
TenderWorks
 az elektronikus közbeszerzés motorja

A TenderWorks egy speciális projektkezelő rendszer, melynek működése és 
entitásai a közbeszerzési pályázatok szigorúan előírt folyamatait és 
szereplőit foglalja magába.
A rendszer Felhasználói számára biztonságot képes nyújtani - köszönhetően 
a kialakított belső szolgáltatás rendszernek és a klasszikus projekt-
menedzsment megreformált verziójának - az eljárások elindításától a 
lezárásáig, végig követve a jogban meghatározott mérföldköveket.
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Mi ez?
A TenderWorks szoftver támogatja az eljárás 
előkészítés, a dokumentáció összeállítás, valamint 
az lejárás lebonyolításának folyamatait, ide érteve a 
dokumentumok előállítását, tárolását, esetleges 
digitalizálását, valamint a teljes folyamatvezérlést, 
szükség esetén az auditot is. 

A működés során a Felhasználót végigvezeti a 
közbeszerzési folyamaton, folyamatos támogatást 
nyújtva a szereplők kiválasztása, a dokumentációk 
előállítása, formalizálása, tárolása, megjelentetése 
illetve a feladatok szétosztásának tekintetében.

A projekt szponzorai számára pedig naprakész 
riportokat biztosít, melyeken jól látható a projekt 
teljes életútja, a kezdetektől egészen a lezárásig.
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A beszerzési folyamat

elektronikus folyamat



elektronikus beszerzés

Az e-közbeszerzés elemei
e-Notification,

e-Tendering,

e-Awarding,
e-Auctions,

e-Catalog,
e-Ordering,

e-Payment,
e-Invoicing



Hogyan működik?
Az alkalmazás kizárólag SOAP interfészeken 
keresztül érhető el, nincs saját, a felhasználók 
irányában megjelenő felülete, viszont a speciális 
dokumentum és szabályrendszer szerkesztését 
biztosító felületre az integrátorok számára egy 
beágyazható szerkesztő felületet alakítottunk ki.

Ezt a felületet a már elkészített WEB-es 
alkalmazásaikba egyszerűen, egy IFRAME 
alkalmazásával emelhetik be. 

A rendszer szolgáltatásait minden esetben 
integrátorok rendszerein keresztül veszi igénybe a 
felhasználó, amihez a szolgáltató a naprakész 
szabályrendszert biztosítja.
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A TenderWorks;
szolgáltatás-alapú rendszer, melyben a 

funkciókat egységes SOA architektúrában, 
szabványos SOAP felületeken keresztül lehet 
elérni,

a szolgáltatás integrátorok közvetítésével jut el a 
felhasználókhoz,

biztosítja a dokumentumok tartalmi és 
eljárásrendi integritását,

biztosítja a felhasználói jogosultságok 
integritását a szervezeten és az eljárásokon 
belül,

biztosítja a folyamatok és dokumentumok 
törvényi előírásoknak való megfelelőségét,

támogatja a dokumentumok elektronikus 
hitelesítését (PKI, timestamp), 

biztosítja a bírálóbizottság munkájának szabályos 
dokumentálását,

... azonban nem alkalmas a pályázók közötti 
sorrend megállapítására, hiszen az eljárásokban 
számtalan olyan értékelési elem lehetséges, mely 
nem algoritmizálható. 
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