AJÁNLATKÉRÉS
az ubuntu.hu fórumának költöztetésére
Az ubuntu.hu weboldal csaknem 14 éve üzemel. Működése során közel 40 000 felhasználó
regisztrált az oldalon, és a felhasználók jelentős része használta vagy használja a fórumot. A
weboldalt jelenleg egy Drupal 6.38 szolgálja ki, amelynek a támogatása már lejárt.
Az FSF.hu Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy a Drupal frissítés helyett egy statikus
oldalakat generáló CMS-alapú weboldalra cseréli a lényegében jelenleg is statikus tartalmat,
az eddigi fórum helyett pedig egy Discourse-alapú fórum kerül bevezetésre.

1. Az elvégzendő feladat
Az FSF.hu Alapítvány ajánlatot kér a meglévő Drupal-alapú fórum Discourse-ra történő
költöztetésre.

1.1.

Követelmények

• A felhasználói fiókok költöztetése a felhasználónevek megtartásával
• Az összes felhasználói fiók jelszavának törlése, majd új, generált jelszó küldése e-mailben
minden felhasználó számára
• Első bejelentkezéskor kötelező jelszócsere és GDPR nyilatkozat elfogadása
• Személyes adatokból csak a felhasználónév és e-mail legyen átköltöztetve
• A fórumbejegyzések eredeti szerzői legyenek a Discourse-bejegyzések szerzői
• Jelenlegi szerkezet megtartása (témák és hozzászólások)
• A jelenlegi Közösség → Blog legyen egy új fórumtéma a Discourse-on
• A jelenlegi Közösség → Fórum teljes költöztetése
• Lehetőség kialakítása az inaktív felhasználók törlésére (valamilyen parancsfájllal)
• Az oldal fejlécébe kerüljön egy hivatkozás az ubuntu.hu-ra
• A Discourse-on csak logó csere szükséges, más személyre szabás nem
• A jelenlegi hivatkozások (ubuntu.hu/forum/X és ubuntu.hu/node/Y) átirányítása a
Discourse saját hivatkozásaira egy nginx redirect.map fájl átadásával

1.2.

Megvalósítás:

• A költöztetést először az éles weboldalról készített tesztrendszeren kell végrehajtani
(költöztetési teszt)
• A sikeres teszt költöztetést egy egyhetes (7 napos) nyilvános béta teszt követi a meglévő
felhasználóbázissal.
• A béta teszt időszak után történhet a fórum éles költöztetése.
• A végleges költöztetés után 1 hónap (30 nap) üzemeltetés támogatás, amely a költöztetési
dokumentáció és az üzemeltetési dokumentáció átadásának határideje is.

2. Határidők
Az ajánlattétel határideje

2020. szeptember 30.

A nyertes ajánlat kihirdetése 2020. október 6.
Szerződéskötés

2020. október 20-ig

Megvalósítás

a szerződéskötést követő legfeljebb 60. nap
de legkésőbb 2020. december 31.

Üzemeltetés támogatás

a megvalósítás után 30 napig

3. Fizetés
A feladat teljesítésének ellenértékét az ajánlattevő határozza meg.

3.1.

A fizetés ütemezése

• 30% a sikeres költöztetési teszt után
• 50% a sikeres költöztetés után
• 20% a támogatási időszak végén
Kötbér: a teljes szerződéses összeg 1%-a naponta, ha a megvalósítási szakasz csúszik (a 30
napos támogatás nem része a kötbérnek).

4. Ajánlattétel módja
Az ajánlatokat az ajanlat2020@fsf.hu e-mail-címre várjuk, a beérkezett ajánlatokat az Alapítvány kuratóriuma bírálja el.

