Въпроси:
1. Стойността на сключения договор
2. Изпълнените от Icygen подобрения на сайта на СГС
3. Къде могат да бъдат открити заплатените функционалности на страницата на сайта
"Дискусионен форум в страницата на СГС", "Отделна тема за препоръки и предложения
от граждани", "Форма за оплаквания", "Система за оценяване на работата на СГС"?
4. Изпълнените от Icygen подобрения свързани със софтуера за случайното
разпределение на делата.

!
Отговори:
1. Стойността на договора беше 27 000 лв без ДДС. Договорът беше сключен през
2013 и бе със срок на изпълнение 9 месеца от подписването на договора.
2. Подобренията на уебсайта на СГС включват редица задачи, свързани със
следните области:
-

Ъпгрейд на технологичната платформа, на която старият сайт е бил изграден

-

Обединяване на информацията и програмния код на приложението на един,
вместо на два отделни сървъра, пренасочване на домейн

-

Отстраняване на бъгове и програмни грешки в административната част на
сайта

-

Оптимизации за подобрение скоростта на работата на сайта – беше
постигнато 60% подобрение на публичната част и 150% подобрение на
административната част

-

В платформата беше добавена функционалност за многоезичност,
позволяваща превод на всички менюта, страници и статии в сайта. Новият
език се активира само ако има поне една преведена статия.

-

За посетителите на сайта, които са с увредено зрение, беше добавена
възможност за увеличаване на текста от статиите на сайта от 100 до 150%
посредством специално пригодено за целта меню в лявата колона на сайта

-

Форум на СГС: За нуждите на гражданите и съдиите в СГС, беше добавена
платформа за форуми, достъпна от сайта на СГС от главното меню в лявата
колона на сайта. Форумът е достъпен и на адрес http://scc.bg/forum .
Платформата е PHPBB3 с основен език български и възможност за добавяне
на още езици. Има отделен административен панел от този на сайта на СГС и
на практика се явява независима платформа. Във форума има предвидени
секции за граждани и съдии със достъп, чрез обикновена регистрация по
имейл и специални секции достъпни само за съдии, чиято регистрация се
извършва от администратора или модератора на форума.

-

Обединяване на справките от сайта на СГС: Линкове към справките които
предлага СГС са достъпни от специално меню в горната част на сайта.

-

Други дейности, съгласно изискванията на възложителя

3. Съгласно заданието и изискването на клиента, към форума бяха създадени теми
за „Препоръки и предложения от граждани", "Форма за оплаквания", "Система за
оценяване на работата на СГС". Те могат да бъдат видени на следните адреси:
http://scc.bg/forum/viewtopic.php?f=2&t=7
http://scc.bg/forum/form.php
http://scc.bg/forum/viewtopic.php?f=2&t=6
4.

Най-голямата като обем задача от изпълнението на договора е изграждането на
програмен интерфейс за комуникация между информационните системи за
водене на делата в СГС.
Първоначално изготвихме интерфейс за прочитане на информацията от
базата данни на системата за разпределение LawChoice v.3 и конвертирането и в
cross-platform база данни XML 1.1, четима от всички модерни информационни
системи.
В последствие стана ясно, че предстои да се въведе нова версия на системата
за разпределение на делата LawChoice с нова версия 4. В новата версия,
записите в базата данни коренно се различават от версия 3, което наложи
създаването и на нова версия на интерфейса, която да бъде въведена в момента
в който влезе в експлоатация новата версия на LawChoice. Заедно с интерфейса
за версия 3, сме разработили и интерфейс за версия 4, който да бъде инсталиран
заедно с LawChoice v4.
Нашата разработка няма отношение към функционалностите за
разпределението на делата. Тя взима данните за вече извършеното
разпределение от LawChoice, конвертира ги автоматично в XML база данни и ги
визуализира.

