámlán. A hdkőzi számla ezámlaképének meg kell egyeznie a rendszeres számláéval.

rendszernek képesnek kell lennie az alábbi díjak, ill. dijtipasok számlázásáma:
rendszeres díjak
egyszed díjak
forgalmi díjak
minimvm dijak (bevállolős, kőzős bevállalás)
sávos és íépvsős árazánsal számitnn díjak

A nerószen által kezelendő rendszeres dijtipvsok:
- csomag havi díja
- szolgáltatás havi díja
- havi bevállalás (vállalt havi minimális forgalmi díj)
- éven bevóllalás (vállalt éves minimális forgalmi díj)
- béríeő díj
- kedvezményekhec kaposolódó rendszeres díjak
- rendszeres pl. havi) osomagban fogíah használat vagy összeg
- igénybe vett mennyiség atáni rendszeres dijak pl.: számmezők használata eselén)

A rendszeren díjak lehetnek előre vagy atólag számlázottak.

M

w

M

M
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B,OATA.003

özárníázzedó egyszeri
díjtipvsok

A rendszer által kezelerrdő egyszeri dijtipvsok
aktinólást dii
- egyszeri szolgáttatás díja
- szerződés lezárási nj
- feltüggeszrés dija
- végpőnt áthelyezási dij
- számosete díja
- elől izetőváitás díja
- szeraődéstnódosírás díjz
- szerződés időelőtti lelmondásának dija
- kotrekviók
- kedvezrorényekhez kap000lódri egyszer díjak
- visszakapveolési díj
- berendezés beszerzési díjak

M

Az egyszeri díjak lehetnek előre ás rtóíag szárníázoőak.
A rendszernek képesnek kell lennie az egyszeri díjakat külön szárníán vagy a kővetkező
rendszeres számláit szerepefetni.
B.DATA.0g4

özárníézandó torgalrni
díjtípvsők

A reedezer áfal kezelendő forgalmi díjak
- hzeg szoígáítatásvk díjai
- edat szoígáfztásvk díjai
- Internet szolgáltetés díja
- forgalmi kedvezmények
- szvlgáhatás igénybevételi díjak jpl. őzenetköídésj

M

B.OATA.OfIS

A szátníézandőságvt
meghatőrozó paramétemek

A rendszer által nyilvántartott alábbi ögyléíodatsk ketviyásvíják a számníázhztő tételek
számlőn való szerepehetését:

W

-
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3.CYCL.002

ügytéltipas
ügyféVeíőfizetö állapota
szőrníázztíze díjak összege
szárníázási vikívs
szerzödéstipös

w

Előfizető kizárása a
szárnlázásból

A rendszernek képeonek kell lennie egyes ügylelek szamlazasnol való lózárására,
nteghatározvtt időre p1. teszt véljából).
A bizárásnok naplózoneek, védettnek ás Iekéróezhetőeek kell lennie.

Egy hónapos belül több,
ehérő kezdésö számniázási
vifdas támogatása

A rendszernektárnogatnia kell a szárniázás egy hónapvn belüli többszöri tvttztását,
eltérő idöpőntvldzan.

M

Eitérö hvsszúságü hónapok A rendseernektigyeíernbe kell vennie, hagy a naptári hónapok ehémő hvsszóságúzk
naptári hónapok)tigyelernke lehetnek. A díjak arányősitását is ennek rnegteíeíően kell vágrehzírani.

M

viklasőknél

őeámrrlézási lotyeemet

g.cyc~.gog

Rendszeres díjak szárnitása A rendszerneka rendszeres díjak szátníézászkor a naptári dátvrnokat kell tigyelenrbe
naptári iéöszahvkaíeyjén
vennie, p1. egy heá szőlgólatatás vikíveva hónap lő-ről a kővetkező hónap tó-ig tarm.

W

B.CYCL,004

A szárnlázáei
A rendszernekráorogateia kell art üg~rieíeh szárníézási vsopomtokba sorolását. vaíarnmnt
vsvporroldaívsoportok
a osopőrtők alosoportokra bontását, illetve a vsoportok’alnsoportok egyesítését. A
tigyeíornke nétete atömne gas szérrríévásnakvégrehajthatóezk kell lennie rrreghotórozotrosoporlokraJalosőpvttoltta.

W

B.CYCLOO5

A szárníázási
osoportvlrialosoportok
mnódősitáse a számlázás
md írásakor

A rendszernek leketőséget kell biztosítania a szátníártási ősoponok módosítására a
szátnlázásinditásakor.

W

B.CVCL.006

A számíázáti időszak
meghatározása

A renőszernek b,zrvsrtanma kell a szómlázási időszak szabadon kontigurálhatóságát.

w

B .FLOWOO I

Gépi támnogalásü tömeges

A számlázás tolyzmata legyen géppel támogatott jwvrldíowj, naplözon ás aödnalnato.

00

Megfelelés a BSS ajánfali követelményeknek

B.FLOW.002

Háttérben lottahotó
A ámlazán folyamatának egyen lépései legyenek ö szezonhatóak és a háttérben
ánlázás, folyannat l~pések tottathatóak Csak a ükseges clint rzési pontokon igényeljenek interaktív
beavatkozást.

M

8.FLOW.aa3

A o~ántlázásí folyatnatot
meghatározó paraméterek

A rendszernek biztositania tell a szárniázási folyamatot nregttatározó pararnéterek
módasithatósógát, pf.~
‘ t,zetés, határidő
- számlakebe dátőm
- azonnali vagy késleteten ezámlagenerálás/nyomtatás
A pararnéterek rendelkeezenek alapértelmnezeő éttékket. amit lehet rnódooitani.

M

a.FL0W.004

Hóközi számla
paramétereinek
meghatározása

Hókőzi ezárnlaeseteben ateljesités nzpjánakegpedilag beállithatónak kell lennie. A
hóközi számla kelte a szdmlagenerálásának idöpontjánal egyezik meg.

W

8,FLOW.005

Hibás számlák kezelése,
sztornózás, áj számla
kiállitáse

A rendszer lehetőséget kell biztosítania arossa saámlákémnénytelenitésére és sztornó
számla aotomatikos generálására. Ajavitások végrehajtása őtán kiállithatónakkell
tennie azáj, helyes számtának. Azérnénytelanitenszámlának hivotkozniakell aszrornő

M

B.FLOW.006

Hibás számláktömeges
kezelése

A rendszerbiztositaniakell alehetőségat a hibás számláktömeges kezelésére. Az
éninten ügyfelek számára létre kell todni hozni egyedi számlázás osnportokat, amelyek
lehetővé teszik a árazásí’számlázási beállítási hibák elkülőnitenen történő kezelését.

W

B.FLOW.007

Számlekorrekoiök
kőnethetősége

A rendszernek biztosítania kell az egyedi ezőmlamádositások minden részletre
kiterjedő naplózását.

M

B.FLOW,008

Tesztnzámlázás támogatása A randazernaktámogatnio hello tesztszámlázáot. Biztosítani kell, hogy atesztelés
oéljábál őégrehajtott számlázás (számlázási műveletek, adatok, a teszt számla és
egyék bizonylatob, stb.) ezétes seámlázástál elkülönitenen legyen kezelhető.

W

3.FLOW.gnn

bzámlaellenbrzési folyamat
támogatása

A rendszemnektámogatnia bella számlaellenőrzés folyamatát előzetes számla,
ellenőrzési monkofolyamat vezérlése és követése).

W

B,FLOW,glO

Számlák elektronikos
ormában történő
prezentdlása

A rendszernek képesnek kell lennie a számlák ész számlázás onrán elöállitoő egyéb
bizonyletok, ill. ezek adatainak eletronikos formában )XLS, PDF, stb.) rőnénő
prezentálására.

M

B.FLOW.nll

A ezámlzelőállitás ész
A mendszernekbiztositonio kell, hogyaszámlzgenerálás tolyzmatzelkülőnül afdkön~n,
főkönyá eladás elkűlbnitése teledástál.

M

d.FLOW.g12

Számlázás nioszagörgetése

A rendszernektámgnetniz kell zszámlázáo vioszagörgetését egyes kinálasztott
űgytelekre vagy űgyfélosnportokra.

W

d.FLOW.013

ÁFA kezolás

A rendszernek tőmogetnie kell a tőrzényi elbírásolorak megtelelően on AFA ész
hoznákoposolödá informániák szerepeőetéeét a ezámlán.

M

Megfelelés a ASS

Szárefaezietű
kedoezmények

ajánlat) követetmónyeknok

B.FLOW.014

AFA változások kezelése

A rendszernek támogatni kelta meghatározott időpontban rőrténő APA változásokat, p1.
számlák visszamenőleges módositásakon azaz előirások szerint érvényes ÁFA-t kelt

M

B,FLOW.O1 5

Szdmlatételekhez
megjegyzésekfüzése

A rendszernek lehetővé kell tenni a számlán parmétenezhető szöveges meg~egyzes (p,.
ez előfizetöoek szóló üzenet, magyarázat) megjelenitését.

W

B.FLOW.OI6

Számlafizetési hetáridejének A rendszernek képesnek kell lennie fizetési határidőt rendelni avtomotikvsan a
meghatározása
számlákhoz. Azfizetési határidő alopértelmezett értéke keállifható és ügylelenként,
ügyfélonopononként, dijosomagonkéot eltérő lehet.
Az avtomatikvaen meghatározon fizetési határidő egyedi ügyfelekre vagy
ügyfélosopottokre felülbirálhatá minden számlagererálás előtt.

W

B,FLOW.ő17

Számlarétolektőmegos
importálása

W

B.FLOW.Of B

Mennyiség alapú rev ószeres A rendszernek képeenek kell lennie olyan rendszeres dijak számlázására, amelyek
díjakfámogatása
mértékét valamilyen mennyiség hatánoma meg, pl.~
- egy ügyfél aktio szolgáltatásainak száma
- egy ügyfél aktiv szerződéseittek száma

W

B.FLOW,019

Részletfizetés támogatása

A rondszernek képesnekkelt lennie szolgáltatás vagytermék rdvzleőizetéssel történő

W

B,FLOW.a20

Kisénékü számlák kezelése

A rendszernek képenek kell lennie külön kezelni azokat a számlákat, annelyelmek
végősszege nem ér elegy meghatározott értéket )kioéttékü számlák). tlyen esetekben
a számlát rem kell elkéaziteni, harem az ennek tételek a kővetkező számlák kell
szerepeltetni.

W

5,FLOW,021

klelvtmoikus szamlazás
támogatása

A rendszernek kéyesnek kell lennie a onagyartörvényi szabályozánnek rrregfelelö,
időpeoséttel ellátott, elektronikvs aláirt, elektronikvs szárnláktámogetásána a 2012004.
(IV. 21.) PM rendeletnek megfelelően.

M

g-Dlsc-oől

Kedvezmények kezelése a
azámlázáskan

rendszernek a számlázási folyamat során képesnek kell lennie kedvezményeket
érvényesiteni meghatározott feltételekfenrállása esetén, p1. az alábbiak alzplán~
- magadon hioásiráoyok pl. B szám), illetve ezek kombináoiója
- magadon szolgáltatástipas
-magadon esemény
- magadon ügyféltipoa
- magadon ügylétlelőtizető
- megadon szerződés
- megadon A szám, A szám-terfomány
- fizetéei feltételek
- a fentiek tetszőleges kombináviója

w

a.DISC.002

Kedvezmény érvényességi
időszaka

A rerdvzernekbizfositattia kell, hogy a kedvezményekosak agy meghatározott
időszakban vagy osak meghatározott napokon kerüljenek érvényeaitésre. Az
érvényesség kezdetének ás végének megadási reádjai lehetnek
- naptári dátommel
- a kedvezmény akriválásával irdvló
- a szolgáltatás aktiválásávat indvló
- meghatározott számú napig érvényes
- meghatározott számú számlázási időezakrz érvényes
A kedvezmény érvényességének korlátozhatónak kell lennie meghatározott naptári
nepokna (p1. Kanáosooy)

M

A neodszemek kápasvek bell tennie importálni és a azómlán mogjelenireni
számlatételekef.

Megfelelés a BSS ajánlok kővefelményeknek

Számlák nyamtetáse

Soámtanyormntatás
tolyaemate

B.DISC.003

Kedvezmények szárnitási
módjai

A r dszernnk képesnek kell ennie a kedvezmények szárnitására az alábbi nmódokon~
- százalékos
- tic összegü

M

B.DISC.004

Forgalmi kedvezmények
kelése a szánriázásban

M

B.DISC.00g

Csontagban toglalt
használatíösszeg
kedvezmények

A rermdszernek képesnek kell lennie különbö forgalmi (a szolgáltatás használat
valamnilyerm (ellemző(én alapoló( kedvezmények alkalmazására, p1. a hicásrekord alábbi
(ellemnzöi alapján
- a hides idötamtarrta
- a blade összege (dija(
- a kapcsolat során álvitt adatmennyiség
- szogáltatás tipasa
- hivásirány, B szám
- bármnilyen más jellemző
A rendszernek képesnek kell lennie a csomagban foglak használatlösszeg tiposú
kedvezmények kezelésére.

B.DISC.00B

Csomagban foglak
használat, mennyiség ás
összeg alapon

A rendszernek képesnek kell lennie annakbizlasitására, bogy a csomagban 10910k
kasználatlösszeg csak meghotár000n feltételekkel legyen igénybe vehető, pl.~
- csak megkatározon hivásinányolrban
- csak megkatánczcn szolgáltatásokra
- csak meghatározon időszakaldtan (osúcsidö, csócsidön kivdli(

M

B.olgc.00l

Kedvezménykezelés
csomagszinlen

A rendozernek képesnak kell lennie az alapdi(csomagok kiegészitésére
keávezményekkel, anélkül, hagy ehhez Új di(csomagnk létrehozására lenne ozükség.

W

B.DISC,0g8

Keraszrkedcezményezés

A rendszernek képesnek kell lennie különböző szolgákalások közön meghamározcn
kereszlkadvezmény alkalmazására.

M

B,DISC.00g

Arányasitás

W

B,DiSC,Oi g

Kedcezények számlán cold
megjelenitésének
konfigcmálhatósága

A rendsoemek paramétnrezhetően képesnek kell lennie a di(ak és kedvezmények
arányasítan kezelésére az alábbi esetekben
- időszak közbeni aktkálás
- időszak közbeni váltás vagy módositás
- időszak közbeni lezánás/lemondás
A mendszemnek pamaméterehetöen kell todnia kezelni, hagy as egyes
hedveotnényripcsok hogyan jelennek meg a számlán, pl./
- külön sorban
- mennyise~g vagy egységár módosításával

n.UIsU.Ot2

l-elnasznalol telclet
kedvezmények
kambantanásához

x,FLow.ggl

Számlákegyedi ás tömeges A rendszer legyen képes számlák egyedi és tömeges nyomtatására.
nyomtalása

X.FLOW,0ő2

Gépi tolyamanal vezérek
számlanycmtatás

A számlák nycmtelása legyen beillesztve a számlázás gépi tn(lamatába.

M

X,FLOW.003

Külslt szolgáltató által
cégzen számlanyomlamás

A tbmegeo ozámlanyomtatás esetében tegye lehetövé, hagy a ncymlalást külső
szolgáltató végezze.

W

X.FLOW.004

A rendszer által kasOnálhaló
nyomtaták

Házon belüli nyomlatás esetén a rendszer álmai használt (azaz a felhasználók ágai
elárhető( nyomtatók tegyenek külön adminisztmálhatdk a helyi hálózatban a
monkaállomásokon tctd egyéb alkalmazások által elérhető nycmtatóktól..

M

.:.FLOW.ggs

Számla el//nézem
megtebinthotösége

Egyedi számlanycmmamás esetében a rendszer bizrositsa a számla nycmlalás elbni
megleldnlhetltségét (előnézel(.

M

A

ranoszernek telnas000lől telülelel kell ölztcsilania a kedvezmények kambantanásölmoz

M

M

W

Megfelelés a ESS ajánlat i kővel elnmányeknek

Szénntenyoretetás
esédfama

$zémtekép-elreedezáe
(teyoat)

Héeee fselüfi eyamrerés
rémeogetáse

X.FLOW.006

Eredeti számlák egyszeri
nyomtatása

A rendszer biotositsa, hagy ez erdeti noárnla kinyonntatása 050k egyszertőrténhesson
meg.

X.FLOW.007

horanni szárrtldk keresése
ás
gtefántése

A rendszer biztosítson agy olyan felhasználói felületet, ann alkalmas a kore000n
kinyorntatotr számlák keresésére, illetve egyedi enegtefántésére. Erről efelülntrőt
legyen kezdentényezhető rrmásolatok nyomrmratása is.

X.MEDI,gOl

Egy-és kétoldalas nyomtatás A rendszer legyen képen egyoldalas ás kétoldalas szamlakot nyamtatnm, nn,nd egyed,,
támogatása
mind tömeges számlanyomtatás esetén.

M

x,MEDLag2

Nyonntatás előrenyomtatott
lapoloa

A rendszer tegyen képen előrenyomtatott papírra kinyotntatnm a számlákat, legalább a
kővetkező esetekben~
- grafikai elemelnütel ellátott (~ejléoes~) ürlep,
- postai befizetési ‚rtalványos )~osekkes) lzp.

M

X.MEDI.g03

Nyomtatás módjátőt és
médiométőt függően
elkülőnitett ttimeneő
állományok

A rendszer legyen képen külön himenö állományokat előállítani anyomtatáshoz,
egalább a kővetkező enetefne,
- egyoldalas oagy kétoldales számldk,
- üres oagy előre nyomtatott lapra nyomratandó számlák,
- postai betizetési rrtatványon (osekkes) ezémlák.

M

X.LAYO.OgI

Grafikai elemek elhelyezése tJnes lapra nyomtatás esetében a rendszer legyen kepes a számlakepen grattkat
a számlaképen
elemeket elhelyezni.

M

X.LAYO,002

Számlaadatok
osoportosíthatóságaa
számlaképen

M

X.LAYO.003

Karakterekváhoztathatősága t omeges szannlázes esetékon a ezoerlakepen ezerepto kanakterokripaez, nmorete
a számlaképon
tegyen oáttozrarhafő.

M

X,LAYO.ga4

Váyozáskezelt számlekép
elrendezés

a romeges számlézás esetén hasznalr szamlakep elrendezes (layosr) tegyen
vahozáskozet, 000z egy adott számlakep-elrendezes rendelkezzen dobeni
ervényosseggal.

W

X.LAYO.005

tredeüoel azonos
elrendezésü számlamásolat
nyomtetása

A rendszer legyen képes a számnlamásolatokat az eredeti soamla szamlekepelrendezésévet kinyomtatni.

W

x.tNHo.agl

Kimenneő formátum házon
belüli nyomtatás esetén

Szamtakfomegos nyomfatase eseten e fomeneb álfontány formafmumz Postőcnpt vagy
POF veyg XkLfegyen.

M

X,tNflo.og2

Előnézet nélküli nyomtatás
támogatása

Számlak egyedi nyomtatas esetén a rendszer biztosutsa a kozoetlen, azaz etoneZer
nelkul, nyomtatasr

W

X.INHO.a03

ElőnéZet kimeneti állománya Egyedi nyomtetás (eredeü ás másolat egyaránt) esetén, amennyiben a számle
olőnézeő képét meg kelt )eleníteni, 00 etőnézethez előállított állomány pdf legyen.

Tőme ges számlázás esetében a számlaképen az adatok elhelyezese legyen
osoportosithatá (p1. fejedatok, számletételek, átaősszesitő, nrerketmng üzenetek), és a
onoportok elhelyezése e számlaképen legyen felhasználói felületről váhozratható.

M

w

W
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Kütná nyatntetán
táesegatáse

___________________________________________

Bevételbiztosttás

_______________________

Felyóeaánstekeeelée

X,BULK.001

_______________________

Kirennetiforrrrálomokkűlsö
szolgáltató által végzett
nyomtatás esetén

______________________

Külső neolgálteté által négzontörnogon számlanyaortatán enetébanarendsaer
legalább a kővetkező tannátarrrokvalernetyikében tegyen képen előállitani a törnenö
álIomdnyakat~
- PastSoript (tannázatt, köreeltelenül nyornlatható),
-5ml (nem fonnázott, csak a számla adattartalma; atamtázás a külső ezolgttald
rendszerében történik),
- adatbázistábla (nemformázon, csak a számla adattartalma; a tonnázás a külső
scalgltató rendszerében történik).
A rendszerkezelje az ügyfelek )nzámlofizetök)lolyószárnláját, azontartsa nyilván a
kiálliton számlák alapján alamtozásokat, kezelje a betizelésekat, illetve bietesitsa a
számlák ás a bsliaatarmak önszepentocánát.

M

e.ACCT.Oől

Folyöszárrrláknyilvántartása

M

R.ACCT.002

Több folyöszámla kezelése

Egyszánrlatizeröhbe Ingyen hozeárendelhető több folyöszárrrla in, akár hiererohikasan

W

.t,ACCT.a03

Szerzbdés-folyószámla
összerendelés biztesitása

A rendszerben legyen megadható, hogy egy adon szerzödés alapján elbállilatt számla
melyik szánrlatizetá melyik fotyöszárnldjára kerüljön lel.

M

~ l.ACCT.004

Falyászámla áttekintő
képernyő

Egy adott tolyászánrla nyrron terelni legyenek egy képernyön áttekirttehetök Az
ánekirtrb képernyő a nyőon tételaken kioül rrratassa meg a nyban tarlozások, ill.
kovetelések összegét, a lejárt tattozások öszegét is, illetve act, hogy cc adott tizetüvel
kapcsolatban van-e tolymarban behajtás.

M

R.ACCT.őőg

Számlák aetomatilcms
feladása folyászámlára

a tolyószátnlúre eatomatikesan ketüllenekleladánra a rendszsrbnl Idállilon számlák,
valamint a rendszer által togadon bettzetések

M

NIS ~

NEMZETI ]NFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

1. sz. melléklet

Menedzselt BSS alkalmazásszolgáltatás (ASP) követelményei
Ajánlatkérő a Funkcionális Specifikációban (röviden: FS) meghatározott követelményeket teljesítő
BSS rendszert, annak képességeit, funkcióit menedzselt alkalmazás szolgáltatásként kívánja
igénybe venni és használni.
A Menedzselt BSS alkalmazásszol2áltatás (ASP) valamennyi .jelen dokumentumban rögzített
követelmény teljesítése kötelező, azaz „M” követelményként kerül értékelésre!
1. A menedzselt BSS alkalmazásszolgáltatás tartalma
A menedzselt alkalmazásszolgáltatás az alábbi jellemzőkkel kell, hogy rendelkezzen:
-

Tartalmazza a BSS rendszer funkcionalitását biztosító szoftveralkalmazás csomagot, melynek
fő komponensei:
.
.
.

CRM Ügyfélkapcsolat menedzsment
Billing/CABS Ügyfél adminisztráció és számlázás, társzolgáltatói elszámolás
Offer & Order Management Ajánlat és megrendelés kezelés
—

—

—

Fi~yelem! A BSS rendszer alkalmazásainak és különösen a felhasználói felületek funkcióinak,
elvárt szol~áltatásainak leírását a Funkcionális Specifikáció (FS) tartalmazza. Az abban leírtak
határozzák me~ a BSS alkalmazásszol~áltatások tartalmi definícióit, ezért itt azokat nem
ismétel jük me~ a redundancia és diszkrepancia elkerülése vé~ett.
2. BSS alkalmazásszolgáltatás menedzselése és üzemeltetése
A menedzselt alkalmazásszolgáltatás tartalmazza a futtató környezetbe telepített BSS
szoftveralkalmazáshoz kapcsolódó fejlesztői támogatási szolgáltatásokat, valamint a teljes BSS
rendszerhez kapcsolódó rendszergazdai, rendszeradminisztrációs szolgáltatásokat, beleértve (de
ezekre nem korlátozva) a rendszert alkotó hardver és szoftver komponensek működésének
monitorozását, hibáinak elhárítását, a szükséges rendszeres karbantartási feladatok végrehajtását,
az archiválási, mentési és visszaállítási feladatok elvégzését, a rendszer komponenseinek szükség
esetén történő bővítését, frissítését.
A Szolgáltató legyen képes a következő alkalmazás menedzselési és üzemeltetési szolgáltatások
nyújtására:
2.1. Bejelentéskezelő rendszer

—

Help Desk

Szolgáltató rendelkezzen olyan rendszerrel, melyben rögzíthetők, nyilvántarthatók és követhetők a
Ajánlatkérő bejelentései (incidensek), igényei, illetve melynek segítségével az incidensek
feldolgozásának menete, állapota a Ajánlatkérő által is elérhető on-line felületen nyomon
követhető. Szolgáltató mutassa be bejelentéskezelő rendszerét, beleértve annak elérhetőségét,
funkcionalitását, illetve a kapcsolódó folyamatokat.
2.2. Incidensek és problémák kezelése
Szolgáltató legyen képes arra, hogy ismétlődő, visszatérő események (incidensek), bejelentések
alapján javaslatot, ill. ajánlatot tegyen Ajánlatkérőnek olyan változtatásokra, beavatkozásokra,
melyek az események (incidensek) számának csökkenését eredményezik.
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2.3. Kapacitásmenedzsment
A BSS rendszer használata során, ahhoz kapcsolódóan Ajánlatkérő előre jelzi a rendszer
kapacitását várhatóan érintő változásokat (p1. felhasználószám, törzsadat-mennyiség,
feldolgozandó forgalmi adat rekord, stb.). Szolgáltató legyen képes ezen változások fogadására, a
megfelelő beavatkozások megtételére, valamint legyen képes rendszeres jelentést adni az általa
biztosított allokált rendszerkapacitásról (fizikai, üzleti), ill. annak kihasználtságáról,
bővíthetőségéről.
2.4. Fejlesztési igények kezelése
Szolgáltató a hozzá érkező bejelentések alapján legyen képes fejlesztési igényeket beazonosítani,
elemezni, és ha szükséges ezekre megvalósítási ajánlatot tenni, illetve az ajánlat alapján a
követelményeket projektszerű működés keretében megvalósítani.
2.5. Együttműködés a Ajánlatkérő üzemeltetőivel
Szolgáltató együtt kell, hogy működjön a Ajánlatkérő alkalmazás üzemeltetői (helpdesk/support)
szervezetével. Az üzemeltetési együttműködés rendjét a BSS rendszer kialakítása (beállítások és
szükséges fejlesztések, adatfeltöltés) projekt keretében kell szabályozni. Szolgáltató tegyen
konkrét, munkafolyamat szerű javaslatot az együttműködés rendjére, különös tekintettel a
feladatok megosztására és felelősségek egyértelmű elhatárolására a felhívásban megadott logikai
feladatbontásnak megfelelően.
2.6. További környezetek biztosítása
Szolgáltató legyen képes arra, hogy Ajánlatkérő igénye alapján további BSS rendszer példányokat
alakít ki, teszt vagy oktatási (vagy egyéb nem üzemi) célokra. Szolgáltató ismertesse az ilyen
környezetek kialakításának módját, feltételeit, beleértve a környezetek teszt- és oktatási célú
adattal történő feltöltésének módját, jellegzetességeit (anonimizálás, adatszűrés vagy
szegmentálás, stb).

—

2.7. Nem igényelt szolgáltatások
Az alábbi feladatok ellátását Ajánlatkérő saját maga kívánja végezni, ezért ezeket az igénybe venni
kívánt menedzselt alkalmazásszolgáltatás nem tartalmazza:
-

-

-

-

www.nisz.hu

A BSS rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges felhasználói munkaállomások
(kliens) biztosítása, azok karbantartása és üzemeltetése.
A BSS rendszer Ajánlatkérő általi (felhasználói oldal) üzleti adminisztrációja és üzemeltetése,
beleértve a felhasználók adminisztrációját, a rendszer üzleti (használói) paramétereinek (Pl.
terméktörzs, árlisták, stb.) karbantartása.
Végfelhasználói oktatások megtartása a Ajánlatkérő munkatársai számára, valamint a
kapcsolódó oktatási anyagok és dokumentációk előállítása.
Ajánlatkérő ügyfelei számára előállított számlák és más üzleti bizonylatok nyomtatása és
kézbesítése.
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3. A menedzselt alkalmazásszolgáltatás hozzáférési pontja
A Szolgáltató és a Ajánlatkérő telephelye között, ahol a BSS rendszer üzemel, dedikált, az üzleti
működéstámogató rendszerekkel szemben támasztott szokásos üzembiztonsági és adatvédelnii szintet
biztosító VPN hálózati összeköttetéseket kell kiépíteni.
A VPN hálózati összeköttetések fenntartásának (üzemeltetésének) költségeit Ajánlatkérő viseli,
Szolgáltató az eléréshez szükséges megfelelő kapacitású I~nternet kapcsolattal rendelkezik.
4. Távközlési szolgáltatáshasználati adatrekordok gyűjtésének hozzáférési pontja
Az Ajánlatkérő a távközlési szolgáltatások használati rekordjait (xCDR) előállító rendszerekből
hálózati összeköttetéseket biztosít a számlázási alapadatok elektronikus gyűjtése végett. Szállító
köteles akár on-line hálózati hozzáférésen, akár off-line módon (p1. adathordozón) fogadni a BSS
rendszerben feldolgozandó adatrekordokat. Az xCDR adatgyűjtés módját Szállító az Ajánlatkérővel
egyeztetett módon működteti. A BSS rendszernek képesnek kell lennie a Deverto Tequet softswitch
által előállított szolgáltatás használati rekord formátumok, illetve adatállomány feldolgozására.
A VPN hálózati összeköttetések kiépítésének és fenntartásának (üzemeltetésének) költségeit
Ajánlatkérő viseli. Szolgáltató a Ajánlatkérővel egyeztetett módon adja meg az adatkommunikációs
összeköttetések szükséges kapacitását és egyéb műszaki paramétereit.
5. BSS alkalmazásszolgáltatás SLA követelmények
5.1. Rendelkezésre állás mértéke
A BSS rendszer rendelkezésre-állása havi szinten legalább 99% legyen. A rendelkezésre állás
mértékéből fakadó üzemkiesés tartalmazza a nem tervezett és a tervezett (p1. karbantartás)
rendszerleállásokat is. Tervezett leállás csak megfelelő bejelentés és jóváhagyás után, szolgáltatási
ablakon kívül lehetséges. A leállási engedélyt Szolgáltató a Megrendelő SMC szolgáltatási pontján
keresztül engedélyezteti.
Az SMC elérhetősége:
E-mail: smc@nisz.hu
Tel: ±36 1 301 3000

5.2. Hibatűrés biztosítása
A BSS rendszer konfigurációja és telepítése legyen olyan, hogy a megkívánt rendelkezésre állást
biztosítani tudj. Szolgáltató mutassa be a hibatűrés biztosításának javasolt módját a rendszer
valamennyi lényeges szintjén (futtató környezet hardver, diszk alrendszer, adatbázis kezelő,
alkalmazás, stb.).
5.3. Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF)
Szolgáltató adja meg a BSS rendszer meghibásodásai között várható átlagos időt (MTBF).
Az MTBF csak a BSS rendszer üzemkiesésével (leállásával) járó hibára (futtató környezet hardver
vagy szoftver komponens hibája, ill. kritikus szoftveralkalmazás hiba) értelmezhető.
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5.4. Javítás átlagos ideje (MTTR)
Szolgáltató adja meg a BSS rendszer meghibásodás esetén várható átlagos javítási időt (MTTR) az
alábbiak szerint:
-

Tartalék rendszer üzembe állítására

-

Mentésből való visszaállításra

Szoftver hiba javítására lásd: hibaelhárítás megkívánt válaszidői.
6. Szoftveralkalmazás hibaelhárítás rendje
6.1. Elérhetőség
Szolgáltató a BSS rendszer hibáinak bejelentéséhez a következő elérhetőségeket biztosítsa:
-

-

Munkaidőben (hivatalos munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között): bejelentés kezelő
rendszer. A munkaidőn belül beérkezett bejelentések fogadását minden esetben vissza kell
igazolni.
Munkaidőn kívül: kizárólag kritikus hibák bejelentésének fogadására dedikált ügyeleti
telefonszám. Egyéb igények, bejelentések esetében bejelentés kezelő rendszer. A munkaidőn
kívül beérkezett bejelentések fogadását legkésőbb a következő munkaidő periódus kezdetén
vissza kell igazolni.

6.2. Hibakategóriák
Kritikus szoftveralkalmazás hiba: a BSS rendszer valamely megoldás komponensének használatát
teljes mértékben ellehetetlenítő, vagy meghiúsító hiba. Megkerülő, vagy áthidaló megoldás
egyáltalán nem áll rendelkezésre.
Súlyos szoftveralkalmazás hiba: a BSS rendszer valamely megoldás komponensének használatát
súlyosan akadályozó hiba, mely a megoldás komponens használatát csak az üzemszerű
használattól jelentősen eltérő megkerülő, vagy áthidaló megoldás alkalmazásával teszi lehetővé.
Nem súlyos hiba: a BSS rendszer valamely megoldás komponensének használatában azonosított
hiba, mely a megoldás komponens használatát az üzemszerű használattól jelentősen nem eltérő
megkerülő, vagy áthidaló megoldás alkalmazásával lehetővé teszi.
6.3. Válaszidők
A hibák elhárításának megkezdésére, ill. befejezésére vonatkozó megkívánt válaszidők:
Hiba kategóriája

Hibaelhárítás
megkezdése [óra]

Hibaelhárítás
befejezése [óra]

Kritikus hiba

4

72

Súlyos hiba

8

96

Nem súlyos hiba

24

3 hét

6.4. Hibaelhárítás folyamata
Szolgáltató adja meg a hibabejelentések fogadásának, kezelésének, illetve a hibaelhárítás
munkafolyamatának leírását.
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7. Mentések rendje, ütemezése
7.1. Feldolgozatlan forgalmi adatok
A távközlési hálózati és szolgáltatási rendszerek által előállított, a száinlázáshoz szükséges adatok
gyűjtését és mentését Ajánlatkérő biztosítja.
7.2. BSS rendszerben kezelt adatok
A BSS rendszerben kezelt valamennyi adat (törzsadatok, forgalmi adatok, üzleti beállítások,
valamint a rendszer működéséhez szükséges más adatok), valamint a BSS rendszert szoftver
komponenseinek mentése a Szolgáltató feladata. Regisztrált intézményi technikai kapcsolattartók
adatainak szinkronitását külső rendszen~el biztosítani kell.
Szolgáltató tegyen javaslatot a mentések rendjére, illetve a mentési médiumok tárolásának
módjára. A mentési rend és ütemezés végleges megtervezése a Ajánlatkérő szakembereivel
együttműködve történik.
8. Jelentések a Ajánlatkérőnek
Szolgáltató a szolgáltatási szerződésben meghatározott elszámolási időszakonként a Ajánlatkérő
felé jelentésben közli a következőket (szolgáltatás KPI-k):
-

Az időszak alatti események száma

-

A hibák elhárításának válaszidői, hiba kategóriánként

-

Az elmúlt hónapra számított teljesült rendelkezésre állás

-

Az elmúlt hónapra számított MTBF

-

Az elmúlt hónapra számított MTTR

9. Audit
Szolgáltató biztosítsa annak lehetőségét, hogy Ajánlatkérő a Szolgáltató által üzemeltetett BSS
rendszert zártsági, adatbiztonsági, üzembiztonsági, rendelkezésre állási szempontból, illetve a
Szolgáltató vonatkozó üzemeltetési folyamatait harmadik fél bevonásával auditáltathassa. Az audit
tárgyáról, terjedelméről és ütemezéséről Ajánlatkérő és Szolgáltató minden esetben külön
megállapodást köt. Az audit költségeit leszámítva a Szolgáltató közreműködését Ajánlatkérő
viseli.
—

—

10. Feladat és felelősség mátrix
Az alábbi táblázat a menedzselt alkalmazásszolgáltatás üzemszerű menedzselési és üzemeltetési
feladatainak Ajánlatkérő és Szolgáltató közötti felosztását és annak felelősség elhatárolását rögzíti.
Szolgáltatónak nyilatkoznia kell, hogy megértette és elfogadja a feladat-felelősség mátrixban tett
elhatárolásokat és vállalja, hogy ennek megfelelően jár a szolgáltatások nyújtása során.
Szolgáltató a felelősségi körébe eső feladatok végrehajtásának teljes körű költségeit a szolgáltatási
díjban érvényesítheti, külön kompenzációra ezzel kapcsolatosan nem jogosult.

Feladat

Felelős

Felhasználók adminisztrálása a BSS rendszerben

Ajánlatkérő

Felhasználói
rendszerben

www.nisz.hu

jogosultságok,

menük

karbantartása

a

BSS

Ajánlatkérő
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Működési riportok futtatása, adminisztrációja, disztribúciója

Ajánlatkérő

Ügyfél törzsadatok rögzítése és karbantartása a BSS rendszerben

Ajánlatkérő

Termék (szolgáltatás) törzsadatok rögzítése és karbantartása a BSS
rendszerben

Ajánlatkérő

Árazási információk rögzítése és karbantartása a BSS rendszerben

Ajánlatkérő

Forgalmi adatok legyűjtése a hálózati eszközből, szolgáltatási
platformokról

Ajánlatkérő

Rendszeres és eseti számlázás végrehajtása

Aj ánlatkérő

Számlák nyomtatása, kézbesítése

Ajánlatkérő

Üzleti szempontból elavult adatok archiválása

Ajánlatkérő

Igény szerinti szakértői támogatás biztosítása (szerződés vagy
megrendelés alapján)

Szolgáltató

Kulcsfelhasználói oktatások elvégzése

Szolgáltató

Tömeges felhasználói oktatások elvégzése

Ajánlatkérő

Felhasználói dokumentáció készítése és aktualizálása

Szolgáltató

Vállalati
üzleti
(ügyviteli)
folyamatokhoz,
működésszabályozáshoz kapcsolódó dokumentációk készítése és
aktualizálása

Ajánlatkérő

VPN kapcsolat biztosítása és karbantartása Ajánlatkérő és
Szolgáltató telephelye(i) között

Ajánlatkérő

BSS rendszer gépi kapacitását befolyásoló változások előrejelzése

Ajánlatkérő

BSS rendszer kapacitás kihasználtságának monitorozása

Szolgáltató

BSS rendszerben kezelt adatok rendszeres mentése

Szolgáltató

Rendszer karbantartási terv készítése, végrehajtása; a tervezett
leállások előrejelzése

Szolgáltató

Bejelentések fogadása és nyilvántartása

Szolgáltató

Általános jogszabályi változások követése a BSS rendszerben

Szolgáltató

Ajánlatkérő-specifikus
előrejelzése

jogszabályi

változások

Szolgáltatás KPI-k mérése és rendszeres jelentése

figyelése

és

Ajánlatkérő
Szolgáltató

11. Árazási struktúra követelmények
A menedzselt alkalmazásszolgáltatás és az azt megelőző, BSS rendszer kialakítási projekt
árazásának kialakításakor Szolgáltató a jelen fejezetben meghatározott követelményeket teljesítse
és tételesen, a felsorolt bontásnak megfelelően készítse el és nyújtsa be az árkalkulációt.
11.1.

BSS rendszer módosítása és fejlesztése

Ajánlatkérő a felsorolt feladatok elvégzését igényli:
1. Termék katalógus módosításának támogatása.
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2.

Számlázás átdolgozása pontosított igények alapján

3.

Tömeges adatok importálásának támogatása. Ajánlattevő specifikálja a betöltéshez
szükséges használati formátumot.

4.

Rendszerdokumentációk napra készen tartása
a módosított rendszer képességeinek,
működésének dokumentálása, az egyedi felhasználói dokumentáció elkészítése.
—

5. Felhasználói oktatás. A módosított funkciók kiemelésével részletes felhasználói oktatás.
11.2.

Menedzselt alkalmazásszolgáltatás (MASP)

A felsorolt feladatok a menedzselt alkalmazásszolgáltatási fázisban kerülnek végrehajtásra:
6.

BSS szoftveralkalmazás informatikai üzemeltetése
az alkalmazás működésének,
rendelkezésre állásának, kapacitás kihasználásának monitorozása, adatmentések
végrehajtása, informatikai hibák felderítése és javítása.

‘7.

BSS szoftveralkalmazás támogatási, karbantartási szolgáltatások nyújtása
az üzleti
alkalmazás jogszabály és technológiai követése, szoftverfrissítő és hibajavító csomagok
kibocsátása, garanciális szolgáltatások nyújtása.

8.

BSS szoftveralkalmazáshoz kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása
üzleti
üzemeltetői feladatok végrehajtása, felhasználáshoz kapcsolódó szakértői konzultáció,
tanácsadás.

—

—

—

12. Árazási struktúra
Szolgáltató ajánlatában a BSS rendszer kialakítása és a menedzselt alkalmazásszolgáltatás árazása
tekintetében az alábbi struktúrát kövesse (az előző fejezetben meghatározott elvárásokat
figyelembe véve):
12.1.

MASP rendszeres szolgáltatási havidíj

Tételesen tartalmazza:
-

Felhasznált BSS szoftver licencek (1)

-

Alkalmazás informatikai üzemeltetése (2)

-

Alkalmazás-támogatás és karbantartás (3)

-

Rendszeres díjban foglalt szakértői szolgáltatások (4)

12.2.

Rendszer módosítási, támogatási óradíjas keret

A BSS szolgáltatás kiegészítése a szerződés futamideje alatt összesen minimum 200 szakértői óra
keretben meghatározott szakértői szolgáltatással, mely a következőkre vehető igénybe:
-

-

-

www.nisz,hu

Felhasználói támogatás: a jelenlegi szerződésünk 1. sz. mellékletében a 11. Feladat és
felelősség mátrix pont alapján a Felhasználó felelősségi körébe tartozó tevékenységek
elvégzése a Felhasználó kérésére (amennyiben ezek a Szolgáltató munkatársai által
elvégezhetők).
Szakértői konzultáció: a Szolgáltató munkatársai által végzett elemzői, tervezői tevékenység,
illetve ezek eredményeképpen üzleti beállítások elvégzése, változtatások végrehajtása a
telepített BSS rendszerben.
A Felhasználó kérésére végzett egyedi és tömeges adatrögzítési és adatbetöltési, valamint a
rendszer nyilvántartásaiból végzett adatlegyűjtési feladatok.

Nemzeti Infokornmunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai u’ 3. Tel: +36/1-459-4200 Fax: +36/l 303-1000
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SZOLGÁLTATÓ ZRT.
-

A telepített BSS rendszer funkcionalitását módosító, vagy bővítő testreszabási és fejlesztési
feladatok.

13. A szakértői szolgáltatások igénybevétele
A szakértői szolgáltatások elvégzésének nyomonkövetése elektronikus rendszer felhasználásával
történjen.
-

-

-

Felhasználó a szakértői szolgáltatásra vonatkozó igényét a elektronikus rendszerben bejelenti.
Szolgáltató az elektronikus rendszerben szakértői órákban megadott ajánlatot tesz a
tevékenység elvégzésére.
Az ajánlatot a Felhasználó erre jogosult képviselője az elektronikus rendszerben jóváhagyja
vagy elutasítja.
Az elfogadott ajánlat alapján Szolgáltató munkatársai a megadott tevékenységeket elvégzik.
A felhasznált szakértői keretről Szolgáltató havonta, az elszámolási periódushoz igazodva
kimutatást készít, és megküldi a Felhasználónak.

www.nisz,hu

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai u. 3. Tel: +36/1-459-4200 Fax: ±36/1 303-1000
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TELJESÍTÉS IGAZOLÁS
Készült (hely, időpont): Budapest, 2012. <hónap> <nn>.
Jelen vannak:
A Szolgáltató részéről:
Cégnév: R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt.
Székhelye: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca?.
Képviselője: Farkas László
A Felhasználó részéről:
Cégnév: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u.3.
Képviselője: Korcsolay Zsolt
A szerződés megnevezése: BSS alkalmazás szolgáltatás és támogatási időkeret nyújtása
A szerződés száma: <
>
...

Teljesítés igazolás:
1. Teljesítés tárgya: BSS Alkalmazásszolgáltatás és támogatás biztosítása
2. Teljesítés szerződés szerinti határideje: 2012. <hónap> <nn>.
3. Teljesítés tényleges időpontja: 2012. <hónap> <nfl>.
Szolgáltató igazolja, hogy a megrendelt szolgáltatásokat a szerződésnek megfelelően
teljesítette.
A szerződésszerű teljesítés eredményeképp az elvégzett munka ellenértékéről számla
kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
Szolgáltatás megnevezése
BSS alkalmazás szolgáltatás
Támogatási időkeret

Mennyiség
1 hó
1 hó

Nettó ár
ÁFA
1.333.000 Ft 359.910 Ft
1.333.000 Ft 359.9 10 Ft

Bruttó ár
1.692.910 Ft
1.692.9 10 Ft

Felhasználó képviselője a szolgáltatás teljesítését igazolja, melynek eredményeképp a
Szolgáltató 3.385.820 Ft azaz háromniillió háromszáznyolcvanötezer-nyolcszázhúsz forint
bruttó összegű számla benyújtására jogosult.
Budapest, 2012. <hónap> <nn>.

Szolgáltató
Farkas László

Felhasználó
Korcsolay Zsolt

