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Research Activities Description

Achizi ia de servicii de cercetare i  dezvoltare în scopul realizării următoarelor activită i dinț ș ț
cadrul Cererii de finan are :ț Activitatatea II: Cercetare industrială ;Subactivită ile :ț

1. II.2 Conturare arhitectura sistem
2. II.3  Dezvoltare  algoritmi  pentru  calculul  si  actualizarea  partii  algoritmice  a  tabelelor

agregate
3. II.4 Dezvoltare algoritmii şi actualizarea  structurilor de tabele agregate în Python
4. II.5 Dezvoltare algoritimi analizori i nivel de optimizare a interogării ORMș

Achizi ia este realizată în scopul implimentării proiectului cu titlul: ț „Dezvoltarea unei aplica iiț
informatice  de  calcul  a  sumelor  par iale  în  eviden a  temporară  a  stocurilor  din  interiorulț ț
spa iilor  logisticeț  ”,  din  cadrul   Programului  Opera ional  Competivitate,  Axa  Prioritară  2  -ț
Tehnologia Informa iei i Comunica iei (TIC) pentru o economie digitală competitivă  Priorită iț ș ț ț
de Investi ii : 2.2. Dezvoltarea produselor i serviciilor TIC, a comer ului electronic i a cereriiț ș ț ș
de  TIC;   Ac iunea  2.2.1  Sprijinirea  cre terii  valorii  adăugate  generate  de  sectorul  TIC  i  aț ș ș
inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. Cod MySMIS 116285 

Scopul proiectului :

Scopul proiectului este de a dezvolta un software performant i inovativ in domeniul gestiuniiș
stocurilor –cu crearea unei librarii îmbunătă ite pentru accesarea datelor in standard ORM, cuț
metode i algoritmi capabili de a prelucra tabele cu sume par iale în îndeplinirea func iilor deș ț ț
agregare în baze de date rela ionale, ca alternativă la metodele scumpe brevetate de companiaț
Oracle i Microsoft i aplicarea lor în sistemul deschis de management al afacerilor – Odoo.ș ș

Descrierea achizi iei :  ț

SC Lacan Technologies RO SRL  î i propune aș chizi ia de servicii de cercetare i  dezvoltare în ț ș
scopul dezvoltării  structurilor de date i algoritmi pentru a crea, actualiza i utiliza aggregate în ș ș
stratul ORM al sistemelor gestionare a resurselor întreprinderii.

Structura achizi iei ț

Prestatorul va presta servicii privind realizarea următoarelor sarcini 
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 Conturare arhitectura sistem
 Dezvoltare algoritmi pentru calculul si  actualizarea partii  algoritmice a tabelelor

agregate
 Dezvoltare algoritmii şi actualizarea  structurilor de tabele agregate în Python
 Dezvoltare algoritimi analizori i nivel de optimizare a interogării ORMș

Descrierea sarcinilor :

1. Conturare arhitectura sistem

În cadrul sarcinii vor fi prestate următoarele servicii :

 Analiza structurii bazei de date a sistemului OpenERP/ Odoo în diferite variante 
 Analiza structurii bazei de date a două sisteme contabile care vor fi integrate în cadrul 

proiectului 
 Conturarea structurii bazei de date pentru sistemul de agregate i a a specificului ș

implementării  :
a) În modulul logistic i de stocare ș
b) În modul de facturare 
c) În modul B2B 

Rezultate a teptate :ș

 Raportul de activitate care va con ine descrierea rezultatelor cercetării ț
 Schi a structurii bazei de date a sistemului OpenERP/ Odooț
 Schi a structurii bazei de date a două sisteme contabile care vor fi integrate în cadrul ț

proiectului 
 Schi a structurii bazei de date pentru sistemul de agregate i a a specificului ț ș

implementării  :
a) În modulul logistic i de stocare ș
b) În modul de facturare 
c) În modul B2B 

2.  Dezvoltare algoritmi pentru calculul si actualizarea partii algoritmice a tabelelor 
agregate

În cadrul sarcinii vor fi prestate următoarele servicii :
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 Conceperea i proiectarea algoritmilor pentru calcularea i actualizarea agregatelor ș ș
 Algoritmii trebuie sa prevadă posibilitatea utilizării agregatelor în:

a) modulul logistic i de stocareș

b) modul de facturare

c) modul B2B

 Dezvoltarea metodei de integrare a sistemului de agregate cu sistemele externe 

 În cadrul creerii algoritmilor este necesar de a ine cont de :ț

a) Specificul de utilizare a agregatului 

b) Posibilitatea de modificare i generalizare a func ionalită ii algoritmului ș ț ț

c) Rapiditatea creării i actualizării ș

d) Granularea agregatului 

e) Viteza de acces la agregat 

f) Posibilitatea de implimentare în metodele standart ORM al sistemului Odoo 

Rezultate a teptate :ș

 Raportul de activitate care va con ine descrierea rezultatelor cercetării ț
 Descrierea finală a algoritmilor proiecta iț

3. Dezvoltare algoritmii şi actualizarea  structurilor de tabele agregate în Python

În cadrul sarcinii vor fi prestate următoarele servicii :

 Crearea de biblioteci în limbajul n Python care implementează algoritmii pentru calculul
si actualizarea partii algoritmice a tabelelor aggregate create în cadrul realizării sarcinii 2
descrise mai sus 

 Analiza func iunării bibliotecilor create ț
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Rezultate a teptate :ș

 Crearea codului sursă a bibliotecilor ce implementează algoritmii în limbajul n Python

 Raport privind analiza func iunării bibliotecilor create ț

4.Dezvoltare algoritimi analizori i nivel de optimizare a interogării ORMș

În cadrul sarcinii vor fi prestate următoarele servicii :

 Ealobrarea modului de analiză a interogărilor în stratul ORM
 Elaborarea modului de utilizare a agregatelor în :

a) modulul logistic i de stocareș
b) modul de facturare
c) modul B2B

 Modul de analiză a interogărilor trebuie să ină cont de tipul diferit al func iilor ORM ț ț
care apar în sistemul Odoo/openERP:

a) operatori cum ar fi: parent_of, child_of, de exemplu: invoice_line.search 
(product_id.categ_id, child_of)

b) Diferite tipuri de rela ii one2many i many2many, de exemplu: (Company_id, ț ș
user.allowed_company_ids)

c) rela ii polimorficeț
d) diferite tipuri de mo tenire a claselor ș (atrybut _inherits)

 Modul de analiză a interogărilor trebuie să prevadă cele mai frecvente tipuri de acces la 
datele aggregate în modulul dat 

 În cadrul sarcinii este necesar de analizat diferite metode de transpunere a  interogărilor 
ORM la interogările SQL

Rezultate a teptate :ș

 Raport privind rezultatele cercetării 
 Analiza modului de func ionare în stratul ORM i stratul SQLț ș

Cerin e tehnice necesare pentru realizarea sarcinilor ț

 Toate structurile de date, algoritmii i prototipurile de implementare trebuie să fie ș
proiectate i implementate în tehnologii compatibile cu tehnologiile utilizate în prezent deș
către Beneficiar 

 Odoo Framework / OpenERP versiunea 6.1-10.0
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 baza de date PostgreSQL min. 9.3
 Limba de programare: Python 2.7
 Partea ce ine de server trebuie să func ioneze  pe sistemele opera ionale Ubuntu 14.04 i ț ț ț ș

16.04
 Aplica ia client trebuie să func ioneze pe sistemele actuale  Wnidows i Linux Ubuntu ț ț ș
 Codul Odoo / OpenERP trebuie să corespundă standardele generale Odoo / OpenERP 

(https://www.odoo.com/documentation/9.0/reference/guidelines.html)
 Codul informatic trebuie creat în conformitate cu standardul PEP8 iar derogările ar trebui

să fie întemeiate
 În scopul asigurării dezvoltării u oare de mai departe a sistemului codul informatic, ș

structura de date i comentariile urmează a fi create în limba engleză. În mod similar, în ș
limba engleză urmează a fi creat interfa a de bază utilizatorului prototipurilor care în ț
conformitate cu standardele Odoo va fi tradus în limba română prin intermediul fi ierelor ș
de traducere.

 Descrierile generală ale rezultatelor cercetărilor  trebuie furnizate în limba română.

https://www.odoo.com/documentation/9.0/reference/guidelines.html
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