
 
         

 Bilaga 3 
Försvarsmaktens logistik Datum  

Upphandlingsenheten 2007-04-24 FM-479-U421706 
   
SKOLKOPIA    
   Sida 1 (5) 
 
Kravspecifikation 

Notera att beskrivning av utvärderingsmetod av kravspecifikation återfinns i Bilaga 1 
administrativa villkor.  
 
Det är av yttersta vikt att anbudsgivaren förklarar på vilket sätt respektive krav uppfylls samt 
besvarar eller styrker uppgifter där så anges i kravspecifikationen. Alla frågor och krav skall 
besvaras genom ett kryss i Ja-rutan eller ett i Nej-rutan. Beskrivning av krav görs i de textfält 
som följer direkt efter kraven. Fältet är konstruerat så att det växer allteftersom man skriver i 
det. 
 
1.1 Kapacitetskrav 

• Leverantören skall ha en bandbred på 50-100 Mbit dedikerat eller med motsvarande 
hastighet. 

• Lagringskapaciteten skall vara minst 500 Gigabyte med möjlighet att bygga ut med 
ytterligare 500 Gigabyte. 

• Leverantören skall redovisa vilken utvecklingsmiljö eller programplattform server och 
klient kommer att byggas i.  

• Leverantören skall redovisa vilken utvecklingsmiljö eller programplattform som 
datamiljön kommer att byggas i.  

• Systemet skall vara uppstarts- och driftsekonomiskt och bygga på ett redan befintligt 
system som anpassas efter Försvarsmaktens krav. 

• Minst 50 st användare ska kunna vara inloggade i systemet samtidigt.  
• Minst 1000 registrerade användare ska kunna finnas i systemet. 
 Ja Nej 
Är dessa krav uppfyllda?   
Beskrivning av lösning:  
 
 

1.2 Gränssnitt och presentation 

• Systemet skall vara kompatibelt med Microsoft Internet Explorer version 6 och nyare. 
• Webbgränssnittet skall fungera i både Mac OS och Windows. 
• Användaren skall kunna ändra färgtema på gränssnittet.   
• All hämtning från användare skall kunna ske via webbgränssnitten.  
• Webbgränssnittet skall  kunna presenteras på minst två olika språk (svenska och engelska) 

och kunna väljas i en meny.   
• Webbgränssnittet skall anpassas efter Försvarsmaktens grafiska profil i samverkan med 

AMF/FBB.  
 Ja Nej 
Är dessa krav uppfyllda?   
Beskrivning av lösning:  
 



   Sida 2 (5) 
 

 
1.3 Uppladdning och märkning av bildmaterial i bildbanken 

• Försvarsmaktens olika bildproduktionsenheter (förband, staber, utlandsstyrkor, enskilda 
fotografer etc.) skall ha möjlighet att utanför kontoret styra distributionen till 
slutanvändarna på ett enkelt sätt.   

• Bildproduktionsenheterna och administratör skall kunna ladda upp eller sända flera bilder 
i taget till bildbanken.  

• Administratör skall kunna skriva och ändra metadata samt bildkategorier på flera bilder i 
taget med samma information.   

• Vid uppladdning skall indikering av förlopp eller aktivitet visas under tiden 
uppladdningen sker.   

 Ja Nej 
Är dessa krav uppfyllda?   
Beskrivning av lösning:  
 
 
1.4 Filinformation och bildkategorier 

• Statisk filinformation som finns i själva filen som filnamn, skapardatum, storlek, filstorlek 
filtyp mm skall systemet självt kunna utläsa och visa enligt IPTC-standard för användaren 
i anslutning till bild.   

• Administratören skall kunna skriva in metadata som namn, fotograf, bildbeskrivning, 
kategorier, nyckelord, tillgänglighet mm.  

• Metadata som angivits för en uppladdad högupplöst bild skall finnas med i nedladdade 
hög- och lågupplösta bilder.  

• Ett bildkategorisystem skall finnas för att kunna organisera och strukturera materialet.  
• Det skall vara enkelt att lägga till och ta bort bildkategorier i bildbanken via 

administrationsprogram eller filstruktur vilket skall få automatiskt genomslag i 
webbklienten.   

• Bilder skall kunna tillhöra flera bildkategorier och kunna visas utifrån de bildkategorier de 
tillhör.  

 Ja Nej 
Är dessa krav uppfyllda?   
Beskrivning av lösning:  
 
 
1.5 Sökning och visning 

• Systemet skall innehålla funktionen ”fritextsökning” som söker i alla IPTC-fält. 
Sökningen skall kunna göras i avancerad form på fritext, tidsram, personnamn, plats etc.  

• I systemet skall man kunna söka i olika sökkriterier som Försvarsmakten bestämmer.  
• Sökning skall kunna göras på minst två språk (svenska och engelska). 
• Visning av träffresultat skall ske med tumnagelbilder sorterade i tidsordning och med 

synliga filnamn och rubrik.  
• Träffresultatet skall även kunna sorteras efter användarens önskemål som tid, filstorlek, 

filtyp etc.  
• Användare skall genom en enkel knapptryckning eller klickande på länk kunna visa de 

bilder som senast tillkommit i bildbanken. 
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• Tumnagelsidan skall visa hur många bilder som sökresultatet omfattar eller som omfattas 
av vald kategori.  

• När kategori valts skall det när bilderna visas tydligt framgå vilken kategori man befinner 
sig i.  

• Respektive tumnagelbild skall via en länk leda till en bildpresentationssida där en 
förstorad bild med all relevant metadata presenteras samt de bildvarianter som står till 
buds för nedladdning.  

• På bildpresentationssidan skall det finnas möjlighet att placera valfri variant av bilden i 
”varukorgen”. 

• Metadata som presenteras på bildpresentationssidan skall omfatta minst rubrik, filnamn, 
bildtext, nyckelord, bildstorlek i cm och pixlar, upplösning angivet i ppi, filstorlek, 
filformat, fotograf, fotograferingsort, fotograferingsdatum, datum för publicering i 
bildbanken, tidsspann för publicering i separat mapp samt copyrightinformation.  

• Antal och storlek på tumnagelbilder som visas på aktuell sida skall kunna anpassas efter 
användarens behov.  

• Användare skall via knapptryckning kunna visa de bilder som laddats ned flest gånger.   
 

 Ja Nej 
Är dessa krav uppfyllda?   
Beskrivning av lösning:  
 
 
 
1.6 Nedladdning av bildmaterial 

• Användare skall kunna samla bilder i en varukorg för att samtidigt kunna ladda ned flera 
bilder. Innehållet i varukorgen skall också gå att förändra innan nedladdning.  

• Vid arbete i systemet skall varukorgens innehåll kunna sparas för att underlätta när arbetet 
återupptas vid ett senare tillfälle. Tiden för lagring skall kunna bestämmas av användaren.  

• En ”snabbkorg” typ ”ljusbord” skall också finnas där bilder sparas för bearbetning under 
kortare tid.  

• Enstaka bilder skall direkt och enkelt kunna laddas hem högupplöst eller lågupplöst från 
tumnagelsidan och direkt kunna läggas i varukorgen.  

• Det skall gå att hämta flera bilder i taget genom att ladda hem hela innehållet i varukorgen 
och/eller ljusbordet via FTP, zipkomprimering eller motsvarande.    

• Ett antal olika filstorlekar skall kunna väljas till varukorgen innan nedladdning som 
skärmupplösning, högupplöst originalfil (skalning) etc.  

• Skissbilder skall säkerhetsmärkas med vattenstämpel som tillhandahålls av 
Försvarsmakten.  

• Vid nedladdning skall användaren kunna välja var bildfilen skall sparas i datorn.  
• Bildfilen skall vid nedladdningen behålla samma namn eller bildnummer som den är 

lagrad med i bildbanken. Namn eller sifferkomplettering skall dock kunna ske.   
 Ja Nej 
Är dessa krav uppfyllda?   
Beskrivning av lösning:  
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1.7 Administration 

• Administration skall ske i webbmiljö. 
• Administrationsgränssnitt skall fungera i både Mac OS och Windows.  
• Visning av bilder skall kunna tidsstyras så att en bild i en mapp kan visas eller döljas efter 

administratörens behov och önskemål.  
• Webbdesign för administratören skall utarbetas i samråd med beställaren.   
• Differentierad accessrätt skall finnas för att kunna styra olika användarnivåer.  
• Statistik över bilder, metadata, sökord (lyckade eller misslyckade) och användare skall 

kunna redovisas via ett gränssnitt samt kunna exporteras till program som t ex Excel.  
• Systemet skall vara förberett för att kunna uppgraderas med nya funktioner om behov 

uppstår framöver.   
• Systemet skall kunna lagra olika typer av blanketter eller formulär, avtal, prislistor etc. 

och vissa av dessa skall vara nedladdningsbara som PDF-dokument. 
• Blivande användare skall kunna ansöka om konto via ett formulär på FBB-hemsidan. 
• Arkivfunktion skall finnas som automatiskt talar om efter en bestämd tid att äldre bilder 

skall sparas ned för extern arkivering ( Försvarsmakten och/eller Krigsarkivet).   
 Ja Nej 
Är dessa krav uppfyllda?   
Beskrivning av lösning:  
 
 
 
1.8 Ekonomi och redovisning 

• Verktyg skall finnas så att användaren vid nedladdning kan redovisa användningsområde, 
upplaga etc.   

• Prislista och kontinuerlig prisinformation skall finnas i anslutning till varukorg.  
• Leveranshantering med möjlighet till genererat fakturaunderlag skall baseras på aktuella 

prislistor.   
• Integrerat faktureringssystem skall kunna erbjudas.  
 Ja Nej 
Är dessa krav uppfyllda?   
Beskrivning av lösning:  
 
 
 
1.9 Hjälpfunktioner 

• Hjälpfunktioner i form av html-sidor skall finnas som förklarar hur man använder 
systemet.  

 Ja Nej 
Är detta krav uppfyllt?   
Beskrivning av lösning:  
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1.10 Överföring av befintligt bildbank 

• Leverantören skall flytta över befintliga bilder med metadata från det tidigare systemet till 
det nya med bibehållen information. Överflytten skall ske efter driftsättandet och 
parallelldriften skall vara så kort tid som möjligt.  

 Ja Nej 
Är detta krav uppfyllt?   
Beskrivning av lösning:  
 
 
1.11 Driftsäkerhet 

• Leverantören skall garantera driftsäkerhet genom back-up sytem, personalkompetens, 
bemanning, systemredundans, tillsyn etc.  

• Leverantören skall tillhandahålla support mellan  kl. 08.00-16.30 på vardagar vilket skall 
ingå i driftskostnaden. 

 Ja Nej 
Är dessa krav uppfyllda?   
Beskrivning av lösning:  
 
 
 
Prisuppgifter och Leveransuppgifter 
 
Pris för komplett Bilddatabas. I priset ingår även en överföring av bilder från det gamla 
systemet. Priset är exklusive mervärdesskatt.  
 
 
___________________ SEK 
 
 
 
Kostnader för den årliga driften. Priset avser årlig kostnad för licensavgift, bandbredd, 
lagringskapacitet samt support (kl. 08.00-16.30).  
 
 
____________________ SEK 
 
 
Leveranstid efter avtalets undertecknande (markera med kryss i ruta) 
 
4 veckor  

6 veckor      
8 veckor  

 

Detta anbud är giltigt till 2007-08-31 
Underskrift av anbudsgivaren:  ………………………………………………… 


