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Szanowny Panie! 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2021 mające na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z zakresem danych eksportowanych, 
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.  

Naturalnym wobec aktualnych wymogów prawnych jest posługiwanie się dokumentacją elektroniczną, dalej nazywaną EDM. 
Aktualnie obowiązującym formatem jest HL7CDA w Polskiej Implementacji Krajowej. Będąc w zgodzie z wymogami prawnymi, 
systemy KAMSOFT umożliwiają generowanie takiej dokumentacji, ich wymianę oraz indeksację w RZM. Nic nie stoi na przeszkodzie 
aby także te dane były eksportowane do innych systemów. Ze strony KAMSOFT jako producenta rekomendujemy właśnie takie 
podejście, ponieważ zapewnia ono pełną wiarygodność danych zawartych w tych plikach, co potwierdza sygnatura podpisu 
elektronicznego. 

W zakresie pozostałych danych, dla których nie zostały zdefiniowane odpowiednie ogólnopolskie standardy możliwe jest, zgodnie z 
naszą deklaracją, wyeksportowanie ich w uzgodnionym wzajemnie formacie danych, wraz z określeniem stosownej umowy do 
realizacji tego celu. Określenie kosztów możliwe jest jednak po dokładnym wyspecyfikowaniu zakresu tych danych oraz sposobu ich 
udostępnienia. To kluczowe informacje, co do których firma KAMSOFT podchodzi bardzo dokładnie, ponieważ samo określenie daty 
eksportu takich danych musi być odpowiednio zsynchronizowane z potencjalnym przejściem na nowy system. Biorąc również pod 
uwagę fakt, że każdy z wymienionych systemów tj KS-Gabinet, KS-SOMED, SOMED-M, KS-PPS i SERUM cechuje się odmienna budową, 
strukturą oraz logiką nie jest możliwe podanie zunifikowanej kwoty szacunkowego kosztu eksportu wszystkich danych. Również 
biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia mające w swoim zakresie wspomniane migracje danych nie znajdujemy dwóch 
takich samych zakresów w ramach migracji a tym bardziej spójnego mianownika dotyczącego całego procesu.  

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone argumentacje, jak również doświadczenia dostawcy oprogramowania, w praktyce proces 
migracji w pojęciu 1:1 nie znajduje w ogóle zastosowanie w realiach rynkowych. Systemy, które działają na rynku polskim bardzo 
często posługują się różnymi zakresami danych jak również przetwarzają różne zbiory danych w różny sposób. Mowa tu m.in. o 
zmianach kodowania np. na potrzeby raportowania do NFZ, zmianach reguł gromadzenia danych itd. Bezkrytyczne zmigrowanie 
takich danych, w momencie, gdy logika aplikacji, która zawiaduje tymi danymi oraz odpowiada za ich poprawne serwowanie, może 
doprowadzić do istotnych problemów z eksploatacją systemu na tak przygotowanych danych. Również z doświadczenia dostawcy, 
praktycznie nigdy nie jest wymagany eksport wszystkich danych, gdyż systemy w istotnej części przetwarzają dane potrzebne do 
operacyjnej działalności podmiotu.  

Z perspektywy dostawcy, dla Klientów wykorzystujących systemy KAMSOFT S.A. w przypadku konkretnych projektów zawierających 
migrację danych jesteśmy w stanie wykonać analizę potrzeb, rozpocząć proces uzgodnień formatu wymiany danych, wyprodukować 
tzw. testową próbkę danych, przeprowadzić testową migrację lub eksport danych oraz migrację lub eksport danych docelowy zależnie 
od potrzeb klienta. Jest to jednak pełnowymiarowy projekt informatyczny, który angażuje czas i środki może być jednak dostosowany 
do potrzeb i oczekiwań klienta. Dodatkowo wobec regulacji RODO oraz odpowiedzialności za ekstrakcję danych wymagane jest 
zawarcie umowy, która takie operacje odpowiednio ureguluje, również w zakresie odpowiedzialności. 
 
Reasumując, nie jesteśmy w stanie podać kosztu migracji danych, bez określenia wielu istotnych oczekiwań i wymagań, które w 
każdym projekcie i dla każdego Klienta będą inne. Z tego też powodu podaliśmy w ankiecie właśnie takie informacje, ponieważ 
uważamy, że do takiego procesu należy podejść rzetelnie i w pełni odpowiedzialnie, co staramy się realizować w ramach każdej 
umowy zawartej z Klientem. W praktyce koncentrujemy się na tym aby oferowane systemy były w pełni funkcjonalne, spełniały 
oczekiwania Klientów i zapewniały odpowiedni poziom wsparcia. Usługi eksportu danych stanowią raczej marginalny zakres 
działalności, co dodatkowo wpływa na ich indywidualny charakter (nie są to usługi masowe i standardowe). 
  
 

Z poważaniem, 
Otrzymują: 
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