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AKTUALNOŚCI

OD REDAKCJI

Wspólne inicjatywy w Polsce to temat trud-
ny. Nie od dzisiaj wiadomo, że raczej jesteśmy 
narodem indywidualistów, gry drużynowe nie za 
bardzo nam wychodzą, co widać i na przykładzie 
Euro2012 czy odbywających się Igrzysk Olimpij-
skich.

Dlatego nasza sprzed kilku lat inicjatywa jest 
swego rodzaju wyjątkiem, działaniem, które 
może pokazać, jak efektywnie można wykorzy-
stać efekty synergii, jak wiele podmiotów gospo-

darczych - jeśli zaczną ze sobą stale rozmawiać może stworzyć wartość 
dodaną. Prywatnie do dzisiaj spotykam się z firmami z branży IT, które 
teraz mówią, że nie dołączyły się do inicjatywy, choć były do niej zapra-
szane, nie z ideologicznych powodów, tylko tak jakoś wyszło. Brak czasu, 
brak przekonania... Dzisiaj zaczynają na powrót o współpracy myśleć.

Do wspólnego działania trzeba dojrzeć. Jeśli zauważy się, że w grupie 
przedsiębiorców wiele rzeczy daje się zrobić lepiej, efektywniej, szybciej, 
a przede wszystkim daje się zrobić rzeczy, które są niewykonalne w 
taki sam sposób dla pojedynczego przedsiębiorstwa, to otwiera się wła-
śnie sfera współpracy klastrowej. Nasza inicjatywa, różna od większości 
powstałych w Polsce, bo całkowicie oddolna, reprezentująca i myślenie 
i interesy MŚP, bez wpływu dominującego jednego dużego przedsię-
biorstwa jest coraz częściej dostrzegana przez różnych graczy rynko-
wych - dzięki czemu dostajemy coraz to nowe możliwości. Zapraszamy 
wszystkie firmy z branży IT, im więcej nas będzie, tym bardziej będziemy 
reprezentatywni i tym więcej będziemy mogli dla nas i dla całej branży 
zyskać.

Dzisiaj, dzięki wieloletniej pracy realizujemy szereg aktywności, które 
mają wspomagać i nasze firmy, branżę IT, nasz region. Również po to, 
żeby każdy z nas przedstawiając się w Polsce, mógł się chwalić tym, że 
jego korzenie są z Podkarpacia. Z Polski Wschodniej. Aby to przestało 
być czymś wstydliwym a stało się synonimem innowacji, nowoczesności, 
dobrej roboty. Marzenia? Być może, ale to jeden z celów jaki przyświeca 
nam od początku współpracy.

Kwartalnik, którego pierwszy egzemplarz mamy przyjemność zapre-
zentować, to jeden ze sposobów dotarcia do branży, do wszystkich po-
tencjalnych członków naszej inicjatywy, oraz pokazania, że w branży IT 
się dzieje dużo dobrego.

Zapraszamy wszystkich do kontaktu, współpracy, korzystania z na-
szych usług, będziemy tu prezentować pomysły, produkty, ciekawe wy-
darzenia. 

Mamy nadzieję, że wpiszemy się na trwałe w krajobraz gospodarczy 
oraz przyczynimy się do podnoszenia efektów pracy naszych firm.
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AKTUALNOŚCI

SPOTKANIE Z KOREA TELECOM

Początkiem lipca odbyło się spotkanie podkarpackich podmio-
tów informatycznych z przedstawicielami firmy Korea Tele-
com – jednego z największych na świecie operatorów sieci 
szerokopasmowych i dostawców rozwiązań technologicznych. 
Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy przy projektach 
inwestycyjnych w Polsce. 
To pierwsze tak ważne wydarzenie w historii Klastra IT i firm 
w nim zrzeszonych. Spotkanie, które miało miejsce w siedzibie 
Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przy ul. Rejtana w 
Rzeszowie, to szansa nie tylko dla informatycznych liderów z 
Podkarpacia, ale i na rozwój gospodarki całego regionu. 

KLASTER IT ZAJĄŁ 1 MIEJSCE NA TARGACH IT 
BUSINESS SOLUTIONS W WARSZAWIE

W Hotelu Marriott w Warszawie 1 czerwca od-
były się Targi IT Business Solutions, które zgro-
madziły najlepszych dostawców rozwiązań IT dla 
przedsiębiorstw oraz instytucji. Wśród uczestni-
ków znalazł się działający w Polsce południowo-
-wschodniej Klaster IT, który głosami osób zwie-
dzających targi, otrzymał tytuł „TOP CHOICE 
Najlepszy wystawca”. 

SLOVAK CLUSTER MATCHMAKING 
ROADSHOW

Na początku marca w Bratysławie miała miejsce międzynaro-
dowa konferencja poświęcona tematowi współpracy między 
klastrami w środkowo-wschodniej części Europy. Wydarzenie, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele 20 klastrów, zostało 
zorganizowane przez Słowacką Agencję Innowacji i Energii 
(SIEA) w ramach projektu ClusterCOOP. Klaster IT również 
wziął udział w tej konferencji i reprezentował firmy z branży 
informatycznej i telekomunikacyjnej tworzących Wschodni 
Klaster Informatyczny. Była to doskonała okazja, aby w tym 
międzynarodowym gronie zaprezentować działalność i sukce-
sy Klastra IT oraz poznać profil i sposób działania innych po-
dobnych inicjatyw z Europy środkowo-wschodniej. 

POWSTAŁA PODKARPACKA 
PLATFORMA TECHNOLOGICZNA  

W Urzędzie Miasta Rzeszowa 12 czerwca odbyła się prezen-
tacja Podkarpackiej Platformy Technologicznej – inicjatywy, 
której celem jest stworzenie i doskonalenie płaszczyzny do 
prowadzenia działalności naukowej, naukowo-technicznej, do-
radczej i edukacyjnej, a także komercjalizacji badań naukowych 
w naszym regionie.

Podkarpacka Platforma Technologiczna to rezultat współpra-
cy Aliansu Strategicznego Technologicznych Klastrów Podkar-
packich, reprezentowanego przez Podkarpacki Klaster Energii 
Odnawialnej, Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne – Klaster 
Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego oraz Wschodni Klaster Infor-
matyczny. To nowa, ale obiecująca inicjatywa, której idea opiera 
się na wzroście aktywności partnerów wspierającej  procesy 
tworzenia skutecznych mechanizmów dyfuzji i transferu wiedzy.
Do powstania Podkarpackiej Platformy Technologicznej do-
szło 12 kwietnia br. na Uniwersytecie Rzeszowskim.

KLASTER IT WSPIERA MŁODE TALENTY

W Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIZ 27 marca miał 
miejsce konkurs informatyczny zorganizowany przez placówki 
naukowe z Rzeszowa: Akademickie Liceum Ogólnokształcące, 
Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz Szkołę Mate-
matyczno-Informatyczną. Do rywalizacji przystąpiło 15 drużyn. 
Najlepsi okazali się uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
Sióstr Prezentek z Rzeszowa: Bartosz Wesół, Michał Kurecki 
oraz Szczepan Woźniak. Nagrody dla wszystkich uczestników 
konkursu ufundowali: Klaster IT, Ideo Sp. z o.o. oraz Partners 
in Progress.
Konkurs składał 
się z dwóch eta-
pów. W pierw-
szym uczestnicy 
zmierzyli się z 
testem wielo-
krotnego wybo-
ru składającego 
się z 25 pytań 
dotyczących znajomości budowy komputera, urządzeń i sieci 
komputerowych. W drugim na uczestników czekały zadania 
sprawdzające ich umiejętności graficzne oraz poruszanie się w 
świecie wirtualnej rzeczywistości. 



4

AKTUALNOŚCI

PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO

Order of Code w ostatnim czasie zajmuje się projektem 
z dziedziny przetwarzania języka naturalnego (NLP). Pro-
totyp umożliwia „rozumienie” znaczeń użytych w zdaniach 
z określonej dziedziny (podróże lotnicze). NLP wymaga 
wiedzy zarówno lingwistycznej (Wordnet, lematyzacja), jak 
i programistycznej (bazy danych, C#, java, php). Tworzymy 
„szyte na miarę” rozwiązania programistyczne, jak: wysoko-
wydajne bazy danych, szybkie algorytmy, szybkie testowa-
nie strategii inwestycyjnych, pozyskiwanie i przetwarzanie 
heterogenicznych danych.

VEGACOM DLA ASSECO POLAND

Kilka tygodni temu firma VEGACOM podpisała umowę 
na dostawę rozwiązania telekomunikacyjnego do nowej 
siedziby Asseco Poland w Warszawie. VEGACOM do-
starcza i instaluje system Siemens OpenScape Voice 8000 
na 1200 abonentów, w tym przeszło 1000 aparatów IP. 
Praktycznie wszyscy abonenci systemu będą korzystać z 
telefonów systemowych serii Openstage.

WWW.VEGACOM.PL

INFORMATYZACJA 
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 
W CZERWONEJ GÓRZE

Na podstawie umowy podpisanej w maju br. firma BMM 
Sp. z o.o. zrealizuje projekt obejmujący „Dostawę i wdro-
żenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz ze 
sprzętem informatycznym” w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze k. Kielc.

Projekt obejmuje rozbudowę Szpitalnego Systemu Infor-
matycznego – InfoMedica, jego integrację z systemami 
funkcjonującymi w szpitalu, modernizację sieci logicznej, 
dostawę systemu typu RIS i PACS, dostawę sprzętu kom-
puterowego i oprogramowania użytkowego oraz wdroże-
nie hurtowni danych szpitalnych - OPTICO.

WWW.BMM.COM.PL

WWW.ORDEROFCODE.COM

PROF.-EAN2

Aplikacja firmy PROFERIS teraz jest dostępna także na 
drukarki DYMO. Zintegrowany z programami Comarch 
system umożliwia drukowanie cenówek, czyli etykiet skła-
dających się z kodu kreskowego oraz wybranych przez 
użytkownika informacji. Zadaniem aplikacji jest usprawnie-
nie procesów logistycznych przy wykorzystaniu jednej z 
metod automatycznej identyfikacji towarów, jaką jest kod 
kreskowy. Dotychczas program współpracował z drukar-
kami etykiet wykorzystującymi język programowania EPL2 
(np. Zebra, Argox)

WWW.PROFERIS.PL

INTEGRACJA  TOP9000 Z SYSTEMEM ELEK-
TRONICZNYCH ETYKIET CENOWYCH 

W sklepie Zielony Koszyk System TOP9000 został w pełni 
zintegrowany z Systemem Elektronicznych Etykiet Ceno-
wych Pricer wdrożonym przez firmę Comp SA, oddział 
Novitus – Centrum Technologii Sprzedaży w wyniku cze-
go obsługa elektronicznych etykiet odbywa się z poziomu 
oprogramowania rzeszowskiej firmy TOP S.A..

System centralnie sterownych etykiet elektronicznych za-
pewnia m.in: automatyzację i pełną kontrolę nad  zmia-
nami cen towarów na półkach, minimalizację kosztów 
codziennej zmiany cen w tradycyjny sposób oraz możli-
wość prezentacji dodatkowych informacji np. parametrów 
towarów.

WWW.TOPSA.COM.PL
EKSPANSJA NA RYNKI ANGLOJĘZYCZNE

Ideo Sp. z o.o. ma w swoim portfolio coraz więcej pro-
jektów i usług realizowanych dla klientów anglojęzycznych. 
Na potrzeby łatwiejszego dotarcia do tej grupy odbior-
ców uruchomiony został dedykowany serwis www do-
stępny pod adresem www.ideoagency.com. Dla wsparcia 
sprzedaży usług związanych z pozycjonowaniem w wy-
szukiwarkach anglojęzycznych oraz optymalizacją stron 
internetowych pod kątem SEM uruchomiono także serwis 
internetowy www.polandlinkbuilding.com.

WWW.IDEO.PL

„EKO BOHATEREM MOŻESZ ZOSTAĆ I TY”

Dla dzieci wszystko! Agencja Interaktywna Aberit produ-
kuje również proste gry dla najmłodszych. To ze względu 
na milusińskich podjęliśmy się wykonania gry oraz bajki 
edukacyjnej o tematyce ekologicznej.  Wraz ze Stowarzy-
szeniem „Zielona Stalówka” uczymy dzieci już od najmłod-
szych lat prawidłowego segregowania śmieci, a także dba-
nia o środowisko naturalne. Dodatkowo przygotowaliśmy 
także film poruszający problem ochrony fauny i flory rzeki 
San, który został zrealizowany w Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków w Stalowej Woli. Tutaj każdy może zostać Eko 
Bohaterem! 

WWW.ABERIT.EU

http://www.vegacom.pl
http://www.bmm.com.pl
http://www.orderofcode.com
http://www.proferis.pl
http://www.topsa.com.pl
http://www.ideo.pl
http://www.aberit.eu
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HoReCa - to określenie oznaczające branżę 
hotelarską, restauracyjną i kawiarnianą. Z na-

szego punktu widzenia uzupełniamy ją o obiekty 
wellness, SPA oraz fitness. 

Grupa HoReCa to doskonały przykład na to 
jak wiele firm specjalizujących się w różnych dzie-
dzinach potrafi połączyć swoje siły i komplekso-
wo realizować projekty inwestycyjne od A do Z.  

Oferta Grupy Horeca kierowana jest do: 
• inwestorów, 
• wykonawców budów, 
• obecnych właścicieli / menedżerów hoteli, re-

stauracji, SPA oraz klubów fitness,
• osób, które w branży hotelarskiej stawiają 

pierwsze kroki.

Działamy kompleksowo i elastycznie. Klien-
tom proponujemy kompleksowe rozwiązania 
obejmujące:
•  dopasowane do potrzeb oprogramowanie,
•  niezawodny hardware (sprzęt komputerowy, 

urządzenia mobilne),
•  profesjonalne systemy telefoniczne i wideo-

-konferencyjne,
• najlepszą infrastrukturę sieciową i okablowanie,
•  bezpieczne systemy przeciwpożarowe, 
•  sprawdzone systemy dozoru (monitoring  

i kontrola dostępu),

•  kilkunastoletnie know-how (pełna fachowa wie-
dza oraz doświadczenie w branży HoReCa), 

•  marketing godny polecenia.

Twój biznes zostanie zaprogramowany opty-
malnie i efektywnie jeśli wykorzystasz wszystkie 
nasze możliwości. Wieloletnie doświadczenie w 
branży i współpraca między firmami - podwyko-
nawcami daje pewność, że zlecone nam prace 
zostaną zrealizowane z najwyższą starannością, 
a wszystkie elementy systemu będą bezawaryj-
nie ze sobą współpracować. To bardzo istotne  
z punku widzenia wydajności całego systemu.

Warto pamiętać również o tym, że w ta-
kim modelu współpracy Klient oszczędza czas, 
ponieważ wszelkie formalności prowadzone są 
przez jedną firmę z Grupy HoReCa, która dzieli 
realizację złożonego zlecenia pomiędzy wyspe-
cjalizowanych i zaufanych wykonawców dających 
gwarancję na swoje prace. Dodatkowo, wiodący 
podmiot (wykonawca) czuwa nad integracją ca-
łego systemu.

To wszystko sprawia, że Klienci są pod wra-
żeniem efektu naszych działań, dlatego tak chęt-
nie nas polecają! 

Dlatego jeśli planujesz inwestycje w branży 
HoReCa, wybierz ekspertów, którzy pomogą Ci 
osiągnąć sukces.     PK

Grupa HoReCa 
to firmy:

Powstaje 
Grupa HoReCa

Dowiedz się więcej >>

http://www.klasterit.pl/oferta/horeca-hotele-restauracje-spa/
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DOŁĄCZYLI DO NAS

Order of Code to niewielka firma programistyczna 
powstała w październiku 2011 w Przemyślu, gromadząca 
w swoich szeregach specjalistów, którzy przyczynili się do 
międzynarodowego sukcesu brytyjskiej wyszukiwarki lotów 
Skyscanner. Nabyte w brytyjskiej firmie doświadczenia pro-
gramiści Order of Code wykorzystują przy projektach dla 
klientów głównie z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczo-
nych. 

Firma Order of Code oferuje „szyte na miarę” rozwią-
zania programistyczne, jak pozyskiwanie danych z Internetu 
i tworzenie z nich baz danych, tworzenie aplikacji interne-
towych i desktopowych, tworzenie zawansowanych stron 
internetowych na 
bazie Wordpress 
i Drupal, opraco-
wywanie strategii 
SEO. Jednym z dłu-
gofalowych projek-
tów firmy dla bry-
tyjskiego klienta jest 
projekt związany 
z przetwarzaniem 
języka naturalnego 
(NLP). 

Agencja Interaktywna Zubi.pl specjalizuje się w two-
rzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-
-biznesu.  Zapewniamy kompleksową obsługę począwszy 
od analizy potrzeb, poprzez opracowanie strategii, dobór 
narzędzi, realizację projektu, a także utrzymanie serwisu. 

Tworzymy:  Strony www,  E-commerce, Platformy B2B, 
Web 2.0, Systemy CMS i CRM - począwszy od opracowa-
nia odpowiedniej strategii, przez realizację projektu, aż po 
wdrożenie i obsługę powdrożeniową. Każdy z tych etapów 
jest sprawnie i rzetelnie zarządzany. Cały czas pamiętamy, 

że dobre opro-
gramowanie po-
zostaje proste 
w użyciu bez 
względu na jego 
złożoność.

Technologie 
jutra są dla nas 
inspiracją, a cele 
biznesowe na-
szych Klientów - 
wyzwaniem.

Aberit agen-
cja interaktywna 
to firma, w któ-
rej kreatywność 
i funkcjonalność 
łączą się w jed-
no. Dzięki temu 
uzyskujemy ory-
ginalne efekty i 
zadowolenie na-
szych Klientów.

Szybko, pro-
fesjonalnie i z wdziękiem - tak działamy, by osiągnąć cel. 
Misz-masz pomysłów przekształcamy w atrakcyjne serwisy 
www, funkcjonalne aplikacje internetowe, unikalną identy-
fikację wizualną, działania typu e-commerce i e-marketing. 

Tworzymy strony www, landing page (projektujemy i 
programujemy, oferujemy systemy e-commerce, a także 
aplikacje internetowe, filmy korporacyjne, reklamowe, ani-
macje flash, gry edukacyjne/reklamowe.

To, co już stworzyliśmy, możecie zobaczyć na naszej 
stronie internetowej.

PROFERIS to rzeszowska firma informatyczna posia-
dająca długoletnie doświadczenie w branży IT, szczególnie 
we wdrożeniach systemów do zarządzania firmy Comarch. 
PROFERIS dostarcza rozwiązania informatyczne oraz za-
pewnia kompleksową obsługę informatyczną przedsiębior-
stwom, niezależnie czy jest to usługa jednorazowa czy sta-
ła współpraca z działem IT.  Wybór PROFERIS zapewnia 
oszczędność czasu, usprawnienie działań firmy oraz dostęp 
do nowych technologii i urządzeń. Oferowane usługi wy-
konywane są rzetelnie, a wśród Klientów firmy PROFERIS 
wymienić można między innymi: Mercedes-Benz Polska, 
META-ZEL Sp. z o.o., Basco 2, PHU ROJAX, Persena Sp. z 
o.o., Biuro Rachunkowe MARTIKA. 

www.aberit.eu

www.orderofcode.com

www.zubi.pl

www.proferis.pl
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INTEGRACJE

ZYSKOWNY 
E-COMMERCE 

Wielu przedsiębiorców pewnie nie raz się przekonało, 
że we współczesnym zarządzaniu firmą niezwykle istotny jest 
sprawny obieg informacji oraz szybki dostęp do nich i wykorzy-
stanie ich w procesach biznesowych. Są to także podstawowe 
cele posiadania oprogramowania i współpracy z firmą infor-
matyczną. Ważne jest jednak, aby funkcjonalności dopasowy-
wane były do określonych potrzeb firmy oraz jej charakteru. 
Pomocne bywają tutaj chociażby systemy dla biznesu firmy 
Comarch, oferowane m.in. przez rzeszowską firmę Proferis.

Do dyspozycji mamy szeroki wachlarz funkcjonalności do-
pasowywany do określonych potrzeb firmy, jak i branży oraz 
charakteru prowadzonej działalności. Systemy mają charakter 

modułowy i są na tyle elastyczne i zintegrowane, że swobod-
nie mogą rozwijać się wraz z firmą, poprzez rozszerzanie funk-
cjonalności. Co więcej firma Proferis oferuje także aplikacje 
dedykowane, które umożliwiają stworzenie funkcjonalności na 
indywidualne zamówienie.  

Nowoczesny i rozwojowy charakter oprogramowania, jak 
i sprawny outsourcing IT sprawiają, że wdrożenie systemu za-
pewnia firmie m.in.: automatyzację pracy i oszczędność czasu, 
usprawnienie działania procesów w firmie, sprawny przepływ 
informacji i obiegu dokumentów, zwiększenie wydajności pra-
cowników, obniżenie kosztów operacyjnych, wzrost satysfakcji 
klienta.

Istnieje wiele, z pozoru trudnych do rozwiązania problemów, z jakimi na co dzień borykają 
się przedsiębiorcy funkcjonujący w branży handlowej. Rosnące koszty prowadzenia działalności, 
opóźnienia powstające w łańcuchu dostaw czy niepewna sytuacja na rynku, to tylko niektóre z 
nich. Nakładają się na to wewnętrzne problemy organizacyjne, z których wyróżnić można mię-
dzy innymi chaos organizacyjny wynikający ze zbyt dużego zakresu obowiązków i ilości zadań 
nakładanych na pracowników działu sprzedaży. Są one związane zarówno z pozyskiwaniem 
zamówień (stały kontakt z klientami, organizacja promocji, ofertowanie), ich realizacją (wszyst-
kie etapy przygotowania towaru do wysyłki), jak i bieżącą aktualizacją danych sprzedażowych 
(informacje o produktach, cenach, stanach magazynowych, promocjach, itd.).
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JAK BUDOWAĆ ZYSK?

Aby ułatwić sobie osiąganie założonych celów, wielu 
przedsiębiorców dąży do podjęcia stałej współpracy z dostaw-
cami oferowanych przez nich produktów czy usług. Pozwala 
to częściowo upłynnić przebieg poszczególnych procesów 
biznesowych, a niejednokrotnie uzyskiwać korzystniejsze wa-
runki handlowe, zapobiegać niespodziewanym zmianom czy 
przerwom w łańcuchu dostaw. Źle zorganizowana współpra-
ca biznesowa z dostawcami nie tylko nie rozwiąże wszystkich 
problemów – czasem wręcz generuje 
kolejne. Wynika to z prostego faktu 
– w większych organizacjach wyko-
rzystywane są rozwiązania informa-
tyczne wspomagające zarządzanie 
przedsiębiorstwem i procesami biz-
nesowymi. Niestety może to ozna-
czać, że każda z firm współpracują-
cych może mieć inny system. Może 
generować to konieczność ręcznego 
wprowadzania i bieżącej aktualizacji 
danych pochodzących z różnych (nie 
zawsze kompatybilnych ze sobą) sys-
temów w danej platformie. Wprowa-
dzanie nowych faktur, zamówień czy 
aktualizacje katalogu produktów (w tym opisów i cen) jest 
niezwykle żmudnym i czasochłonnym zajęciem. To samo do-
tyczy weryfikacji stanów magazynowych z danymi dostawcy. 

W takiej sytuacji spodziewane korzyści mogą zostać obró-
cone w pasmo niepowodzeń, a każde z nich godzi w zaufanie 
klientów. Niepoprawne funkcjonowanie procesów powodu-
jące zastoje w magazynie, nieterminowe dostawy, generujące 
dodatkowo problem niskiej dbałości o jakość wysyłki towarów. 
W tym momencie pojawia się realne ryzyko utraty partnerów 
biznesowych. Jak zatem można wyeliminować żmudną pracę 
związaną z aktualizacją danych, jednocześnie zachowując po-
rządek informacji i w dokumentach? Czy możliwe jest prze-
niesienie zaangażowania pracowników z obsługi systemów na 
obsługę klientów? Na szczęście zarówno dla przedsiębiorców 
jak i dla klientów – okazuje się, że tak. 

B2B + E-COMMERCE 

Sposobem na to są rozwiązania typu B2B. To rozbudo-
wane systemy sprzedażowe, których głównym zadaniem jest 
integracja biznesów, a patrząc od strony informatycznej – in-
tegracja systemów informatycznych współpracujących ze sobą 
przedsiębiorstw. Dzięki takiemu połączeniu powstaje rozbu-
dowana platforma informatyczna, operująca w głównej mierze 
na zbiorze informacji i dokumentów będących przedmiotem 
współpracy biznesowej. Patrząc z perspektywy efektywności, 
oznacza to znaczące odciążenie pracowników. Raz uzupełnio-
ne dane i dokumenty nie muszą być ponownie wprowadzane, 
ponieważ następuje ich automatyczne przekazanie do odpo-

wiednich systemów kontrahentów. Kolejnym atutem tego 
typu rozwiązań jest to, że większość dokumentów generuje 
się automatycznie, po ewentualnej wstępnej akceptacji przez 
pracownika. Jakiekolwiek późniejsze zmiany dokonane przez 
partnerów (np. aktualizacja cennika czy nowo przyznany ra-
bat) mogą zostać automatycznie uwzględnione przy realizacji 
procesów biznesowych. Co istotne, stosunkowo łatwo można 
dołączyć do takiej platformy kolejny system w przypadku na-
wiązania współpracy z następnym kontrahentem.

Dobrze zaprojektowana platforma 
B2B, będąca dodatkowo wkompono-
wana w wewnętrzne systemy firmy, 
odpowiedzialna jest za rzeczywiste 
usprawnienie zarządzania procesami 
biznesowymi przede wszystkim dzięki 
ich transformacji z postaci tradycyjnej 
na elektroniczną. Jednocześnie jest to 
rozwiązanie niewymagające specjali-
stycznej wiedzy informatycznej, czy też 
nakładu pracy ze strony pracowników, 
mogących w pełni skoncentrować się 
nad poszczególnymi etapami realizacji 
nowego zamówienia. Jednak, aby osią-
gnąć taki efekt, konieczna jest uprzed-

nia szczegółowa analiza potrzeb i oczekiwań klienta (oraz jego 
klientów), na podstawie której zaprojektowane zostają narzę-
dzia użyteczne i podnoszące efektywność pracy. 

WIĘKSZA SPRZEDAŻ DZIĘKI TECHNOLOGII

Dobra platforma B2B, połączona z serwisem www, pre-
zentuje internautom bieżącą ofertę firmy wzbogaconą o:
• dostępność towaru uwzględniającą stany magazynowe fir-

my jak i jej dostawców,
• czas dostawy uwzględniający terminy ewentualnych do-

staw od kontrahentów,
• ceny uwzględniające marże i rabaty wynikające z umów z 

poszczególnymi kontrahentami.
Ważne i użyteczne jest także to, że rozliczenia połączone z 
systemem finansowo-księgowym gwarantują bezobsługowe 
generowanie faktur. W przypadku współpracy z kontrahenta-
mi możemy mówić również o bezobsługowych płatnościach 
za zamówione towary.

Z kolei integracja platformy z systemami magazynowymi 
pozwala na prezentację kompletnej listy produktów wraz z 
określonym statusem ich dostępności w magazynach dostaw-
ców, co jednocześnie umożliwia skuteczne przewidywanie 
oraz kontrolowanie terminowości dostaw i rzeczywistych 
kosztów związanych z zakupem produktów. Ponadto tradycyj-
ne kontakty z kontrahentami (telefoniczne i  faxowe ustalenia, 
zamówienia, potwierdzanie stanu realizacji zamówienia, itd.) 
skutecznie zastąpić może elektroniczna baza kooperantów 
ułatwiająca także kontakt z dostawcami nowymi, niezdefinio-
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wanymi jeszcze w platformie. Dzięki systemom wykorzystują-
cym dane odnoszące się do indywidualnych preferencji klien-
tów końcowych, możliwe jest bezobsługowe weryfikowanie 
ich opinii, a także rekomendowanie kolejnych zamówień czy 
organizacja dedykowanych promocji (np. w postaci personali-
zowanego newslettera). 

Co więcej, wbudowywane w platformę systemy analitycz-
ne pozwalają na rzetelną oraz skuteczną identyfikację ewentu-
alnych problemów i zagrożeń dużo wcześniej niż przy trady-
cyjnej weryfikacji, co umożliwia wczesną eliminację ich źródła 
i minimalizowanie negatywnych efektów jakie mogą wywołać. 
Dlatego też dzięki wdrożeniu zautomatyzowanej platformy 
B2B mocno zintegrowanej z procesami biznesowymi wystę-
pującymi w firmie, pracownicy mają więcej czasu na zdobywa-
nie nowych klientów, lepszą obsługę zamówień, organizowa-
nie promocji, czyli wpływanie na większe obroty firmy.

DOPASUJ USŁUGĘ DO KLIENTA

Jak powszechnie wiadomo, charakter firmy wa-
runkuje zakres działań i możliwości, 
które mogą pomóc mu w rozwoju. 
Dla przykładu, prowadząc sklep in-
ternetowy, ale również inny typ 
działalności gospodarczej, dzię-
ki któremu możemy tworzyć 
bazę klientów posiadających 
adresy e-mail, warto wyko-
rzystać ten potencjał i spraw-
dzić w jaki sposób usprawnić 
nasze usługi. Do tego celu 
wykorzystać można Ba-
rometr Komunikacji 
– narzędzie do prze-
prowadzania badań 
za pomocą Internetu. 
Jedyne co będzie nam 
do tego potrzebne to wspomi-
nana baza adresów e-mail oraz pomysł na proces badawczy.

Badać można wiele aspektów, oczywiście w zależności od 
tego, co w danej chwili jest nam potrzebne. W przypadku 
sklepu internetowego takie badanie może pomóc w ustale-
niu potrzeb klientów, co z kolei przełożyć może się na lepsze 
dopasowanie oferty sklepu. W trakcie takiego badania oka-

zać może się ponadto, że klienci życzyliby sobie usprawnienia 
procesu dostarczania przesyłek lub preferowaliby inny sposób 
płacenia za zakupione produkty. Można zatem nie tylko roz-
poznać ich potrzeby, ale dowiedzieć się co należy poprawić, 
zanim przejdą do konkurencji.

Wykonując takie badanie za pomocą Barometru może-
my wykorzystać dostępne tam szablony kwestionariuszy lub 
stworzyć własne. Tak skonstruowana ankieta trafi na skrzynki 
e-mail użytkowników – wskazane przez nich odpowiedzi, po 
zakończeniu badania, można zaś wyświetlić w postaci rapor-
tów graficznych lub wyeksportować do własnej obróbki cho-
ciażby w programie statystycznym takim jak Excel. Z punktu 
widzenia właściciela firmy jest to zatem prosta i tania metoda 
na przeprowadzenie profesjonalnych badań marketingowych, 
pozwalających rozwijać własne usługi. Zawsze można też zlecić 
wykonanie takiego zadania zewnętrznym firmom badawczym.

Przedstawione rozwiązania pokazują jak można wykorzy-
stać istniejące rozwiązania oraz zintegrować je tak, aby jesz-

cze bardziej mogły wspierać prowadzenie firmy. 
Integracja systemów, czyli połączenie ich 

w jedną całość, jest bardzo ważne z 
punktu widzenia efektywności całe-

go systemu. Zasada jest prosta. Im 
więcej elementów uda się połą-

czyć, im więcej danych systemy 
będą mogły wymieniać między 

sobą, tym lepiej nasza firma 
będzie funkcjonować. Dla-
tego niezwykle ważne są 
systemy integrujące, które 

scalą kilka programów w 
jedną bezawaryjną 

całość i ułatwią 
zarządzanie fir-
mą. 

W tym przykładzie połą-
czyliśmy system do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP 
Comarch wdrażane przez firmę Proferis, narzędzie agencji 
Exacto Barometr Komunikacji do prowadzenia badań pozwa-
lające jeszcze lepiej dopasować ofertę do oczekiwań naszych 
klientów oraz platformę B2B wraz z e-commerce i optymali-
zacją dostaw firmy Ideo. 

Łukasz Szymański
Specjalista ds. e-Marketingu

Ideo dostarcza skuteczne i konkurencyjne 
rozwiązania w obszarze e-marketingu, e-biznesu, 
e-government oraz e-konsultingu.
www.ideo.pl

Dr Dariusz Tworzydło
prezes zarządu

Firma powstała w roku 2009. Realizuje skomplikowane 
projekty komunikacyjne. Posiada autorskie rozwiązania 
informatyczne do analiz i projektów badawczych.
www.exacto.pl

Karolina Marciszewska
Specjalista ds. Marketingu

PROFERIS rzeszowska firma zapewniająca kom-
pleksową obsługę informatyczną firm oraz wdro-
żenia i serwis systemów do zarządzania Comarch.
www.proferis.pl

http://www.ideo.pl
http://www.exacto.pl
http://www.proferis.pl
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W ostatnich kilku latach na rynku klubów 
fitness widać spore poruszenie. Powstają 
nowe kluby, niektóre się zamykają, niektó-
re się sprzedają do sieci - generalnie sporo 
się dzieje... i to w dobrym tego słowa zna-
czeniu.

W kwietniu 2011 przyszedł do mnie Wal-
dek z 4n i powiedział - Krzysiek - powstaje 
nowy klub fitness - trzeba zrobić tam refe-
rencyjny projekt wdrożenia - i tak się zaczęło.

4n.pl zajmowała się kom-
pleksowym wizerunkiem 
począwszy od stworzenia 
znaku przez koncepcję 
wizualizacji klubu, działania 
pre-openingowe a skoń-
czywszy na działaniach 
bieżących. 

W gestii Virtual s.c. 
było wdrożenie sys-
temu zarządzania i 
sprzedaży, który ułatwił by oraz zauto-
matyzował pewne codzienne czynno-
ści dotyczące sprzedaży i raportowania.  
W grę wchodziła sprzedaż usług w postaci 
karnetów, rozliczanie minutowe saun, strefy 
jacuzzi, promocje, obsługę obcych karnetów 

oraz dostarczenie odpowiedniego sprzętu.
Uruchomienie klubu nastąpiło w czerwcu 
2011 po kilku miesiącach przygotowań. Ze 
strony 4n.pl było to wiele projektów gra-
ficznych, działania pre-openingowe jak wy-
spy w galeriach handlowych, kilka tysięcy 
metrów kwadratowych wydruków - w tym 
banerów, tapet, kilkaset przestrzennych li-
ter oraz wiele działań reklamowych.

Obecnie klub rozwija swoją ofertę nadal 
współpracując z 4n.pl oraz Virtual i przy-

gotowuje się do otwar-
cia kolejnej placówki w 
budowanym kompleksie 
Galeria Rzeszów. Będzie 
to jeszcze większy obiekt 
o wyższym standardzie i 
bardziej skomplikowa-
nym systemie rozliczania  
z uwagi na współpra-
cę ze zlokalizowa-
nym powyżej hotelem  
i kliniką urody.

Przed 4n.pl staną kolejne wyzwania związa-
ne z przygotowaniem nowych materiałów 
reklamowych i wystrojem wnętrza klubu  
a Virtual będzie musiał rozbudować system 
o kolejne możliwości.

Virtualny 
FITNESS

Rok temu w Rzeszowie powstał największy klub fitness na Podkarpaciu. We 
wdrożeniu systemu sprzedaży oraz budowie wizerunku uczestniczyły dwie 
firmy współpracujące w ramach Klastra IT - Virtual s.c. i 4n.pl.

KLUB FITNESS WYMAGA 
S P E C J A L I S T Y C Z N E G O 
O P R O G R A M O W A N I A , 
KTÓRE ZDOLNE JEST  
DO ROZLICZANIA WIELU 
S K O M P L I K O W A N Y C H 
TARYF, PRZELICZANIA KAR- 
NETÓW CZY RÓŻNYCH 
STAWEK VAT W OBRĘBIE 
PULI ŚRODKÓW NA KONCIE

Waldemar Kidacki
dyrektor zarządzający

Firma działa od 2004 roku. 
Projektuje systemy identyfikacji 
wizualnej dla hoteli, restauracji, 
klubów, itp.

www.4n.pl

Krzysztof Szumielewicz
wspłówłaściciel

Firma działa od 1991 roku. 
Od chwili powstania związana 
jest z branżą HoReCa.  Projek-
tuje i wdraża własne oprogra-
mowanie. 
www.virtualsc.com.pl
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http://www.4n.pl
http://www.virtualsc.com.pl
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Konferencja kierowana była przede wszystkim do kadry zarzą-
dzającej firmami wielooddziałowymi. Udział w tej bezpłatnej kon-
ferencji był wyśmienitą okazją, aby poznać nowoczesne rozwiąza-
nia informatyczne dla firm wielooddziałowych oraz porozmawiać 
z ekspertami od systemów zarządzania sprzedażą i logistyką. 

Jeśli nadal zastanawiasz się jak technologia może zwiększyć 
Twoją sprzedaż, jak kompleksowo zarządzać przepływem towa-
rów i informacji w strukturze wielooddziałowej, jak  nowocześnie 
optymalizować procesy logistyczne w rozproszonych strukturach 
firm, jak zoptymalizować trasy przedstawicieli handlowych, jak 
zabezpieczyć dynamiczny rozwój dzięki zastosowaniu efektywne-
go systemu zarządzania sprzedażą, jak skutecznie wyeliminować 
pomyłki i zautomatyzować pracę w magazynie - skontaktuj się z 
redakcją naszego kwartalnika. My pomożemy Ci znaleźć właściwe 
rozwiązanie. 

2012-05-30  BARANÓW SANDOMIERSKI
SYSTEMY PRZYSZŁOŚCI DLA BRANŻY HANDLOWEJ

PRZED NAMI

Miejsce:  Centrum Konferencyjne Adgar Plaza 
 w Warszawie 

Podczas konferencji będzie można zapoznać się 
z rozwiązaniami dla branży komunalnej: systemami, 
mapą numeryczną i radioodczytami. Poruszony zosta-
nie również temat zarządzania kryzysowego w przy-
padku awarii sieci wodociągowej na osiedlu. 

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele 
takich firm jak: Przedsiębiorstwo Informatyki „Etob-
-Res” Sp. z o.o., 7 GIS s.c., Ideo Sp. z o.o., Apator, Exac-
to Sp. z o.o., a także reprezentanci Klastra IT.

Miejsce:  Hotel Wellness & SPA „Nowy Dwór” 
 w Świlczy k/Rzeszowa

Konferencja podzielona będzie na następujące 
bloki tematyczne: oprogramowanie i sprzęt kompu-
terowy, monitoring i kontrola dostępu, marketing i za-
rządzanie, systemy teleinformatyczne. Gościem spe-
cjalnym będzie Maciej Łobos – prezes zarządu MWM 
Architekci sp. z o.o.

Na konferencję zapraszają m.in.: Virtual, Biuro-Mat, 
4n, Ideo, Vegacom.

http://www.klasterit.pl/aktualnosci/relacje-z-konferencji/
http://www.klasterit.pl/aktualnosci/relacje-z-konferencji/
http://www.klasterit.pl
http://www.klasterit.pl/aktualnosci/konferencje-it/co-nowego-w-horeca/
http://www.klasterit.pl/aktualnosci/konferencje-it/rozwiazania-it-dla-branzy-wod-kan/  
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Chcesz znaleźć się wśród nas? Wejdź na KlasterIT.pl

http://www.klasterit.pl

