
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 do  Opisu przedmiotu zamówienia

PLATFORMA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY

UCZNIEM-SZKOŁĄ-PRACODAWCĄ-ORGANEM PROWADZĄCYM

WYMAGANIA FUNKCJONALNE - ZAKŁADKI

ZAKŁADKA WYMAGANIE

PANEL
LOGOWANIA

Panel powinien być tożsamy dla wszystkich typów użytkowników w opcjach wymagających logowania. Po zalogowaniu użytkownik 
powinien zostać skierowany do zakładki „Moje konto” (zgodnie z zał. nr 2). Rejestracja winna być możliwa tylko dla dwóch typów kont – 
ucznia oraz firmy. W przypadku konta pracodawcy pełny dostęp do strony powinien być uzależniony od ilości wprowadzonych do profilu
danych oraz aktywacji konta przez Szkołę lub Urząd Miasta Lublin (zgodnie z zał. nr 2).

SZKOŁY Widoczna bez logowania. Zakładka z alfabetycznym spisem szkół.  Do każdej szkoły winny być przypisane słowa klucze (zawody),  w
których kształci każda szkoła. Spis powinien umożliwiać filtrowania szkół po zawodach.
Po wybraniu szkoły (zespołu szkół) ze spisu użytkownik winien zostać przeniesiony na profil szkoły, w którym dostępne powinny być
wszystkie  uzupełnione  informacje  o  szkole,  w  tym  informacje  o  kształconych  zawodach.  Zalogowany  użytkownik  powinien  mieć
możliwość  wysyłania  wiadomości  do  szkoły,  przejrzeć  zamieszczone  przez  szkołę  ogłoszenia,  jak  również  zapoznać  się  z  profilami
kształcenia w poszczególnych zawodach.
W profilu widoczne musi być co najmniej informacje, typu:
a) dane teleadresowe (nazwa, adres, kontakt), 
b)  wykaz  szkół  wchodzących  w  skład  Zespołu  Szkół,  profil  edukacyjny,  przedstawienie  oferty  kształcenia,  branża,  zawody,  cechy
wyróżniające szkołę (typu oferta dodatkowa)
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c) informacja o współpracujących przedsiębiorstwach – lista pracodawców z graficznym lub słownym wskazaniem form współpracy
d) możliwość wysłania wiadomości na skrzynkę szkoły w platformie (dostępne po zalogowaniu)
e) dostęp do ogłoszeń zamieszczonych przez szkołę w platformie (optymalnie jako przejście do zakładki Ogłoszenia z ustawionym filtrem
szkoły) (dostępne po zalogowaniu)
W profilu edukacyjnym muszą być dostępne listy rozwijane ze wszystkimi kształconymi w szkole zawodami. Każdy z zawodów będzie
rozwijał się w dwóch częściach:
1. Ogólne  informacje  o  zawodzie  (podlinkowanie  do  zawodu  w  zakładce  Nauka  i  praca->Kształcenie  zawodowe->Spis  zawodów-  

>(wybrany zawód).
 Informacje typu: Szkolne plany nauczania, harmonogram praktyk zawodowych – rozwijane na stronie, spersonalizowane dla szkoły.

PRACODAWCY

Widoczna bez logowania. Alfabetyczny spis przedsiębiorców zarejestrowanych na platformie. Spis winien zawierać tylko nazwy firm i
powinien mieć możliwość filtrowania po branży i nazwie. Każda nazwa firmy winna być podlinkowana do profilu poszczególnej firmy.
Po wyborze firmy użytkownik powinien zostać przeniesiony do profilu firmy, gdzie widoczne będą co najmniej informacje typu:
a) dane teleadresowe (nazwa, adres, kontakt), 
b) branża, rodzaj i profil działalności, cechy wyróżniające pracodawcę,
c) możliwość wysłania wiadomości na skrzynkę firmy w platformie (dostępne po zalogowaniu),
d) dostęp do ogłoszeń zamieszczonych przez firmę w platformie (optymalnie jako przejście do zakładki Ogłoszenia z ustawionym filtrem
firmy)(dostępne po zalogowaniu).
Firma musi mieć możliwość dodania swojego loga, które może być podlinkowane (zgodnie z zał. 2).
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NAUKA I PRACA

Widoczna bez logowania. Zakładka powinna składać się z następujących podzakładek:
1. Kształcenie w zawodach.
2. Działalność gospodarcza.
3. Rynek pracy. 
(Zgodnie z treściami przekazanymi przez zamawiającego w terminie uzgodnionym w szczegółowym harmonogramie) 

WYDARZENIA
Widoczna bez logowania. Zakładka powinna umożliwiać zamieszczanie hasłowych informacji o planowanych i nadchodzących wydarze-
niach typu drzwi otwarte, konkursy, spotkania i konferencje. Wpisów winni dokonywać użytkownicy konta Urząd Miasta Lublin i Szkoły-
publikowane po akceptacji Urzędu Miasta Lublin.

WSPARCIE URZĘ-
DU MIASTA LU-

BLIN

Widoczna bez logowania. Zakładka winna być widoczna bez logowania i zawierać informacje typu:
1. Informacje dla  pracodawców o rodzajach dostępnego wsparcia z poszczególnych jednostek Urzędu Miasta Lublin

(Zgodnie z treściami przekazanymi przez zamawiającego w terminie uzgodnionym w szczegółowym harmonogramie)

PROJEKTY

Widoczna bez logowania. Zakładka dotycząca realizowanych przez Gminę Lublin projektów, która winna zawierać informacje typu:
1. Informacje o realizowanych przez Miasto Lublin projektach z zakresu kształcenia zawodowego.
2.  Informacje o projekcie, w ramach którego powstała Platforma Współpracy.
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OGŁOSZENIA

Zakładka  winna  być  widoczna  tylko  po  zalogowaniu  i  działać  na  zasadzie  wyszukiwarki,  dającej  możliwość  zaawansowanego
wyszukiwania ofert zamieszczonych w portalu ofert praktyk/staży/pracy/kursów/szkoleń z zaawansowanymi możliwościami filtrowania
po:

1) Typie ogłoszenia (praktyka, staż, praca, kurs/szkolenie, inne);
2) Zawodzie;
3) Nazwie zespołu szkół, szkoły lub firmy;
4) Branży;
5) Dacie dodania.

System ogłoszeń powinien zawierać  funkcjonalność  automatycznej  dezaktywacji  poszczególnych ogłoszeń po ustalonym terminie  z
możliwością  usuwania  wcześniej  oraz  automatycznego  przypominanie  ogłoszeniodawcom  o  nadchodzącym  terminie  upływania
ważności ogłoszenia.
Więcej informacji o systemie ogłoszeń zostało opisanych w załączniku nr 2.
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