Obrazec 11_ REF 1 Referenca s področja kmetijstva ali gozdarstva – področje evidentiranja
zemljišč

Naziv referenčnega projekta
Kratek opis
referenčnega projekta

Naziv in naslov naročnika
referenčnega projekta

Naziv:
Sedež:

Kontaktna oseba pri naročniku
referenčnega projekta

Ime in priimek:
Telefon:
eNaslov:
Naziv:
Sedež:

Naziv in sedež izvajalca
referenčnega projekta
Številka pogodbe izvajalca z
naročnikom projekta
Datum začetka izvajanja
pogodbe
Datum zaključka projekta
(oz. produkcije sistema)
Skupna vrednost projekta v
EUR brez DDV
Vodja projekta pri izvajalcu za
navedeno referenco

Ime in priimek:

Zap.št. Opis zahteve
1.
Vrednost opravljenih storitev na sistemu s strani izvajalca (izgradnja,
vzdrževanje, podpora obratovanju) je najmanj 200.000 € brez DDV v
zadnjih treh letih.
2.
Sistem se uporablja v produkcijskem okolju že najmanj eno leto in
zadnja produkcija sistema s strani izvajalca ni starejša od treh let (sistem
je vzdrževan v zadnjih treh letih).
3.
Sistem s svojo funkcionalnostjo omogoča izvajanje procesov v velikih
organizacijah, kar pomeni, da izpolnjuje naslednje pogoje:
- Obseg dokumentov obdelanih z referenčno aplikacijo v obdobju 12
mesecev presega 50.000 dokumentov in 1.000 poslovnih partnerjev v
povezavi z različnimi dokumenti.
- Sistem uporablja vsaj 100 uporabnikov.
4.
Sistem ima vgrajena poslovna pravila, ki v celoti temeljijo na veljavni
zakonodaji in drugih pravnih aktih.
Sistem ne dovoljuje izvajanja praks, ki bi bile v nasprotju z zakonodajo na
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

kateri temelji.
Sistem se uvršča v področje poslovnih informacijskih sistemov (npr.
sistem služi za zajem in obdelavo podatkov, oziroma podpira izvedbo
poslovnih procesov, določenih z zakonodajo in pravilniki, veljavnimi na
nivoju države).
Sistem je izdelan in razvit v celoti po zahtevah naročnika in deluje
skladno z zahtevami.
Sistem ni izdelan in postavljen na podlagi licenčnih programskih paketov
(npr. ERP sistemi).
Funkcionalnost podpira vsaj naslednje procese:
- Obdelava dokumentov vključno z izvedbo formalne in vsebinske
kontrole s potrjevanjem ali zavračanjem posameznih postavk
dokumentov.
- Izvedba primerjalnih kontrol s podatki iz različnih registrov (npr. RKG,
CRP, ZGS in drugi).
- Obdelava zapisov ugotovitev kontrole na kraju samem.
- Podpora dokumentnega/delovnega toka s potrjevanjem v več fazah
(statusi), pri katerih sodelujejo različne osebe, sistem pa preverja
podatke z vgrajenimi poslovnimi pravili.
Sistem je integriran (z elektronsko izmenjavo podatkov) in aktivno
uporablja podatke iz oz. posreduje podatke v:
- Dokumentni sistem (ločen sistem za upravljanje z dokumenti npr. DOKSPIS),
- vsaj dva druga interna sistema.
Sistem ima vgrajene naslednje funkcionalnosti:
- Vodi se zgodovina podatkov. Zgodovinski podatki se trajno hranijo.
- Dostop do sistema in podatkov je omejen (avtentikacija uporabnikov).
- Pravice uporabnikov do različnih funkcionalnosti in podatkov sistema
so strogo ločene po pristojnostih in odgovornostih (avtorizacije
uporabnikov).
Funkcionalnost sistema za grafično obdelavo podatkov obsega:
- Prikaz vsaj 5 grafičnih slojev
- Prikaz grafičnih poligonov in topoloških kart.
- Sistem pokriva obseg podatkov, ki po velikosti ustreza področju celotne
Slovenije (ni lokalno ali regionalno omejen).













(pri izpolnjevanju uporabite ustrezen znak: referenčni sistem izpolnjuje zahtevo ,
referenčni sistem ne izpolnjuje zahteve ; za izpolnjevanje pogojev mora referenčni sistem
izpolnjevati vse naštete zahteve, torej morajo biti odkljukane vse rubrike obrazca)

Mnenje referenčnega naročnika o izvedbi projekta (mnenje je obvezno!)
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Potrjujemo da je bila storitev opravljena kvalitetno, v skladu s pravili stroke, v dogovorjenih rokih,
pogodba ni bila prekinjena in po pogodbi ni bilo unovčeno zavarovanje.

Kontaktna oseba naročnika _________________ tel. št. ___________ e-pošta_________________

Soglašamo, da bomo Sklad-u kmetijskih zemljišč in gozdov RS na njegovo zahtevo omogočili vpogled
v referenčno rešitev.

Datum: _________________

Žig:

______________________________

(podpis pooblaščene osebe)
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