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Załącznik 7 do OPZ 

Wymagania na Rozbudowę RIS/PACS 

 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa licencji systemu RIS/PACS do siedziby 

Zamawiającego, spełniającego minimalne wymagania funkcjonalne określone poniżej oraz ich instalacja i konfiguracja w 

środowisku Zamawiającego.  

 

A W ramach rozbudowy systemu PACS/RIS wymaga się  wdrożenia następujących funkcjonalności: 

 

1. Wszystkie interfejsy użytkownika muszą być dostępne w języku polskim. 

2. Wymagania funkcjonalne 

2.1. Rozwiązanie musi działać na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych ( laptop, tablet, itp) o rozdzielczości co 

najmniej 750 x 1334. Udostępniając tożsame funkcje na urządzeniu stacjonarnym i mobilnym. 

2.2. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnianie pacjentowi jego własnych zdjęć radiologicznych i zapisów USG z 

systemu radiologicznego Zamawiającego w celach konsultacyjnych w innych lokalizacjach. 

2.3. Udostępniana przeglądarka medyczna działająca na oprogramowaniu Internet Explorer od wer.10, Edge, 

FireFox, Chrome, Safari oraz urządzeniach mobilnych z systemem Android lub IOS. 

2.4. System musi posiadać spójny moduł niestrukturalnych uprawnień : 

2.4.1. każdy użytkownik przypisywany jest do grupy użytkowników 

2.4.2. kontrolowany jest dostęp do dokumentu znajdującego się w systemie np: wyniku badania, 

2.4.3. do każdego dokumentu można ustawić następujące uprawnienia: 

2.4.3.1. pełen dostęp, 

2.4.3.2. dostęp do danych tylko wybranej grupy, 

2.4.3.3. brak dostępu - dana informacja nie będzie widoczna w liście dokumentów oraz w wynikach 

wyszukiwania w portalu dla lekarza. Użytkownik portalu nie będzie miał informacji, że rekord jest 

ukryty, 

2.4.3.4. pełny dostęp - dana informacja będzie widoczna w liście dokumentów oraz w wynikach 

wyszukiwania w portalu dla lekarza. Użytkownik portalu będzie mógł wyświetlić informacje z 

rekordu. 

2.4.4. Administrator musi mieć możliwość ustawienia liczby jednoczesnych telekonsultacji (konsultacji 

możliwych do przeprowadzenia jednocześnie). 

2.4.5. Administrator musi mieć możliwość ustawienia, która grupa ma dostęp do narzędzia telekonsultacji. 

Administrator musi mieć możliwość ustawienia ile ostatnich sesji telekonsultacji ma być nagrywanych na 

serwerze, do późniejszego wglądu 

2.4.6. System musi pozwalać na rejestrację nowego użytkownika poprzez wprowadzenie numeru telefonu lub 

adresu email oraz podanie kodu jednorazowego wysłanego na wskazany kanał komunikacyjny. 

2.4.7. System w mechanizmie logowania przez adres email lub telefon pozwala na ustawienie stałego hasła 

przez użytkownika. 

2.4.8. System musi umożliwiać zalogowanie się pacjenta poprzez podanie numeru PESEL oraz numeru telefonu. 

Podane dane są weryfikowane w systemie szpitala - w przypadku pomyślnej weryfikacji następuje 

logowanie do systemu. 

2.5. System musi mieć możliwość zalogowania użytkownika z użyciem EPUAP. 

2.6. Musi być możliwość założenia konta dla pacjenta i dla lekarza konsultującego. 

2.7. System musi pozwalać na wygenerowanie dowolnej liczby kodów jednorazowych, które następnie przez 

operatora przypisywane będą do dokumentu pacjenta. 

2.8. System musi pozwalać na rejestrację konta nowego użytkownika w trybie: 

2.8.1. pacjent (w tym trybie pacjent ma dostęp tylko do swoich badań), 

2.8.2. lekarz (lekarz może mieć dostęp do wielu badań swoich pacjentów, czyli tych które badania zlecił), 

2.8.3. administrator (administrator danej organizacji np oddziału i jego użytkowników), 

2.9. System musi pozwalać na autentykację z co najmniej jednego katalogu użytkowników, 

2.10. System musi pozwalać na włączenie autentykacji dwuskładnikowej dla wybranych użytkowników lub grup 

użytkowników, 

2.11. System musi pozwalać zalogowanemu użytkownikowi na dodanie zdjęcia profilowego. 

2.12. System musi pozwalać zalogowanemu użytkownikowi na zmianę hasła. 

2.13. System musi pozwalać użytkownikowi podczas logowania w przypadku nie pamiętania hasła na 

wygenerowanie wiadomości email/SMS z linkiem jednorazowym służącym do zmiany hasła. 

2.14. System musi umożliwiać autentykację użytkownika poprzez mechanizm zgodny ze standardem OAuth2.0 
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2.15. System musi pozwalać użytkownikowi ustawić częstotliwość odświeżania listy dokumentów (odświeżanie 

wyłączone, 5-60 sekund). 

2.16. System musi posiadać możliwość ustawiania reguł udostępniania. Użytkownik musi mieć możliwość określenia 

automatycznych reguły dotyczących badań na podstawie tagów DICOM, budując schemat uprawnień. 

2.17. System musi posiadać system powiadamiania: 

2.17.1. powiadomić użytkownika o akcjach zachodzących na portalu, min. dodanie/usunięcie komentarza, 

dodanie tagu, udostępnienie, usunięcie udostępnienia 

2.17.2. powiadomienie z portalu musi zawierać informację o zdarzeniu oraz link bezpośredni do podmiotu 

którego zdarzenie dotyczy (np. link do badania - klik na link ładuje widok portalu tylko z podmiotowym 

badaniem), 

2.17.3. użytkownik może oznaczyć powiadomienie jako przeczytane. Tak oznaczone powiadomienie musi znikać 

z listy powiadomień. 

2.18. System musi posiadać zaawansowane funkcje filtrowania: 

2.18.1. zawężanie listy dokumentów poprzez stosowanie filtrów, 

2.18.2. filtry predefiniowane oraz listę atrybutów po których można filtrować, 

2.18.3. filtrowanie po dowolnym ciągu znaków z dopasowaniem do pełnego słowa 

2.18.4. filtrowanie po typie badania, typy badań możliwe do wyboru z listy predefiniowanej w formie 

checkboxów, 

2.18.5. filtrowanie badań po płci pacjenta, 

2.18.6. filtrowanie badań po zakresie dat utworzenia dokumentów min.: dzisiaj, wczoraj, daty pomiędzy od-do 

oraz ostatnie X godzin, 

2.18.7. ograniczanie listy wyświetlanych dokumentów do pochodzących ze wskazanego źródła; użytkownik musi 

mieć dostępną listę źródeł, które może aktywować/deaktywować a tym samym włączać do 

wyszukiwania/wyłączać z wyszukiwania w nich, 

2.18.8. wyszukiwanie dokumentów po słowach kluczowych (tagach), 

2.18.9. system podpowiedzi słów kluczowych, którymi są oznaczone badania do wyboru z listy podpowiedzi, 

2.18.10. użytkownik nie może wpisać słowa kluczowego spoza istniejących w portalu do filtra słów kluczowych, 

2.18.11. użycie przez użytkownika filtru "Ulubione" wyświetlającego ulubione dokumenty. 

2.19. Funkcjonalność  konsultacji musi mieć możliwość wywołania z każdego innego miejsca systemu (portal 

pacjenta, przeglądarka badań medycznych). 

2.20. Do wywołania konsultacji niezbędne jest wskazanie badania lub dokumentu, podanie e-mail lub nr telefonu 

drugiej osoby. System po wskazaniu w/w danych musi wysłać link do szybkiego podłączenia się do sesji. 

2.21. System musi posiadać funkcję chatu. 

2.22. System musi umożliwiać ocenienie konsultacji po jej zakończeniu w skali 1-5, w minimum 3 kategoriach 

konfigurowanych przez administratora systemu. 

2.23. System musi umożliwiać współdzielenie plików dla aktualnie uczestniczących osób. 

2.24. Możliwość określenia ile paneli podglądowych zostanie uruchomionych w przeglądarce danych medycznych 

B Funkcjonalność obsługi zlecania badań 

1. Możliwość zlecania konsultacji badań do wskazanej jednostki konsultującej.   

2. Lokalne archiwum PACS w którym gromadzone są badania do przesłania. 

3. Lokalne archiwum PACS nie wymagające dodatkowej konfiguracji, a w szczególności brak konieczności 

deklarowania w archiwum węzłów dicomowych, przesyłających badania do stacji zlecającej.  

4. Wyświetlanie podglądu obrazów znajdujących się w lokalnym archiwum PACS. 

5. Automatyczne oczyszczenie archiwum przy niedoborze miejsca na HDD. 

6. Kontrola dostępu do aplikacji poprzez moduł logowania. 

7. Wyświetlanie listy wysłanych zleceń z możliwością filtrowania według danych pacjenta, jednostki konsultującej, 

daty zlecenia, statusu. 

8. Wyszukiwanie badań w lokalnym archiwum oraz zewnętrznych archiwach PACS. 

9. Przeszukiwanie lokalnego archiwum PACS wg różnych kryteriów (m. in. imię, nazwisko, numer badania, typ 

badania, data wykonania badania) 

10. Wyszukiwanie i pobieranie badań z zewnętrznych urządzeń DICOM. 

11. Wysyłanie zleceń dla badań z: 

11.1. - lokalnego archiwum PACS 

11.2. - lokalnego dysku lub napędu 

11.3. - zdalnego urządzenia DICOM (Query/Retrieve) 

12. Możliwość importu badań z nośników w standardzie DICOMDIR 

13. Edycja słownika osób zlecających badania. 
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14. Wybranie priorytetów wg których zlecenia będą wysyłane. 

15. Automatyczne uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM. 

16. Dane wprowadzane przy rejestracji zlecenia: 

16.1. dane osobowe pacjenta,  

16.2. PESEL,  

16.3. dane badania,  

16.4. dane jednostki zlecającej,  

16.5. priorytet zlecenia,  

16.6. osobę zlecającą,  

16.7. powód zlecenia/problem do wyjaśnienia,  

16.8. kody ICD10 i tekstowe pole diagnoz zgodnie z wytycznymi ICD10. (diagnoza główna i towarzyszące),  

16.9. dane kontaktowe do osoby zlecającej. 

17. Możliwość wysłania zlecenia nie zawierającego żadnego pliku DICOM. 

18. Ponowne przesyłanie badania po zerwaniu połączenia internetowego. 

19. Dostęp do lokalnej bazy zleceń i wyników przy braku połączenia internetowego. 

20. Bezstratna kompresja plików DICOM przed wysłaniem. 

21. Możliwość wydruku opisu na drukarce oraz jego zapis do pliku w formacie PDF. 

22. Możliwość włączenia anonimizacji danych pacjenta zarówno w danych zlecenia jak i w plikach DICOM. 

23. Możliwość załączania do wysyłanego zlecenia plików nie będących w standardzie DICOM min.: 

23.1. JPEG,  

23.2. ZIP,  

23.3. RAR,  

23.4. PDF,  

23.5. RTF 

23.6. DOC. 

24. Możliwość śledzenia postępu wysyłania badania w czasie rzeczywistym. 

25. Możliwość wysłania do konsultacji całego badania lub tylko jego części . 

26. Oznaczanie kluczowych obrazów przed wysłaniem badania do konsultacji. 

27. Bieżące wyświetlanie przewidywanego czasu przesłania badania do konsultacji  

28. Bezzwłoczne pobranie opisu badania wprowadzonego przez lekarza konsultującego. 

29. Bezzwłoczne powiadomienie o pojawieniu się nowego opisu. 

30. Możliwość śledzenia historii zmian zlecenia badania. 

31. Możliwość odbioru plików załączonych do tekstowego wyniku badania. 

 

C Funkcjonalność obsługi opisów badań 

1. Ewidencja badań i wyników – elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie wyników do 

zleceniodawcy. 

2. Definiowalny pulpit użytkownika: prezentacja badań do opisania na dziś - panel zawiera minimum: dane pacjenta, 

nazwę badania, status, datę zlecenia, dane jednostki kierującej i lekarza kierującego.  

3. Dostęp do skorowidza pacjentów z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych 

osobowych jak również danych z poszczególnych badań. Po wpisaniu Imienia i Nazwiska prezentowane są 

wszystkie wyniki badań dla pacjenta. 

4. Prezentacja badań w postaci listy roboczej zawierającej: 

4.1. imię i nazwisko, 

4.2. wiek, 

4.3. kod i nazwę badania, 

4.4. numer zlecenia, 

4.5. status zlecenia, 

4.6. priorytet zlecenia, 

4.7. jednostkę  zlecającą, 

4.8. jednostkę wykonującą, 

4.9. datę wykonania, 

4.10. datę zlecenia. 

5. System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie wyświetlanych 

kolumn. Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu.  Dodatkowo istnieje 

możliwości wyboru kolumn i zapisie tego wyboru. 

6. Możliwość sortowania listy roboczej wg wybranej kolumny. 
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7. System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie sortowania 

danych po wybranej kolumnie (rosnąco lub malejąco). Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu 

się do systemu. 

8. Możliwość prezentacji listy roboczej wg następujących parametrów: 

8.1. zakres dat, 

8.2. jednostki wykonujące, 

8.3. jednostki Kierujące, 

8.4. rodzaj badania, 

8.5. status badania, 

8.6. priorytet badania. 

9. Wyszukanie badania na liście roboczej po wpisaniu numeru badania lub imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL 

pacjenta lub identyfikatora pacjenta. 

10. Możliwość wydruku listy roboczej. 

11. Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: 

11.1. dodanie nowego wpisu do rejestru, 

11.2. edycja istniejącego wpisu, 

11.3. usunięcie istniejącego wpisu 

12. Wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON, NIP jednostki kierującej i numeru prawa 

wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. Uniemożliwienie wprowadzania w systemie duplikatów jednostek i 

lekarzy kierujących. 

13. Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia. 

14. Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cennika badań. 

15. Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających 

się z różnego rodzaju pól (m. in. pola tekstowe , pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole 

umożliwiające załączenie pliku związanego z danym badaniem).  

16. Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za pomocą modułu administracyjnego. 

17. Możliwość wprowadzenia jednego opisu badania dla kilku badań zleconych dla jednego pacjenta w ramach jednej 

jednostki wykonującej i tego samego formularza wynikowego. 

18. Możliwość wprowadzenia dodatkowego zlecenia badania z listy roboczej i z ekranu wprowadzania wyniku. 

19. "System zabezpiecza przed wprowadzeniem wyniku przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie. 

20. W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informacje kto i kiedy zablokował dane 

badanie." 

21. System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika , który wprowadza 

wynik. 

22. System umożliwia uprawnionym użytkownikom awaryjne zdjęcie blokady badania. 

23. Dostęp do wcześniejszych badań pacjenta z ekranu wprowadzania wyniku. 

24. Możliwość wprowadzenia powodu zmiany usługi w wykonanym badaniu. 

25. Blokowanie zmiany usługi w badaniach już opisanych. 

26. Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie 

danych osobowych pacjenta i danych zlecenia. 

27. Wyróżnienie badań na liście roboczej, dla których wyniki nie zostały wydrukowane. 

28. Czynności analityczno-sprawozdawcze, możliwość wykorzystania standardowych raportów i uniwersalnego modułu 

wydruków z możliwością zdefiniowania zakresu i postaci raportu. 

29. Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych ogólnodostępnych lub ograniczonych do pojedynczego 

użytkownika /autora. 

30. Wydruki: medyczne i statystyczne, analizy rodzajów wykonywanych badań wg kryteriów: pracowni, rozpoznań, 

jednostek zlecających, pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych; raporty o liczbie, rodzaju wykonanych badań; 

raporty własne użytkownika: system umożliwia predefiniowanie kryteriów tworzenia raportów.  

31. Udostępnianie danych wyłącznie osobom uprawnionym 

32. Narzędzie do raportowania błędów w systemie, umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji o błędzie oraz 

zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego administratora. 

33. Wyszukiwanie zaawansowane, m.in. 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez 

użytkownika, w tym według: wieku, płci pacjenta, jednostki kierującej, diagnozy ze skierowania (ICD 10), frazy 

opisu badania, lekarzy opisujących, statusu zlecenia, płatnika, nazwy usługi, typu usługi, zużytych zasobów.   

34. Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem HIS, który wspiera jeden z tych 

protokołów 

35. Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem 

pomocniczym/specjalizowanym, który wspiera jeden z tych protokołów 

36. Dedykowane formularze wynikowe dla:  

36.1. radiologii, 

36.2. endoskopii, 

36.3. kardiologii , 
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36.4. USG. 

37. Prezentacja obrazów referencyjnych na ekranie wprowadzenia wyniku w postaci miniaturek. 

38. Możliwość nagrywania wyników badań z poziomu listy roboczej na płytach CD/DVD. 

39. Generowanie i wykonywanie standardowych raportów, wykazów, podsumowań (ilości wykonanych badań w 

miesiącu z rozbiciem na kierującego, procedurę wykonaną). 

40. Możliwość generowania następujących raportów: 

40.1. Liczba badań wg jednostek chorobowych, 

40.2. Liczba badań wg jednostek kierujących, 

40.3. Liczba badań wg lekarzy kierujących, 

40.4. Liczba badań wg lekarzy opisujących, 

40.5. Raport niepełnych danych, 

40.6. Lista badań wykonanych na urządzeniach diagnostycznych, 

40.7. Wykaz pacjentów bez podanego NFZ. 

41. Funkcja blokowania przyjmowania badań z jednostek zlecających (np. w przypadku zakończonej umowy) 

42. Funkcja przydzielania zdalnym jednostkom zlecającym licencji na przesyłanie badań do konsultacji 

43. Weryfikacji pochodzenia zlecenia teleradiologicznego (dostęp do informacji o adresie IP oraz kluczu VPN) 

44. Dźwiękowe powiadomienia o badaniu oczekującym na opis  

45. Każdy obraz uruchomiony poprzez przeglądarkę WWW w jakości referencyjnej można: 

45.1. powiększyć i pomniejszyć, 

45.2. dopasować pionowo i poziomo, 

45.3. obrócić, 

45.4. pokazać w oryginalnym rozmiarze, 

45.5. uzyskać jego lustrzane odbicie, 

45.6. obejrzeć obraz w jednym ze zdefiniowanych okien przeglądowych (leveling) dedykowanych dla tomografii, 

angiografii lub ustawić własne okno przeglądowe (system z obrazu jakości diagnostycznej zapisanego w 12 

bitach odcieni szarości przesyła reprezentację 8 Bitów w celu uwypuklenia wybranych tkanek). 

46. Możliwość przeglądu oraz obróbki wizualnej wyników obrazowych pacjenta w formacie DICOM poprzez 

przeglądarkę obrazów uruchamianą przez WWW zapewniająca: 

46.1. Wyświetlanie miniaturek obrazu 

46.2. Wyświetlanie kilku serii obrazów jednocześnie  

46.3. Podział okna – 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x6, 4x8  

46.4. Import obrazów w formacie DICOM z dysku  

46.5. Import obrazów z formatu DICOMDIR  

46.6. Eksport obrazu DICOM do formatów: jpeg, png, bmp, gif, tif, dcm  

46.7. Eksport serii obrazów jako film w formacie AVI  

46.8. Zmiana ustawień wartości okno/poziom (window/level) wyświetlanego obrazu  

46.9. Nieliniowa (sigmoidalna) funkcja zmiany wartości okno/poziom  

46.10. Możliwość definiowania własnych ustawień wartości okno/poziom 

46.11. Dostosowanie ustawień okno/poziom na podstawie zaznaczonego obszaru  

46.12. Możliwość ręcznego wprowadzenia ustawień okno/poziom 

46.13. Powiększanie obrazu: płynne, powiększenie zaznaczonego obrazu, 1 : 1 (pixel-to-pixel), dopasowanie obrazu do 

okna, rozmiar rzeczywisty 

46.14. Przesuwanie obrazu  

46.15. Przechodzenie pomiędzy obrazami serii  

46.16. Obrót obrazu: lewo 90°, prawo 90°, dowolny kąt  

46.17. Zmiana orientacji obrazu: lewo/prawo, góra/dół  

46.18. Lupa  

46.19. Odwracanie kolorów  

46.20. Filtrowanie obrazu: wyostrzanie, wygładzanie 

46.21. Pomiar odległości  

46.22. Pomiar kąta pomiędzy dwiema prostymi, w tym Cobba 

46.23. Pomiar stosunku długości dwóch prostych  

46.24. Pomiar powierzchni: prostokąt, elipsa, wielokąt, dowolny kształt  

46.25. Funkcje analityczne w zaznaczonym obszarze: średnia gęstość, standardowe odchylenie, obwód, ilość pikseli  

46.26. Pomiar natężenia obrazu w punkcie  

46.27. Dodawanie adnotacji: strzałki i komentarze  

46.28. Możliwość przesuwania i zmiany położenia wykonanych pomiarów i adnotacji  

46.29. Możliwość wyświetlania/ukrycia informacji o pacjencie i badaniu 

46.30. Możliwość wyświetlenia/ukrycia adnotacji użytkownika 

46.31. Kalibracja obrazu  

46.32. Funkcja notatnika - możliwość zapisania wykonanych pomiarów i adnotacji na serwerze PACS  

46.33. Odtwarzanie (animacja) serii obrazów w trybach: raz, pętla, wahadło 
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46.34. Możliwość przejścia do poprzedniej/następnej serii podczas animacji 

46.35. Możliwość zmiany kierunku animacji 

46.36. Prezentacja informacji o badaniu na obrazie  

46.37. Synchronizacja obrazów w seriach 

46.38. Obsługa wielu monitorów 

46.39. Konfigurowalne podręczne menu 

46.40. Podgląd nagłówka DICOM  

46.41. Podgląd krzywej EKG dla obrazów angiograficznych  

46.42. Pomoc do programu w języku polskim 

47. Użycie przeglądarki obrazów diagnostycznych nie może wymagać wcześniejszego jej instalowania na stacji.   

48. Przeglądarka musi działać poprawnie niezależnie od systemu operacyjnego min. Windows/Linux/MAC OS. 

 

 

D Rozbudowa systemu RACS/RIS musi zostać skonfigurowana i uruchomiona w następujący sposób: 

1. Instalacja i konfiguracja systemu PACS/RIS w utworzonym wirtualnym środowisku przetwarzania danych (w tym 

również instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, konfiguracja bazy danych, instalacja oprogramowania 

aplikacyjnego na serwerach fizycznych i wirtualnych, konfiguracja usług na serwerach fizycznych i wirtualnych, 

stworzenie i konfiguracja systemu kopii zapasowych danych gromadzonych i przetwarzanych w systemie). 

2. Produkcyjne uruchomienie dostarczonego szpitalnego systemu informatycznego w wymaganym przez 

Zamawiającego zakresie, poprzedzone niezbędnymi do uruchomienia czynnościami, w tym min.: 

2.1. zebraniem i opracowaniem danych organizacyjnych Zamawiającego, 

2.2. uzgodnieniem parametrów konfiguracyjnych, 

2.3. konfiguracją ogólnych parametrów aplikacji, 

2.4. konfiguracją struktury, 

2.5. konfiguracją typów i grup personelu wraz z konfiguracją uprawnień dla typów personelu, 

2.6. konfiguracją dostarczanych modułów PACS/RIS 

  




