Historia zmian w module Konkurs Ofert 2013-2014
Wersja 10.23.0121 (2014-01-21)
- dostosowanie wydruków załączników ZPO do wzorów określonych w zarządzeniu 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ
Wersja 10.22.0109 (2014-01-09)
- dodanie możliwości wyboru dokumentów wykazanych w innych postępowaniach dla postępowań przygotowanych wg procedury
STD 5.92
Wersja 10.21.1209 (2013-12-09)
- Dostosowanie aplikacji do kontraktowania POZ 2014
Wersja 10.20.1120 (2013-11-20)
- Korekta nadmiarowej walidacji dla ofert RTM dotyczącej wymagalności ambulansów
Wersja 10.19.0920 ( 2013-09-20)
- Umożliwienie przygotowywania ofert dla postępowań na lata 2013- 2014
- Poprawa na wydruku oferty ZPO cz.II wydruku danych adresowych podwykonawcy ( miejscowości).
Wersja 10.18.0621 (2013-06-25)
- Usunięto błąd związany z dopisywaniem sprzętu do punktu oferty w przypadku więcej niż 255 pozycji sprzętu własnego a
związanego z technicznymi ograniczeniami bazy danych
- Poprawa wyliczania liczby dla oferty RTM w przypadku gdy okres finansowania zaczyna się w innym niz pierwszy dzień miesiąca a
okres dostępności zespołu zaczyna się w miesiącu kolejnym.
Wersja 10.17.0520 (2013-05-20)
- Zmieniono położenie jednostki rozliczeniowej dla zakresu świadczeń
Wersja 10.16.0130 (2013-01-30)
- Dostosowanie aplikacji do możliwości przygotowania oferty wykorzystującej komórkę nieprzypisaną do żadnej jednostki
- Zaimplementowano obsługę pliku ssx w wersji 2.17
Wersja 10.15.0115 (2013-01-15)
- Zmiana sposobu drukowania kodu res. IV na wydruku papierowym oferty na rok 2013
Wersja 10.14.1231 (2012-12-31)
- Dostosowanie aplikacji pod kątem wykorzystania funkcjonalności przepinania komórki pomiędzy jednostkami na portalu potencjału
- Dotyczy wydruku oferty STD - poprawa części VI w części personel - dane harmonogramu pracy ( harmonogramu komórki )
drukowane dla każdej osoby personelu
Wersja 10.13.1116 (2012-11-16)
- Zmiana zapisu informacji o lokalizacjach komórek podczas importu pliku SSX2
Wersja 10.12.1113 (2012-11-13)
- Usunięcie nadmiarowo drukowanych informacji o zasobach w VI części wydruku ofert standardowych
Wersja 10.11.1105 (2012-11-05)
- Dostosowanie aplikacji do kontraktowania na rok 2013
Wersja 10.10.1031 (2012-10-31)
- Dostosowanie aplikacji do zmian związanych ze zmianami w rejestrze świadczeniodawców
- Zaimplementowano obsługę pliku ssx w wersji 2.15
Wersja 10.09.0921 (2012-09-21)
- Dodano możliwość jawnego wyboru rozbicia w ofercie liczby na miesiące wg algorytmu "Kalendarzowo - wg liczby dni w miesiącu"
Wersja 10.08.0907 (2012-09-07)
- Dodano możliwość wczytania 3 -znakowych kodów resortowych X
- Wprowadzono zmianę formatu wydruku wniosku ZPO mająca na celu zmniejszenie liczby drukowanych stron
- Dostosowano aplikację do możliwości przygotowania ofert postępowań RTM odwołujących się do tego samego zespołu RTM, ale z
różną dostępnością, którego dostępność została zmieniona w ramach każdego postępowania
Wersja 10.07.0703 (2012-07-03)
- Wprowadzono możliwość pominięcia wykazania zatrudnionego personelu dla rokowań w zakresie usług ratownictwa medycznego
na rok 2012
Wersja 10.06.0611 (2012-06-11)
- Korekta wydruku w części VI - zasoby pod kątem bardzo długich nazw cech sprzętu

Wersja 10.05.0604 (2012-06-04)
- Dodatkowa walidacja dotycząca warunku wymagalności wykazania sprzętu w ofercie
Wersja 10.04.0525 (2012-05-24)
- Dla wniosku POZ prowadzonego w trybie postępowania 7 - Aneksowanie umów wieloletnich niewygasających dodano komunikat
informujący użytkownika, że należy wskazać tylko miejsca nie występujące jeszcze w umowie dla danego zakresu świadczeń w
przypadku gdy wymagania funduszu nie uległy zmianie
Wersja 10.03.0509 (2012-05-09)
- Dostosowano aplikację do specyfikacji kontraktowania usług w zakresie ratownictwa medycznego w związku z EURO 2012
Wersja 10.0.0224 (2012-02-28)
- Zmiana wielkości pola Nazwa dla rejonu operacyjnego
Wersja 9.62.1230 (2011-12-30)
- dostosowanie aplikacji do kontraktowania RTM na rok 2012
Wersja 9.61.1212 (2011-12-12)
- dostosowanie aplikacji do kontraktowania POZ na rok 2012
Wersja 9.60.1128 (2011-11-28)
- umożliwiono usunięcie zasobów z oferty jeśli szablon definicji postępowania nie wymaga ich podania
Wersja 9.59.1121 (2011-11-21)
- zmiana z ostrzeżenia na zablokowanie eksportu oferty dla istniejącej walidacji dotyczącej sprawdzania czy harmonogram pracy
personelu jest poza harmonogramem pracy w danych potencjału
Wersja 9.58.1114 (2011-11-14)
- wydruki oznaczania ofert uzupełniono o nazwę i adres podmiotu zgłaszającego
Wersja 9.57.1110 (2011-11-10)
- poprawa importu zakresów umów podwykonawczych.
Wersja 9.56.1107 (2011-11-07)
- rozszerzenie nazwy skróconej podwykonawcy do 70 znaków.
Wersja 9.55.1107 (2011-11-07)
- korekta wydruku dla postępowań RTM ( dotyczy przypadku gdy opis obszaru działania zespołu RTM został wprowadzony jako ciąg
znaków bez spacji ) .
Wersja 9.54.1102 (2011-11-03)
- poprawa wydruku oferty dla postępowań ZPO.
Wersja 9.53.1021 (2011-10-24)
- dostosowanie do założeń procedury 1.4 dla postępowań RTM na rok 2012.
Wersja 9.52.1012 (2011-10-12)
- dodano wydruk oświadczenia wnioskodawcy o wpisach do rejestrów dla postępowań ZPO na rok 2012.
Wersja 9.51.1006 (2011-10-06)
- poprawa wydruku oferty dla postępowań innych niż standardowe.
Wersja 9.50.1003 (2011-10-03)
- zaimplementowano obsługę pliku ssx w wersji 2.13.
Wersja 9.49.0930 (2011-09-30)
- dostosowano aplikację do kontraktowania na rok 2012.
Wersja 9.48.0818 (2011-08-18)
- wprowadzono pojęcie "zasoby" zastępujące dotychczasowe "sprzęt".
Wersja 9.47.0722 (2011-07-28)
- zaimplementowano import ssx w wersji 2.11 (rozszerzone nazwy miejscowości w danych adresowych i skrócona nazwa
świadczeniodawcy).
Wersja 9.46.0620 (2011-06-20)

- W przeglądzie listy komórek organizacyjnych świadczeniodawcy, wczytanej z pliku profilu potencjału ukryto komórki o kodzie
resortowym VII 9154.
Wersja 9.45.0517 (2011-05-17)
- Zmieniono treść pytania komunikatu wyświetlanego podczas wydruku oferty dla postępowań ZPO: „Czy wydrukować ofertę w
całości (część I – VI) składaną do postępowania o zawarcie umów w zakresie ZPO?. Wydruk częściowy oferty tj. tylko część I i VI
składany jest do aneksowania już zawartych umów w zakresie ZPO.”
- W ofertach dla postępowań ZPO umożliwiono wydrukowanie na ostatniej stronie w „oświadczeniu” pełnej nazwy świadczeniodawcy
w przypadku gdy jest ona długa, bądź też wpisana drukowanymi literami.
Wersja 9.44.0414(2011-04-14)
- Dla postępowań RTM poprawiono walidację w funkcjonalności przygotowania oferty w przypadku wykazania tego samego
ambulansu w dwóch komórkach organizacyjnych (zespołach) funkcjonujących całodobowo sezonowo ale w rozłącznych okresach
Wersja 9.43.0411(2011-04-12)
- Dla postępowań RTM dodano możliwość przygotowania oferty w przypadku wykazania tego samego ambulansu w dwóch
komórkach organizacyjnych (zespołach) funkcjonujących całodobowo sezonowo ale w rozłącznych okresach.
Wersja 9.42.0331(2011-03-31)
- Dla postępowań RTM dodano walidację dotyczącą adresu miejsca wyczekiwania dla tych samych miejsc realizacji nawet jeśli
komórka obsługuje więcej niż jeden zespół RTM
Wersja 9.41.0322(2011-03-23)
- dodano funkcjonalność związaną z przygotowaniem oferty dla postępowań RTM na 2011 rok wg procedury 1.3
Wersja 9.40.0208(2011-02-08)
- Dla postępowań RTM na 2011 rok dodano możliwość wskazania w ofercie kodów resortowych IX i X dla komórek zespołów RTM
Wersja 9.39.0119(2011-01-19)
- poprawa wydruku oznaczenia oferty
Wersja 9.38.0115(2011-01-15)
- zaimplementowano funkcjonalność związaną z przygotowaniem oferty dla postępowań wg procedury w wersji 5.7
Wersja 9.37.0104(2011-01-04)
- wyeliminowano błąd dotyczący walidacji czasu zatrudnienia występujący w wersji systemu Windows 7 Home Premium
- poprawa błędu przy imporcie pliku ssx w wersji 2.09
Wersja 9.36.1231(2010-12-31)
- zaimplementowano import pliku ssx2 w wersji 2.09 ( nazwę organu założycielskiego rozszerzono do 512 znaków)
Wersja 9.35.1221(2010-12-21)
- poprawiono VI cześć wydruku wniosku POZ w cześć dotyczącej sprzętu w zakresie określania lokalizacji sprzętu ( w lokalizacji/poza
lokalizacją).
Wersja 9.34.1220(2010-12-20)
- poprawiono budowanie oferty z zakresu RTM na rok 2011 w przypadku licznego ( ponad 300 osób) personelu zespołów RTM
Wersja 9.33.1216(2010-12-16)
- poprawiono budowanie oferty z zakresu RTM na rok 2011 w części dotyczącej profili medycznych komórki
Wersja 9.32.1126(2001-11-26)
- wersja przeznaczona do kontraktowania RTM na rok 2011
- wersja przeznaczona do kontraktowania POZ na rok 2011
Wersja 9.30.0930(2010-09-30)
- drukowanie formularza oferty poszerzone o certyfikaty świadczeniodawcy
- zmiana w dokumentacji ( nr zarządzenia)
- poprawa wyświetlania daty do kiedy obowiązuje umowa podwykonawstwa bezterminowa
Wersja 9.29.0921(2010-09-21)
- zmiana wyświetlania cech komórek organizacyjnych ( w jednej tabelce bez podziału na wymagane i opcjonalne)
Wersja 9.28.0915 (2010-09-15)
- dla postępowań na rok 2011 uaktualniono wydruk oferty wg załączników do zarządzenia prezesa 049_2010_DSOZ ,
- wprowadzono zmianę sposobu generacji sumy kontrolnej dla pliku SSX2 w wersji 2.07 związaną ze zwiększeniem bezpieczeństwa
przesyłanych danych,

- zaimplementowano import pliku ssx2 w wersji 2.07 ( dodany atrybut VIN - nr identyfikacyjny pojazdu)
Wersja 9.27.0809 (2010-08-09)
-dodano funkcję pozwalająca skasować cały personel w punkcie oferty,
-dotyczy ofert RTM - w punkcie oferty będzie wykorzystywany tylko sprzęt, który znajduje się w tej samej komórce
Wersja 9.26.0714 (2010-07-14)
- dla ofert RTM dodanie do wydruku formularza oferty informacji o adresie miejsca wyczekiwania
Wersja 9.25.0624 (2010-06-24)
- rozszerzenie zakresu sum kontrolnych o CRC pliku oferty
Wersja 9.24.0608 (2010-06-08)
- poprawa wyświetlania inf. o IX części kodu res.
Wersja 9.23.0521 (2010-05-21)
- zablokowano wprowadzanie informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania świadczeniodawcy
Wersja 9.22.0427 (2010-04-27)
- umożliwienie edycji dat oferty dla postępowań RTM
Wersja 9.21.0422 (2010-04-22)
- rozszerzenie zakresu sum kontrolnych
Wersja 9.20.0416 (2010-04-19)
- obsługa potencjału w zakresach skojarzonych, rozszerzenie zakresu sum kontrolnych
Wersja 9.17.0312 (2010-03-12)
- zmiana walidacji dat wniosku dla postępowań POZ i ZPO
Wersja 9.16.0208 (2010-02-08)
- umożliwienie edycji dat wniosku dla postępowań POZ i ZPO
Wersja 9.15.1228 (2009-12-28)
- dostosowanie aplikacji do aneksowania umów POZ na świadczenia pielęgniarki POZ w oparciu o zadaniową metodę finansowania
Wersja 9.14.1214 (2009-12-14)
- walidacja listy osób zaproszonych do składania ofert
Wersja 9.13.1210 (2009-12-10)
- poprawa VII cz. wydruku oferty dla postępowań RTM
Wersja 9.12.1209 (2009-12-09)
- dodano walidację dotyczącą dopisywania personelu z deklarowaną datą zatrudnienia późniejszą niż data początku oferty
Wersja 9.11.1207 (2009-12-07)
- dodano listę osób upoważnionych do reprezentowania świadczeniodawcy
Wersja 9.10.1203 (2009-12-03)
- dodano walidację, żeby do każdego z zespołów RTM mogło być przypisanych wiele egzemplarzy sprzętu, w tym dokładnie jeden
typu "środek transportu zespołu RTM"
Wersja 9.00.1130 (2009-11-30)
- dostosowanie wydruku oferty do procedur POZ 5.0, ZPO 1.2 i standardowej 5.5 oraz wzoru oferty na rok 2010
- przygotowanie oferty do postępowania typu RTM na rok 2010+
- ujednolicenie sposobu przekazywania harmonogramów wizyt domowych
Wersja 8.98.1031 (2009-10-30)
- Obsługa importu danych oferenta z pliku wsadowego w wersji 02.06, zmiany w imporcie definicji postępowania, dodano rozbicie na
miesiące wg dni kalendarzowych
Wersja 8.97.1016 (2009-10-16)
- korekta wydruku wniosku POZ
Wersja 8.96.0922 (2009-09-22)
- zmiana wydruku wniosku POZ, usunięcie inf. o numerze konta bankowego, zmiany etykiet dotycząca ratownictwa medycznego

Wersja 8.94.0324 (2009-03-24)
- poprawa wykazu pojazdów
Wersja 8.93.0303 (2009-03-03)
- poprawa wydruku oferty dla ratownictwa medycznego
Wersja 8.92.0218 (2009-02-18)
- dodanie możliwości wydrukowania uzupełnienia i wycofania wniosku POZ
Wersja 8.91.0210 (2009-02-12)
- dodanie do formularza ofertowego w częściach V i VI informacji o cechach sprzętu
Wersja 8.90.0202 (2009-02-02)
- zmiana prezentacji harmonogramu personelu
Wersja 8.89.1222 (2008-12-22)
- zmiana walidacji podczas przygotowania oferty
Wersja 8.88.1217 (2008-12-18)
- optymalizacja przygotowania oferty w zakresie personelu miejsca realizacji
Wersja 8.87.1211 (2008-12-11)
- Korekta oświadczenia oferenta - dotyczy postępowań ZPO
Wersja 8.86.1204 (2008-12-04)
- optymalizacja przygotowania oferty w zakresie personelu miejsca realizacji
Wersja 8.86.1204 (2008-11-28)
- POZ- nowe mapowanie usług dla roku 2009
Wersja 8.85.1120 (2008-11-28)
- POZ- nowe mapowanie usług dla roku 2009
Wersja 8.84.1120 (2008-11-20)
- Korekta wydruku oferty(opis lokalizacji sprzętu)
Wersja 8.83.1119 (2008-11-19)
- Rozszerzenie komunikatu w czasie walidacji oferty przed eksportem o listę sprzętu
Wersja 8.82.1114 (2008-11-14)
- Obsługa importu danych oferenta z pliku wsadowego w wersji 02.05.
Wersje 8.81.1106 (2008-11-05), 8.81.1112 (2008-11-12)
- Umożliwienie równoległego przygotowania ofert dla ratownictwa medycznego dla postępowań na rok 2008 i rok 2009
Wersja 8.80.0001 (2008-11-03)
- Zmiana dotycząca ratownictwa medycznego
Wersja 8.70.0001 (2008-10-03)
- Zmiana dotycząca ortopedii - zestawy i produkty handlowe importowane z SOP
Wersja 8.65.0001 (2008-08-20)
- Zmiana obsługi umów podwykonastwa - przeniesienie informacji na poziom pozycji oferty
Wersja 8.60.0001 (2008-08-13)
- Obsługa importu danych oferenta z pliku wsadowego w wersji 02.04. Poprawione kopiowanie personelu oraz harmonogramu
komórki z danych potencjału podczas definiowania nowej oferty. Dodane kopiowanie sprzętu udostępnianego podczas definiowania
nowej oferty
Wersja 8.56.0004 (2008-08-04)
- Poprawiona prezentacja sprzętu przypisanego do miejsca realizacji świadczeń; możliwość usunięcia z oferty sprzętu, dla którego nie
jest aktywny status przypisania do komórki udostępniającej sprzęt.
Wersja 8.56.0001 (2008-06-26)
- Obsługa importu danych oferenta z pliku wsadowego w wersji 02.03 – import informacji o zatrudnieniu oraz harmonogramie
personelu. Wykorzystanie informacji o zatrudnieniu i harmonogramie personelu zaimportowanej z pliku opisu potencjału podczas
definicji oferty (dopisywanie personelu do miejsca realizacji świadczeń, kopiowanie harmonogramu personelu).

Wersja 8.56.0002 (2008-07-15)
- Zmiana w oświadczeniu Oferenta w związku z Zarządzaniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 42/2008/DSOZ.
Wersja 8.56.0003 (2008-07-17)
- Zmiana w oświadczeniu Oferenta p.2 ( zmieniono ... w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 na ... w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008).
Wersja 8.51.0001 (2008-05-07)
- Pierwsze wydanie programu na rok 2008 obsługujące import danych oferenta z pliku wsadowego w wersji 2.

