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2012 rok 
był udany! 

Dla Klastra Firm Informatycz-
nych Polski Wschodniej rok 2012 
był pełen wyzwań i intensywnych 
działań wzmacniających pozycję 
branży IT w regionie. Braliśmy 
udział w wielu wydarzeniach 

branżowych odbywających się w różnych miastach w Polsce,  
a nawet w Europie. Przeprowadziliśmy wiele rozmów biz-
nesowych, które zaowocowały powstaniem grupy HoReCa. 
W tym czasie wiele firm z branży IT postawiło na rozwój. 
Świadczy o tym większa reprezentacja firm informatycznych 
w Klastrze. 

Jak to zwykle bywa końcówka 2012 i początek Nowego 
2013 roku to czas życzeń i postanowień noworocznych. Dla 
każdej organizacji jak i dla ludzi, którzy ją tworzą to też okres 
planowania działań na nowy okres. Nikogo nie powinno dzi-
wić, że jako Klaster IT chcemy jeszcze bardziej integrować 
zrzeszone firmy, tworzyć jeszcze lepszą wartość dodaną, 
która przyniesie wymierne efekty i zadowolenie wszystkich 
stron naszej organizacji oraz jego otoczenia. Chcemy, żeby 
informatyka była kojarzona z Rzeszowem, gdzie powstaje 
wiele innowacyjnych rozwiązań, które po prostu ułatwiają  
życie zarówno pojedynczym obywatelom jak również fir-
mom. Mało kto zdaje sobie sprawę, że mnogość i jedno-
cześnie różnorodność kompetencji w klastrze jest solidnym 
fundamentem do wspólnych inicjatyw oraz tworzenia natu-
ralnych i intuicyjnych rozwiązań, za którymi stoi wiedza oraz 
doświadczenie naszych członków. Dlatego w 2013 roku  
nadal mnożymy możliwości, tropimy szanse, podejmujemy 
wyzwania. Cóż, tacy już jesteśmy – uparci informatycy.

Paweł Kielanowski
Dyrektor Biura Klastra

OD REDAKCJI
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PODKARPACKIE SPOTKANIA 
KLASTROWE

 Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej wziął udział 
w Podkarpackich Spotkaniach Klastrowych, które miały miejsce 
6 i 7 grudnia 2012 roku w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Pro-
gram Podkarpackich Spotkań Klastrowych obejmował wielowy-
miarową problematykę klasteringu, a także wpływ klastrów na 
rozwój regionalny.
 W pierwszym dniu miały miejsce prezentacje aktywnych 
klastrów podkarpackich oraz inicjatyw klastrowych. Miała miej-
sce również dyskusja nt. możliwości zintegrowanego działania  
klastrów na rzecz rozwoju regionalnego.
 W drugim dniu miała miejsce konferencja naukowa pt.  
„Klastry a rozwój regionalny”, w czasie której wygłaszane były 
referaty, mające charakter naukowej analizy uwarunkowań praw-
nych, ekonomicznych, społecznych, regionalnych i ponadregio-
nalnych w rozwoju podkarpackich klastrów.  

KLASTER IT CZŁONKIEM ZWIĄZKU 
PRACODAWCÓW KLASTRY POLSKI 
WSCHODNIEJ

 Podczas Kongresu Polski Wschodniej 20 listopada 2012 r. 
przedstawiciele 15 klastrów podpisali list intencyjny w sprawie 
powstania Związku Pracodawców Klastry Polski Wschodniej. 
Jako jedyny z Podkarpacia w inicjatywę włączył się Klaster Firm 
Informatycznych Polski Wschodniej.
 Przedsięwzięcie ma na celu integrację wszystkich środowisk 
zaangażowanych w tworzenie nowoczesnych powiązań koope-
racyjnych. Związek to swego rodzaju reprezentacja regionalnych 
inicjatyw, która ma przyczynić się do efektywnego działania na 
rzecz promocji idei klasteringu w Polsce Wschodniej. Pod listem 
podpisy złożyli przedstawiciele organizacji klastrowych z woje-
wództw podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubel-
skiego i warmińsko-mazurskiego.

KONGRES POLSKI WSCHODNIEJ

 Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej był współ-
organizatorem Kongresu Polski Wschodniej (20-21 listopada 
2012), w którym wzięło udział ok. 400 osób. Byli to wybitni spe-
cjaliści, eksperci ze świata polityki, biznesu, przedstawiciele samo-
rządów, klastrów oraz elita towarzyska i naukowa 5 województw 
Polski Wschodniej.
 Przedstawiciele Klastra IT aktywnie brali udział w debatach 
oraz spotkaniach biznesowych, a także prowadzili specjalistyczne 
seminaria. Podczas dwóch dni przeprowadzono wiele rozmów  
i nawiązano wiele kontaktów biznesowych. 
Największą i najbardziej znaczącą wartością Kongresu jest to, że 
różne środowiska usiadły przy jednym stole. Instytucje klastrowe, 
przedsiębiorstwa, agencje rozwoju regionalnego, parki naukowo-
technologiczne, władze samorządowe. Dzięki temu mogliśmy wy-
pracować wspólne zdanie i dzięki temu nasz jeden, wspólny głos 

Aktualności

Z KLASTRA

jest bardziej słyszalny w walce o przedsiębiorczość podlaskich przed-
siębiorców – ocenia Wydarzenie Tomasz Kozłowski – koordy-
nator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, Wschodniego Klastra 
Budowlanego, Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej, 
organizator Kongresu.

http://www.klasterit.pl
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Pełen ranking można znaleźć pod adresem: 
http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy/
Raporty/668b36772189a310VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm

www.podkarpackie.org.pl

DYSKUSJA O PRZYSZŁOŚCI 
MARKETINGU MIEJSC I REGIONÓW

 W dniach 15-16 listopada 2012 roku w hotelu Hilton  
Garden Inn w Millenium Hall w Rzeszowie miał miejsce II  
Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach – wyda-
rzenie w całości poświęcone tematyce marketingu miejsc. Kon-
gres zgromadził ponad 150 przedstawicieli samorządów, agencji  
interaktywnych, public relations i mediów, którzy przez dwa dni 
brali udział w bogatych merytorycznie wystąpieniach i debatach 
oraz praktycznych warsztatach, jakie po raz pierwszy znalazły się  
w programie tego wydarzenia. 

LIST INTENCYJNY Z URZĘDEM 
MIASTA RZESZOWA

 Podczas II Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samo-
rządach (15-16 listopada 2012) został podpisany list intencyjny 
o współpracy pomiędzy Klastrem Firm Informatycznych Polski 
Wschodniej a Urzędem Miasta Rzeszowa. To wydarzenie otwie-
ra wiele nowych możliwości współpracy i rozwoju branży IT  
w naszym regionie. 

CZŁONKOWIE KLASTRA IT W 
RANKINGU DELOITTE TECHNOLOGY 
FAST 50 CE 2012 

 Już po raz XIII opracowano ranking Deloitte Technology 
Fast 50 CE, który podobnie jak w latach ubiegłych, tworzą trzy  
kategorie: Technology Fast 50, Wschodzące Gwiazdy oraz Wielka 
Piątka. Zestawienie identyfikuje najszybciej rozwijające się firmy 
technologicznie innowacyjne na podstawie tempa wzrostu rocz-
nych przychodów operacyjnych. Tę, XIII już edycję zdominowały 
podmioty z sektora oprogramowania (55 proc.) i z branży inter-
netowej (35 proc.). 
 Już dwie firmy z Klastra IT znalazły się w prestiżowym rankin-
gu Deloitte. Są to Fabryka e-biznesu oraz Ideo. 
 W kategorii Wschodzące Gwiazdy – na 10 pozycji uplasowa-
ła się rzeszowska Fabryka e-biznesu. Jesteśmy agencją marketin-
gu interaktywnego i specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze  
marek w internecie, dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań z dzie-
dziny marketingu digitalowego oraz produkcji oprogramowania inter-
netowego pomagającego usprawnić procesy w firmach, zwiększać 
wydajność pracowników lub podnosić wyniki sprzedaży. Tak wysoka 
lokata w rankingu to dla nas sygnał, że zmierzamy w dobrym kie-

runku, a jednocześnie ogromna motywacja do dalszej równie inten-
sywnej pracy – wyjaśnia Mateusz Zych, prezes Fabryki e-biznesu. 
 Z kolei firma Ideo już drugi rok z rzędu znalazła się w pierw-
szej pięćdziesiątce najszybciej rozwijających się firm technologicz-
nie innowacyjnych w Europie Środkowej. Utrzymując wysoką 
dynamikę rozwoju firma ponownie znalazła się w zestawieniu  
i została sklasyfikowana na 38 pozycji. 
 W ostatnim czasie rozszerzyliśmy naszą ofertę między innymi 
o aplikacje mobilne, działania w mediach społecznościowych oraz 
platformę e-learningową. Zostaliśmy również partnerem firmy  
Sitecore, dzięki czemu jesteśmy w stanie oferować jeszcze bardziej 
zaawansowane technologicznie rozwiązania internetowe. Wszelkie 
decyzje biznesowe mają na celu zwiększanie naszego potencjału  
i jeszcze lepszej obsługi klientów. Patrząc na osiągane wyniki i tego 
typu wyróżnienia widzimy, że idziemy w dobrym kierunku.- mówi 
Arkadiusz Michno, prezes zarządu Ideo Sp. z o.o. 

http://www.klasterit.pl
http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy/Raporty/668b36772189a310VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm
http://www.podkarpackie.org.pl
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UDZIAŁ W CLUSTER COOP

 W dniach 6 i 7 listopada 2012 r. w Hotelu Hilton Garden Inn 
w Rzeszowie odbyła się konferencja pn. „Innowacyjne klastry siłą 
napędową rozwoju regionów”. Konferencja była trzecią z cyklu 
objazdowych spotkań, realizowanych w ramach projektu Cluster 
COOP, a jej tematem przewodnim był przemysł informatycz-
ny, lotniczy i ich przyszłe powiązania z przemysłem kosmicznym.  
Poprzednie konferencje miały miejsce w Bratysławie oraz Tury-
nie, a ich uczestnikami były klastry z branży: motoryzacyjnej, inży-
nieryjnej, energetycznej, IT, tworzyw sztucznych, czystej energii.
 Organizatorem konferencji „Innowacyjne klastry siłą napędo-
wą rozwoju regionów” był Urząd Miasta Rzeszowa, jedyny polski 
partner biorący udział w projekcie „ClusterCOOP”. Do uczest-
nictwa w konferencji zostało zaproszonych wielu przedstawicieli 
klastrów z Czech, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch 
oraz Polski.
 Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej aktywnie 
uczestniczył w niniejszej konferencji biorąc udział w panelach 
dyskusyjnych oraz prezentując swoją działalność wśród zapro-
szonych gości.

KLASTER IT NA PODKARPACKIM 
FESTIWALU NAUKI I TECHNIKI

 Klaster IT wziął udział w Podkarpackim Festiwalu Nauki  
i Techniki, który miał miejsce w dniach 21-22 października  
2012 r. w Europejskiej Galerii Sztuki w Millenium Hall. W przed-
sięwzięciu uznawanym za święto innowacji w naszym regionie 
wzięli udział przedstawiciele szkół, uczelni wyższych i instytu-
cji. Popularyzowali naukę i prezentowali najnowsze zdobycze  
techniki. Klaster IT prezentował możliwości sterowania urządze-
niami wykorzystując do tego ruch ciała (gesty). 
 W ramach Festiwalu przez dwa dni odbywały się wysta-
wy, pokazy, a także wykłady i warsztaty popularno-naukowe,  
skierowane do uczniów szkół, nauczycieli jak również kadry  
inżynieryjno-technicznej przedsiębiorstw. Jedną z atrakcji  
Festiwalu była wystawa „Eksperymentuj!” oraz pokazy przygoto- 
wane przez Centrum Nauki Kopernik. Dużym zainteresowaniem  
cieszyło się również stoisko Klastra IT.

KLASTER IT GOŚCIŁ W PROGRAMIE 
„KAWA CZY HERBATA” 
EMITOWANYM Z RZESZOWA  
W TVP1

 We wtorek 28 sierpnia 2012 r. program „Kawa czy herba-
ta” był nadawany z Rzeszowa. Klaudia Carlos i Paweł Pochwała 
sprawdzili jak zmieniło się nasze miasto. Z uwagi na to, że branża 
informatyczna to jedna z kluczowych dziedzin na Podkarpaciu,  
w programie wystąpili przedstawiciele Klastra IT oraz Stowa-
rzyszenia Informatyka Podkarpacka: Wojciech Materna, Paweł  
Kielanowski, Łukasz Szymański.

http://www.klasterit.pl
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www.kongresprofesjonalistów.pl

Kongres Profesjonalistów IT to wydarzenie, które ma na celu przybliżyć nowości w branży IT, ze szczególnym 
uwzględnieniem oprogramowania, które bardzo dynamicznie się zmienia. Ciągle pojawiają się nowe funkcjonal-
ności, nowe możliwości, które w połączeniu np. z zyskującymi na popularności urządzeniami mobilnymi, mogą 
podnieść efektywność firmy i przyśpieszyć dynamikę wzrostu organizacji czy przedsiębiorstwa.

Można powiedzieć, że jest to informatyczne zagłębie naszego kraju. Tu powstaje nowoczesne oprogramowanie. 
Tutaj również kształci się znaczna grupa informatyków. W marcu 2013 roku podczas Kongresu Profesjonali-
stów IT będzie wyśmienita okazja, aby nie tylko poznać nowe możliwości, jakie daje nam IT, ale również poznać 
ludzi, którzy za tym stoją.

DLACZEGO WARTO PRZYJECHAĆ DO RZESZOWA NA KONGRES?

CZYM JEST KONGRES PROFESJONALISTÓW IT?

Kongres Profesjonalistów IT to ogólnopolskie wydarzenie skierowane do osób na co dzień związanych  
z branżą IT, czyli do pracowników działów IT, specjalistów, kierowników, dyrektorów. Naszym celem jest 
zainteresowanie tych osób nowymi rozwiązaniami wspierającymi rozwój firm, instytucji edukacyjnych oraz 
jednostek samorządu terytorialnego. Udział w tym wydarzeniu będzie również doskonałą okazją do wymiany 
doświadczeń i dyskusji z ekspertami.

CZEMU SŁUŻY KONGRES PROFESJONALISTÓW IT?

ORGANIZATOREM JEST: KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

http://www.kongresprofesjonalistowit.pl/rejestracja-uczestnika/
http://www.kongresprofesjonalistowit.pl/


PRELEGENCI KONGRESU

Krzysztof Bełech
Prezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, założyciel 
SATUS
Realizuje: zarządzanie strategiczne i politykę inwe-
stycyjną, rozwój współpracy z partnerami i insty-
tucjami naukowo badawczymi, ocenę inwestycji, 
monitoring, wyjścia z inwestycji, marketing.

Grzegorz Arent
Inżynier systemowy, Polycom Polska
Do jego głównych zadań należy wsparcie przedsprze-
dażne dla partnerów z Polski, Czech, Słowacji, Litwy, 
Łotwy i Estonii.

Tadeusz Golonka
Microsoft Regional Director in Poland
Menedżer, doradca zarządów i rad nadzorczych firm 
IT, konsultant, coach, trener. 20 lat związany czynnie  
z branżą informatyczną.

Marcin Kandefer
Logito Sp. z o.o.
Od ponad 10 lat związany z branżą technologii inter-
netowej. Specjalizuje się w projektach intranetowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemów obiegu  
dokumentów.

Paweł Preneta
Kierownik projektów, Ideo Sp. z o.o.
Od 2006 roku związany z agencją interaktywną Ideo, 
która oferuje usługi w obszarze e-marketingu, e-biznesu 
oraz e-government. W firmie Ideo zajmuje się projek-
towaniem i wdrażaniem rozwiązań z zakresu e-biznesu 
i e-marketingu (intranetowe systemy komunikacji  
wewnętrznej, dedykowane systemy e-commerce).

Paweł Podwysocki
Prezes zarządu Siemens Enterprise Communications Sp. 
z o.o.
Odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań Siemens  
Enterprise Communications w Polsce i krajach bałtyc-
kich.Z branżą teleinformatyczną związany od blisko 
20 lat. Pracował dla AT&T, Lucent Technologies oraz 
Avaya. Od 2003 związany z Siemensem.

dr Arkadiusz Lewicki
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Uczestnik prestiżowego programu stażowego dla 
innowatorów polskiej nauki „Top 500 Innovators - 
Science, Management, Commercialization” zrealizowa-
nego w 2012 r. na Stanford University oraz w firmach 
IT Silicon Valley.

Mateusz Tułecki
Doradca Zarządu ds. Marketingu i PR, Satus Venture
Pomysłodawca i organizator konferencji InternetBeta 
oraz spotkań XRAII w Rzeszowie. Wykładowca, szko-
leniowiec, doradca, ewangelizator, prowadzi zajęcia 
na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera  
w Krakowie.

Olgierd Madej
Polycom Polska, Dyrektor Sprzedaży na obszar Europy 
Wschodniej oraz Krajów Bałtyckich
Do jego zadań należy rozwój kanałów sprzeda-
ży wszystkich produktów firmy Polycom w regio-
nie obejmującym Europę Wschodnią, Polskę i kraje  
Bałtyckie, jak również współpraca z partnerami, dys-
trybutorami oraz klientami.

Sławomir Żmuda
Project Manager w BMM Sp. z o.o.
Doświadczony Project Manager, konsultant, licencjo-
nowany trener IPMA Level D i C. Od ponad 15 lat 
związany z firmą BMM sp. z o.o., w której brał udział  
w przygotowaniu i realizacji dużych projektów infor-
matycznych, głównie w sektorze Ochrony Zdrowia.

Arkadiusz Kwapisz
Ekspert, Urząd Patentowy RP
Odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń o udzie-
lenie patentów na rozwiązania z dziedziny elektroni-
ki, informatyki, automatyki i robotyki oraz zgłoszeń  
o udzielenie praw ochronnych na wzory użytkowe.

Mariusz Karbowski
Enterasys Secure Networks Area Sales Manager Poland
Odpowiedzialny za rozwój oraz sprzedaż rozwiązań 
Enterasys Networks w Polsce. W ciągu 15 lat kariery 
zawodowej brał udział w przygotowywaniu i wdraża-
niu szeregu projektów informatycznych.

Janusz Lenkiewicz
Dyrektor zarządzający mediaKURSY
Doradca w zakresie metodyki e-learningu i zastosowa-
nia nowych technologii w nauczaniu, szkoleniach i za-
rządzaniu wiedzą. Kieruje projektami e-learningowymi 
realizowanymi dla największych klientów korporacyj-
nych i czołowych wyższych uczelni w Polsce.

Michał Romanowski
Marketing Manager, Beyond.pl
Związany z branżą marketingową od 8 lat. Doświad-
czenie zdobywał pracując m.in. na w IDS Scheer: 
międzynarodowej korporacji informatyczno-konsul-
tingowej oraz w największym polskim holdingu edu-
kacyjnym.
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ANDROID.COM.PL - 
NOWA ODSŁONA

 Każdy kto interesuje się technologiami mobilnymi, z pewnością 
kojarzy serwis Android.com.pl - największe w Polsce Centrum 
Google Android.
 Kilka miesięcy planowania i pracy zaowocowało wdrożeniem 
całkowicie nowej odsłony tego popularnego serwisu społeczno-
ściowego. Co się zmieniło? Można by rzec - wszystko, począwszy 
od layoutu, aż po całkowicie autorskie rozwiązania funkcjonalne. 
Rewolucyjna baza smartfonów i tabletów - pierwsza tego typu 
na świecie, z intuicyjnym systemem dopasowania do potrzeb  
i porównywarką, a także autorski system rozliczania redakto-
rów serwisu z ilości i jakości publikowanych artykułów - to tylko  
namiastka zastosowanych rozwiązań. Zapraszamy do sprawdze-
nia efektów naszej pracy na android.com.pl

RUSZA ECOMMERCE.IDEO.PL 

 Obroty sklepów internetowych w ciągu ostatnich 10 lat wzro-
sły w astronomicznym tempie z około 50 milionów złotych w 
2001 r. do przeszło 7,5 miliarda złotych w roku ubiegłym. Obroty 
sklepów internetowych ciągle rosną, a osoby, które do tej pory 
nie robiły zakupów przez internet deklarują chęć dokonania ich 
w przyszłości.
 Zarówno tego typu wyniki badań jak i wzrost ilości zapytań 
ofertowych sugerują, że jest to dobry kierunek rozszerzania biz-
nesu dla wielu firm. W odpowiedzi na to rosnące zaintereso-
wanie sprzedażą przez Internet firma Ideo wydzieliła w swoich 
strukturach dział odpowiedzialny za wdrożenia systemów sprze-
dażowych. Pełen zakres usług działu znalazł się na dedykowa-
nym serwisie internetowym www.ecommerce.ideo.pl. Głównym 
elementem oferty jest wdrażanie systemów informatycznych 
wspierających sprzedaż, od prostych sklepów po rozbudowane 
platformy B2B pozwalające na zarządzanie bazą kilku milionów 
produktów.
 Uzupełnieniem oferty są usługi wspierające sprzedaż, a więc 
m.in. usługi związane z optymalizacją istniejących platform, po-
zyskiwanie użytkowników czy mechanizmy aktywizacji porzuco-
nych koszyków. W tej grupie usług znalazły się także programy 
lojalnościowe i motywacyjne.

WZROST ZATRUDNIENIA, WIECEJ 
PROJEKTÓW ORAZ WYRÓŻNIENIE 
DLA FIRMY ORDER OF CODE.

 Rok 2012 firma Order of Code z Przemyśla zamknie 240% 
wzrostem zatrudnienia w porównaniu z końcem 2011 roku. 
Zwiększyła się także liczba projektów, nad którymi pracuje  
zespół. Z ciekawszych, zrealizowanych ostatnio, wymienić należy: 
przeniesienie z Excela na stronę internetową kalkulatora wylicza-
jącego opłacalność zakupu nieruchomości (dla klienta z Wielkiej 
Brytanii) oraz oprogramowanie wspomagające przewidywanie 
kursów giełdowych (dla klienta z Norwegii).
 Jesienią 2012, dyrektor firmy Order of 
Code został wybrany, jako jeden z pię-
ciu przedsiębiorców Podkarpacia, którzy 
osiągnęli sukces w biznesie, a zarazem 
angażują się społecznie i są odpowiedzial-
nymi pracodawcami. Wyboru dokonała 
kapituła projektu „Biznes. Dobry wybór”. 
Patronem przedsięwzięcia była PKPP  
Lewiatan.

Aktualności Z FIRM

WWW.ABERIT.EU 

WWW.ORDEROFCODE.COM

LINK DO ARTYKUŁU O WRĘCZENIU NAGRÓD: 
http://www.wizerunekprzedsiebiorcow.pl/index.php?option=com_content&view

=article&id=131:galeria-przedsiebiorcow-uhonorowana&catid=48:
grudzien-2012&Itemid=103

WWW.ELEARNING.IDEO.PL

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

 Nauczanie w formie e-learning stanowi doskonałe uzupełnie-
nie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa trady-
cyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostęp-
ną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie 
specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych 
takich jak teksty, pliki dźwiękowe, filmy, animacje, ćwiczenia  
interaktywne oraz dowolnych innych materiałów multimedial-
nych sprawia, że nauka nie tylko staje się efektywna, ale jest  
również przyjemna dla uczących się. Co istotne - ta forma eduka-
cji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej 
wiedzy.
 W ramach prac rozwojowych przy systemie Edito CMS  
powstała autorska platforma do obsługi nauczania na odległość: 
Edito E-learning. W serwisie www.elearning.ideo.pl, który jest 
dedykowany tejże usłudze znajdują się szczegółowe informacje 
na temat platformy i jej możliwości. Zapraszamy do zapoznania 
się z przykładowymi szkoleniami zamieszczonymi w serwisie oraz 
bezpłatnego skorzystania z Demo systemu. 

WWW.ECOMMERCE.IDEO.PL 

http://www.klasterit.pl
http://WWW.ABERIT.EU
http://WWW.ORDEROFCODE.COM
http://www.wizerunekprzedsiebiorcow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:galeria-przedsiebiorcow-uhonorowana&catid=48:grudzien-2012&Itemid=103
http://www.elearning.ideo.pl
http://WWW.ECOMMERCE.IDEO.PL
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BMM INSPIRUJE!

 Firma BMM Sp. z o.o. 
po raz kolejny znalazła 
się w gronie laureatów 
regionalnej – podkar-
packiej edycji konkur-
su „Krajowi Liderzy 
Innowacji i Rozwoju”. 
Kapituła konkursu przy-
znając Naszej firmie 
nagrodę w nowej kate-
gorii „Inspirująca firma”, 
doceniła zaangażowa-
nie BMM w tworzenie 
i wdrażanie innowacyjnych a zarazem inspirujących rozwiązań 
ICT, pozwalających osiągnąć wymierne korzyści biznesowe. Zdo-
bywców tytułu Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 
– z województwa podkarpackiego – poznaliśmy podczas semi-
narium „Innowacje bliżej nas”, które 12 grudnia 2012 roku odby-
ło się w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Wyróżnionych 
zostało w sumie 15 firm, samorządów i fundacji z Podkarpacia. 
Sukces BMM jest tym cenniejszy, że nagrody w kategorii „Inspiru-
jąca firma” rozdano po raz pierwszy w historii konkursu. 
 - Potencjał innowacyjny firm tego regionu jest naprawdę duży. 
Liczba zgłoszeń, świetne pomysły oraz wysoka ocena wniosków po-
kazują, że Podkarpacie, doskonale realizuje przyjętą regionalną stra-
tegię innowacji - podkreślił Krzysztof Duchnowski, Prezes Fundacji 
Innowacji i Rozwoju, organizator konkursu.
Firma BMM już po raz trzeci została laureatem konkursu. W po-
przednich edycjach firmę wyróżniono w kategorii „Innowacyjna 
usługa” za „Benchmarking Jednostek Ochrony Zdrowia” (2010) 
oraz „Akademię nowoczesnego menedżera i specjalisty HR” 
(2011).

NAGRODA DELOITTE DLA FEB-U 

 Członek Klastra, Fabryka e-biznesu znalazła się w dziesiątce 
najszybciej rozwijających się firm z Europy Środkowej, w katego-
rii „Rising Stars - Wschodzące Gwiazdy” tegorocznego rankingu 
Deloitte.
 Zakwalifikowano tam firmy, które istnieją na rynku co najmniej 
trzy lata, ale nie dłużej niż pięć. Warto podkreślić, że w katego-
rii „Wschodzące Gwiazdy” to w tym roku jedyna firma z tego  
regionu Polski, zajmująca się oprogramowaniem i rozwiąza- 
niami e-marketingowymi. Pozostałe z dziesiątki pochodzą z woj.  
mazowieckiego.

TOP S.A

 Firma TOP S.A prowadzi projekt integracji systemów informa-
tycznych w firmie FME FOOD produkującej maszyny spożywcze. 
Prace wdrożeniowe w FME FOOD prowadzone są w ramach 
projektu Zwiększenie skuteczności przeprowadzanej współpra-
cy z Partnerami w obszarze sprzedaży, magazynu oraz realizacji 
procesów produkcyjnych dzięki aplikacji B2B. 
 TOP S.A wprowadza do oferty zintegrowanego oprogra-
mowania system TOP DMS. System TOP DMS jest systemem 
zarządzania dokumentami i sprawami możliwym do obsługi  
z poziomy przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych. 
Funkcjonalności systemu obejmują m.in. zarządzanie ścieżkami  
i przepływem dokumentów, kompletację według spraw, automa-
ty przypominające, integrację z pocztą i szereg innych.

WWW.BMM.COM.PL

SUPLEMENT NARZĘDZI IT 
DLA PRODUCENTA SUPLEMENTÓW

 Olimp Laboratories, jeden z największych i najbardziej 
znanych producentów suplementów diety, zdecydował 
się na wymianę oprogramowania wspomagającego proces  
budżetowania i analiz biznesowych, rezygnując z systemu 
TETA Controlling, na rzecz TETA Business Intelligence. Wdro-
żenie realizuje firma BMM Sp. z o.o., kontynuując współpracę 
zapoczątkowaną w 2007 roku. To już drugi system klasy Bu-
siness Intelligence, który nasza firma dostarczy do Olimp 
Labs. Dotychczasowa, bezproblemowa współpraca, obejmu-
jąca implementację oraz obsługę serwisową oprogramowa-
nia TETA Controlling zaowocowała zaufaniem klienta, który 
mimo wysoko zawieszonej przez konkurencję poprzeczki,  
zdecydował się na wybór naszej oferty. 

WWW.BMM.COM.PL WWW.TOPSA.COM.PL

WWW.FEB.NET.PL 

http://www.klasterit.pl
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 4 października miała miejsce konferen-
cja, która dedykowana była firmom z bran-
ży hotelowej, restauracyjnej i cateringowej. 
Spotkanie odbyło się w Hotelu Wellness 
& SPA Nowy Dwór w Świlczy koło Rze-
szowa. Prelegenci w swoich wystąpie-
niach poruszyli zagadnienia nowoczesnych 
rozwiązań informatycznych, które mogą  
pomóc sprawniej zarządzać firmami  
sektora HoReCa.
 Wydarzenie zgromadziło przedsta-
wicieli firm z branży HoReCa południo-
wo-wschodniej Polski. Uczestnicy mogli 
dowiedzieć się o innowacyjnych rozwią-
zaniach w różnych obszarach działalności 

 27 września 2012 r. w warszawskim 
Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza 
odbyła się ogólnopolska konferencja dla 
branży wodno-ściekowej. Tematem spo-
tkania organizowanego przez Wschodni 
Klaster Informatyczny były „Zintegrowane 
systemy informatyczne dla branży WOD-
KAN”. Program obejmował nie tylko  
wystąpienia prelegentów, ale również  
panel dyskusyjny i rozmowy kuluarowe.
 Konferencja zgromadziła blisko 70 

 7 września 2012 r. miała miejsce ko-
lejna konferencja zorganizowana przez  
Klaster IT. Tym razem tematem spotkania 
były „Systemy bezpieczeństwa dla firm”. 
Konferencja odbyła się w Oranżerii na 
Zamku w Dubiecku i zgromadziła ponad 
45 osób zainteresowanych nowościami w 
branży zabezpieczeń. Oprócz prezentacji 
nowych urządzeń do monitoringu, ważną 
częścią konferencji były warsztaty, w cza-
sie których każdy miał możliwość obsługi 
i montażu tych urządzeń oraz swobodnej 
wymiany doświadczeń z naszymi eksperta-
mi. Część praktyczna okazała się również 
bardzo pomocna dla tych, którzy chcieli 

Co nowego w branży HoReCa? 

Zintegrowane systemy informatyczne 
dla branży WOD-KAN

Systemy bezpieczeństwa dla firm

04.10.2012

27.09.2012

07.09.2012

ich firm od zabezpieczenia gotówki aż po 
mobilne aplikacje. 
Gościem specjalnym konferencji był Pan 
Maciej Łobos, Prezes Zarządu MWM  
Architekci Sp. z o.o.

uczestników - przedstawicieli branży  
wodno-ściekowej oraz firm informatycz-
nych, które myślą o rozszerzeniu swojej 
oferty o rozwiązania dedykowane firmom 
komunalnym, jak również o współpracy  
z Klastrem IT. 

poznać budowę urządzeń do monitoringu 
oraz zasady budowania sieci monitoringo-
wych.
 Podczas konferencji zaprezentowane 
zostały m.in. systemy monitoringu oraz 
IP od BCS, systemy alarmowe Pyronix, 
rozwiązania ATTE oferowane przez fir-
my Guardar, Biuro-Mat oraz Shl Centrum 
Technologii.
 Solidna dawka wiedzy oraz praktycz-
nych umiejętności, a przy tym wymiana 
doświadczeń z osobami z branży z pew-
nością podniosła kompetencje wszystkich 
uczestników konferencji.  

Zobacz relację: 
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