
 

  

GOLD SAND FINANCE LTD 

 

ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE 

OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO 

Wersja 1.0 



 
 

1
 

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA  

GENEZA BIZNESOWA PROJEKTU 

Nasza firma w trakcie wielu lat funkcjonowania na biznesowych 

rynkach świata, zauważyła pewien trend systematyzowania i 

zarządzania finansów również w sektorze prywatnym. Stąd właśnie 

narodził się projekt wykonania oprogramowania do zarządzania 

budżetem również dla pojedynczych osób oraz ich rodzin. Rzeczone 

oprogramowanie zostało zlecone do napisania pewnej małej firmie 

programistycznej, która realizowała go zgodnie z metodyką 

kaskadową. Niestety ten sposób okazał się nietrafiony, a napisane 

funkcje nie bardzo pokrywały się z założeniami stawianymi przez nasz 

dział biznesu. Rozpoczęliśmy zatem proces zmiany metodyki oraz 

realizacji poprawek mających na celu wyprostowanie błędów. Nie 

trwało to jednak długo, ponieważ z nieznanych nam powodów firma 

została zamknięta. Szczęśliwie pozostała nam solidna część kodu, za 

którą zresztą słono zapłaciliśmy. Zlecona analiza oprogramowania 

wykazała, że kod jest napisany prawidłowo i nadaje się do dalszego 

rozwoju.  

Stąd właśnie rozpoczęcie współpracy z Waszą firmą, która jak wiemy 

realizuje projekty informatyczne w sposób nowoczesny, dając nadzór 

nad prawidłowością produkcji oprogramowania i minimalizując w ten 

sposób koszty. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się 

układać pomyślnie i owocnie. 

USTALENIA Z ROZMÓW KOŃCOWYCH 

Zgodnie z przeprowadzonymi w miesiącach lipiec – wrzesień 

rozmowami na temat szczegółów kontraktu, ustalono co następuje:  

 Jest obopólna zgoda na przeprowadzenie procesu wytworzenia 

oprogramowania przez Waszą firmę na ustalonych warunkach 

finansowych i w ustalonym czasie tj. do lutego 2018. 

 Ze względu na specyfikę rynku ustalono, że oprogramowanie 

powinno być dostępne online i użyteczne dla osób na całym 

świecie. 

 Będąc złotym partnerem Microsoft, nasza firma preferuje 

technologie rozwijane przez tą właśnie firmę, a zamawiane 

oprogramowanie będzie udostępnione na serwerach Microsoft. 

 Mając na uwadze potrzebę zapewnienia niezbędnej kontroli 

przy produkcji, chcielibyśmy jako firma zlecająca, uczestniczyć 

w tym procesie na tyle, na ile jest to możliwe. 
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Historia naszej firmy liczy 

ponad 50 lat, kiedy to niejaki 

pan Mongkon Sriwongklang z 

Tajlandii założył małą firmę 

zajmującą się pożyczkami. 

Od tego czasu firma rosła w 

siłę, aby w końcu stać się 

potentatem finansowym na 

rynkach międzynarodowych. 

Ostatnio postanowiono 

rozszerzyć biznes na rynki 

środkowej Europy, tworząc 

siedzibę oddziału w Polsce 

we Wrocławiu. Jednocześnie 

firma postanowiła otworzyć 

się na klientów prywatnych i 

wypuścić nowoczesne, 

uniwersalne oprogramowanie 

do zarządzania domowymi 

finansami. Premiera tego 

softu przygotowywana jest na 

luty przyszłego roku. 
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 Ze względu na fakt, że zamawiane oprogramowanie będzie przetwarzać dane wrażliwe, należy 

położyć ogromny nacisk na bezpieczeństwo danych finansowych użytkowników. 

 Jesteśmy właścicielami kodu i licencji części oprogramowania, które było zlecone wcześniej 

innej firmie. Niestety firma została zamknięta. Wspólnie ustalono, że powyższy kod, który jak się 

okazało jest napisany zgodnie ze sztuką, będzie stanowić bazę rozwojową dla przyszłego 

oprogramowania. 

 Mamy świadomość, jak ważna w dzisiejszych czasach jest wydajność i strona wizualna 

aplikacji. Mamy nadzieję, że zaproponujecie atrakcyjne wizualnie oprogramowanie, co jest 

niezwykle ważne ze względów marketingowych. Jesteśmy otwarci na nieszablonowe podejście 

do tematu. 

 Jako zleceniodawcy, zastrzegamy sobie możliwość zmian w naszej wizji projektu oraz w 

zakresie funkcji, jakie ma ono docelowo posiadać. 

NASZA WIZJA APLIKACJI 

Nie znamy się na sprawach technicznych i te pozostawiamy Waszej firmie, natomiast chcielibyśmy 

nakreślić ogólny zarys, jak to sobie wyobrażamy, z zastrzeżeniem, jak to już wcześniej było mówione, 

że nasza wizja może się z czasem zmieniać. 

Chcemy posiadać w swojej ofercie sprzedażowej oprogramowanie do zarządzania domowymi 

finansami. Przez zarządzanie rozumiemy dodawanie i przechowywanie danych transakcji finansowych, 

ich atrakcyjną wizualizację oraz możliwość analizy owych danych a także wspomagania ich 

przetwarzania. 

Mając na uwadze współczesne trendy w świecie komputerów widzimy potrzebę budowy 

oprogramowania tak, aby było ono dostępne z każdego miejsca na świecie. W kolejnym etapie projektu 

mamy w planach  także wypuszczenie wersji na telefony komórkowe, ale obecne zamówienie tego nie 

obejmuje. 

Chcielibyśmy aby każdy użytkownik, przed skorzystaniem z programu, musiał się wcześniej 

zarejestrować, a potem logować do swojego konta. Oczywiście musi to być bezpieczne. Liczymy na to, 

że Wasza firma zaproponuje odpowiednie rozwiązania zabezpieczające ten proces. 

Kolejną sprawą jest kwestia uniwersalności oprogramowania w odniesieniu do całego świata. Wobec 

powyższego, program powinien posiadać bazę walut, w których zapisuje się transakcje finansowe i 

powinien mieć możliwość edycji i dodawania nowych pozycji. Możliwość przeliczania pomiędzy 

walutami też byłaby mile widziana. 

Kolejnym aspektem, który jest dla nas oczywisty jest fakt, że obecnie wielu ludzi ma wiele kont 

bankowych, które powinny być możliwe do wprowadzenia do systemu w celu ich używania. Mamy 

nadzieję, że będzie istnieć taka możliwość. 

Powyższa wizja aplikacji zarysowała się na podstawie wielu zebrań zarządu, gdzie zastanawialiśmy się 

również nad sposobem prezentacji danych finansowych. W końcu wyklarowały się dwa rodzaje 

prezentacji transakcji. Pierwsza – tabelaryczna, gdzie oprócz szczegółów będzie można znaleźć 

kategorie transakcji oraz druga – w formie rocznego zestawienia transakcji z podziałem na miesiące. 
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Na jednym ze spotkań padł również pomysł zapisywania w systemie zadań do wykonania z 

określonymi statusami. 

Pozostałe kwestie pozostawiamy do rozpatrzenia Waszej firmie z zastrzeżeniem konsultacji z nami. 


