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FISEN TARJOUSPYYNTÖ TIETOJÄRJESTELMÄSTÄ 10.11.2016 

22.11.2016 MENNESSÄ ESILLE TULLEET LISÄKYSYMYKSET JA 

VASTAUKSET NIIHIN 

 

1. INTEGROIMINEN MUIHIN JÄRJESTEMIIN 

ESITETYT KYSYMYKSET: 

 Mihin kaikkiin muihin taustajärjestelmiin kehitettävä tietojärjestelmä liittyy? 

 Mitkä ovat tiedossa olevat ulkoiset järjestelmät, joihin palvelun tulee integroitua? 

 Onko tiedossa olemassa olevia järjestelmiä, joille täytyy tarjota rajapinta uuteen palveluun? 

 Kun laskutuskelpoiset ja vielä laskuttamattomat hakemukset viedään määrämuotoisena 

datana laskutusaineistoksi (sivu 44, 1. vaatimus), riittääkö että data saadaan ulos tiedostona 

vai lähetetäänkö se suoraan rajapinnan kautta johonkin ulkoiseen järjestelmään? 

 

VASTAUS: 

 Ensimmäisessä vaiheessa varsinaista integraatiota ei tulla toteuttamaan mihinkään ulkoiseen 

järjestelmään. 

 Esim. laskutusta varten tiedot pitää pystyä tulostamaan määrämuotoisena, esim. excel- tai 

csv-muodossa. 

 

 

2. PALVELUYMPÄRISTÖ 

 

ESITETYT KYSYMYKSET: 

 Onko palvelinympäristö jo valittu tai onko sen suhteen rajoituksia? 

VASTAUS: 

 Ei ole valittu. Palvelinsalin tulisi sijaita Suomessa tai muualla Euroopassa. 

 

3. HYÖDYNNETTÄVÄT TEKLOLOGIAT 

ESITETYT KYSYMYKSET: 

 Ovatko mitkään teknologiat poissuljettuja? 

VASTAUS: 

 Eivät ole. Ratkaisussa hyödynnettävät teknologiat tulee kuvata tarjouksessa hyvin. 

 

4. HYÖDYNNETTÄVÄT MENETELMÄT 

ESITETYT KYSYMYKSET: 

 Voiko tarjouksen tehdä perustuen ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiin? 
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VASTAUS: 

 Ketterät menetelmät ovat sallittuja, mutta hinnoittelusta ja työmääristä tulee esittää arvio. 

Tarjousten pitää olla vertailukelpoisia ja siitä pitää selvitä arvio kokonaiskustannuksista. 

 Ketterien menetelmien osalta budjettia, aikataulusta ja töiden priorisointia voidaan tarkentaa 

neuvotteluvaiheessa. 

 

5. TUETTAVAT SELAINVERSIOT 

ESITETYT KYSYMYKSET: 

 Määrittelydokumentin mukaan ratkaisun täytyy toimia IE9:ssä. Selainversio on vanha ja 

elinkaarensa päässä ja siten tietoturvan sekä yhteensopivuuden kannalta riskialtis. Voidaanko 

toteutus tehdä edelleen tuetuille MS-selaimille, kympille ja yhdelletoista? 

 

VASTAUS: 

 Vanhoja selainversioita olisi hyvä tukea vähintään sivuston kevytversiolla.  

 

6. TIETOJEN SIIRTO VANHASTA REKISTERISTÄ UUTEEN 

ESITETYT KYSYMYKSET: 

 Mikä vanha järjestelmä/järjestelmiä FISE:llä on käytössä ja mitä rajapintoja se tarjoaa 

voimassaolevien pätevyyksien siirtoa varten? Saako vanhasta järjestelmästä määrämuodossa 

ulos kaikki uudessa järjestelmässä pakollisiksi määritettävät tiedot? 

VASTAUS: 

 Vanhasta järjestelmästä saadaan tiedot ulos määrämuodossa mahdollista siirtoa varten. 

 Kaikkia uudessa järjestelmässä pakollisiksi määritettyjä tietoja siellä ei ole. 


