
 
 

 
Informacje o Zamawiającym, integracje systemów, migracja baz danych  
Rozdział 1 informacje o posiadanych systemach informatycznych. 
 
Zamawiający korzysta obecnie z niżej wymienionych systemów informatycznych: 
 
 

a. Informacje o posiadanym systemie 
 

LP. PARAMETR OPIS 

1)  Nazwa i wersja systemu System ERP – InfoMedica, produkcji Asseco Poland S.A. wersja 
4.59.1.x 

2)  Ilość baz danych 1 

3)  Rodzaj baz danych Złożona relacyjna ORACLE – 12c 

4)  Struktura poszczególnych baz 
danych 

Relacyjna 

5)  Rodzaje i ilość tabel Tabele zgodne z bazą danych Oracle - około 2000 tabel 

6)  Zakres danych w tabelach Dane od 2003 roku do dnia uruchomienia nowego systemu 

7)  Opis danych w tabelach a)  Księgowość  
-  bilans otwarcia  

-  rozrachunki  

-  plan kont  

-  kartoteka kontrahentów  

- kartoteka pracowników 

- kartoteka ośrodków powstawania kosztów 

- dane słownikowe (stawki VAT, pola deklaracji VAT, źródła  

  finansowania, grupy analityczne, inne) 

- dziennik i dekrety dziennika 

- faktury sprzedaży i zakupu 

- dokumenty kasowe 

b)  Magazyn  

-  kartoteka indeksów magazynowych  

-  stan magazynowy  

- dokumenty magazynowe 

- kartoteka kontrahentów 

- kartoteka ośrodków powstawania kosztów 

- słownik odbiorców magazynowych 

- słownik stawek VAT 

c)  Środki trwałe   

-  kartoteka środków trwałych   

- tabela amortyzacji 

- źródła finansowania środków trwałych 

- słownik ośrodków powstawania kosztów 

d) kadry 

- dane osobowe pracowników  

- dane dotyczące zatrudnienia 

- historia zatrudnienia w Szpitalu 

- historia poprzednich zatrudnień 

- dzieci pracowników 

- absencja pracowników (nieobecności, urlopy, parametry) 

- kursy i uprawnienia pracowników 

- warunki szczególne pracy 

- karta czasu pracy 

- kary 

- odznaczenia 

- wnioski socjalne 

- służba wojskowa  

e) płace 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- kartoteki zarobkowe pracowników 

- konta ROR 

- dane naliczeniowe (podatkowe, ubezpieczeniowe) 

- konta przelewów potrąceń płacowych 

- kartoteka komornicza 

- etaty dzielone (podział etatów dla księgowości) 

8)  Relacje pomiędzy danymi Z wykorzystaniem kluczy obcych. 
Zamawiający nie posiada dokumentacji struktur tabel aktualnie 
używanego systemu. Zamawiający umożliwi wykonawcy wgląd w 
struktury tabel bazy danych po podpisaniu umowy wykonawczej i 
umowy ochronie danych. 

9)  Zainstalowane procedury po 
stronie serwera bazy danych 

Procedura bezpieczeństwa, procedura kontroli spójności danych 

10)  Logiczne powiązania pomiędzy 
tabelami w bazie danych 

Zamawiający nie posiada dokumentacji struktur tabel aktualnie 
używanego systemu. Zamawiający umożliwi wykonawcy wgląd 
w struktury tabel bazy danych po podpisaniu umowy wykonawczej i 
umowy ochronie danych. 

11)  Rozmiar baz danych 1,1 GB 

12)  Informacje na temat spójności 
danych 

Dane są spójne 


