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Szczęśliwa 
trzynastka

Z dużą prędkością wskoczyli-
śmy w Nowy Rok!  Jest pierwszy 
kwartał 2013. Klaster IT zrzesza 
ponad 30 firm, bierzemy udział 
w targach pracy oraz dniach ka-
riery, jesteśmy w Hannowerze na 

Targach CeBIT, w Karlsruhe na ClusterCOOP, otrzymuje-
my Brązową Odznakę Jakości potwierdzającą odpowiednie 
zarządzanie klastrem. W Rzeszowie organizujemy duże wy-
darzenie pt. „Kongres Profesjonalistów IT” w którym bierze 
udział blisko 250 uczestników, a wśród prelegentów są m.in. 
Tadeusz Golonka  z Microsoft oraz Paweł Podwysocki z Sie-
mens Enterprise Communication. Początek roku przynosi 
nam również nowych sześciu członków jednocześnie posze-
rzając kompetencje klastra. 

Uff, to ważniejsze wydarzenia z życia klastra w pierw-
szym kwartale 2013r. Biorąc powyższe pod uwa-
gę można powiedzieć, że dzieje się. Obyśmy utrzy-
mali tempo rozwoju i dalej zacieśniali współpracę.  
Okazji na pewno będzie wiele. 

Firmy, które dołączyły do klastra na pewno zdają sobie 
sprawę, że warto przynależeć do większej organizacji bran-
żowej typu klaster, bo to sprawia, że firma jest bardziej wia-
rygodna i posiada wsparcie branży. Członkostwo w klastrze 
niesie za sobą również wiele innych korzyści, o których  
można by pisać i pisać. Dojrzałe firmy to dostrzegają, więc 
warto brać z nich przykład i zaangażować się na miarę swo-
ich możliwości.  To się po prostu opłaca. Razem możemy 
więcej, a efekt synergii można przedstawić następującym 
równaniem: 2+2 =5, które proponuję zapamiętać ;)

Paweł Kielanowski
Dyrektor Biura Klastra

OD REDAKCJI

http://4n.pl
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KlaSter It zrzeSza 30 fIrm!

 Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej zrzesza już 
30 podmiotów z branży ICT, z województwa podkarpackiego 
oraz innych województw Polski Wschodniej. W ostatnim czasie 
dołączyły do nas następujące firmy: Moonbite, TNTBusiness, TiO 
interactive oraz PUP  TECHNIKA.

DnI KarIery aIeSeC
 
Klaster IT wziął udział w Dniach Kariery AIESEC organizowanych 
w Rzeszowie  5 marca 2013 r. Reprezentację klastra stanowili 
przedstawiciele firm Order of Code, Proferis, TOP oraz Ideo. 
Podczas całodniowej imprezy poszukujący pracy (głównie stu-
denci) mogli zapoznać się z ofertami pracy w sektorze IT w Rze-
szowie i na Podkarpaciu. Kolejną możliwością było zostawienie 
swojego  CV do dyspozycji pracodawców.

Aktualności

Z KLASTRA
Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej to projekt ko-
ordynowany przez Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka 
a dofinansowany ze środków UE, z programu Rozwój Polski 
Wschodniej. Celem projektu jest integracja środowiska przed-
siębiorców ICT poprzez wymianę wiedzy, wspólne działania oraz 
wpływ na kształcenie kierunkowe. Firmy z Klastra IT posiadają 
siedziby na terenie pięciu województw Polski Wschodniej. Kla-
ster posiada dwa biura - w Rzeszowie oraz w Warszawie. 

http://www.klasterit.pl
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 W dniach 5-9 marca 2013 r. w Hannoverze odbyły się Tar-
gi CeBIT - największe tego typu wydarzenie w branży nowych 
technologii. W tym roku Polska była krajem partnerskim. Klaster 
Firm Informatycznych Polski Wschodniej również gościł na tar-
gach CeBIT.
Fabryka e-Biznesu (członek klastra) w polskiej strefie posiadała 
swoje stoisko.
http://feb.net.pl/wydarzenie/3-slowa-feb-mandarynki-cebit-2013 

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej posiada własny 
kanał YouTube. Zamieszczane są na nim relacje z bieżących wy-
darzeń, ale też materiały promujące imprezy nadchodzące.
Obecnie można obejrzeć zaproszenie na Kongres Profesjonali-
stów IT od Prezydenta Miasta Rzeszowa, Lesława Bańdura oraz 
Pawła Kielanowskiego – Dyrektora Biura Klastra Firm Informa-
tycznych. Posłuchać można wywiadu w Radio Rzeszów - również 
dotyczącego Kongresu IT.

http://www.youtube.com/user/klasterit 

KLASTERit 
W GlOBalneJ 
tUBIe

KOnferenCJa 
ClUSter matChmaKInG 
rOaDShOW W KarlSrUhe

 W dn. 27 II 2013r. w Karlsruhe miała miejsce konferencja 
z cyklu Cluster Matchmaking Roadshow na temat inicjatyw 
klastrowych oraz ich powiązań z administracją, regionami, itp.  
W konferencji wziął także udział Klaster Firm Informatycznych 
Polski Wschodniej. Konferencja odbyła się w ramach projektu 
ClusterCOOP, a jej tematem przewodnim było hasło „Rozwią-
zania energetyczne dla inteligentnych miast” (ang. „Energy solu-
tions for smart cities”).

Należy dodać, iż jedynym partnerem miejskim projektu Cluster-
COOP jest miasto Rzeszów.
Więcej na stronach projektu:
http://europasrodkowa.gov.pl/projekty/innowacyjnosc/item/214-clustercoop
http://grantseurope.eu/portfolio_2/clustercoop/ 

HANNOVER I TARGI CEBIT

http://www.klasterit.pl
http://feb.net.pl/wydarzenie/3-slowa-feb-mandarynki-cebit-2013
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KlaSter It partnerem 
It aCaDemIC Day
 
IT Academic Day jest to dzień z technologią, na który zaprasza-
my wszystkich fanatyków informatyki i nowych technologii. Tam 
każdy znajdzie coś dla siebie! To jest również szansa na wysłu-
chanie specjalistów z firm takich jak Microsoft. IT Academic Day 
odbędzie się 16 kwietnia 2013 r.

W programie przewidziano wystąpienia: Krzysztofa Folka  
z Microsoft, Pawła Jandy – Wiceprezesa MobiTouch sp. z o.o., 
Wojciecha Pitury z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 
Paula Guermonpreza i wielu innych fascynatów informatyki  
i nowych technologii. 

KlaSter It partnerem KOnGreSU 
prOfeSJOnalIStóW pr
 
W tym roku w Rzeszowie eksperci poszukiwać będą odpowiedzi 
na pytania: Co dalej z PR? Dokąd zmierza? Nadal się rozwija, czy 
stoi w miejscu? 
Klaster IT również angażuje się w organizację Kongresu PR,  
z uwagi na to, że bardzo często PR-owcy korzystają z wielu no-
woczesnych narzędzi do komunikowania nie tylko w świecie re-
alnym, ale również wirtualnym. Cóż - jakie czasy - takie narzędzia, 
dlatego nie może nas tu zabraknąć.

http://www.klasterit.pl
http://www.kongresprofesjonalistow.pl/
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MOBITOUCH dofinansowany 
przez Innofound

 Innowacyjna firma założona przez młodych 
ludzi ma szansę na rozwój. Mowa o spółce 
MobiTouch założonej przez Pawła Jandę i 
Michała Ręczkowicza, dwóch studentów 
informatyki z Wyższej Szkoły Informatyki i 
Zarządzania w Rzeszowie, a uczestniczących 
też w „Warsztatach biznesowych - 
załóż własną firmę”. 
Firma zajmuje się tworzeniem apli-
kacji mobilnych dla biznesu oraz 
klientów indywidualnych, a także 
projektowaniem gier na platformy 
mobilne Android, Windows Phone 
czy iOS.
Firma prowadzi zarówno outsour-
cing, jak i opracowuje własne pro-
jekty biznesowe.

CZYM ZAJMUJĄ SIĘ 
RZESZOWSCY PR-OWCY?

 Odpowiedzi na to pytanie nie można zamknąć w jednym zda-
niu. Konferencje, szkolenia, działania media relations oraz badania 
to tylko kilka z prowadzonych przez agencję Exacto realizacji. 

 Początek roku przyniósł kolejne projekty, w które zaangażo-
wała się firma. W lutym, agencja odpowiadała za organizację wy-
darzenia z okazji pierwszej rocznicy powstania Liu Gong Machi-
nery Poland. 

 Od marca Exacto wspiera inicjatywę charytatywną „Poczytaj 
dla mnie” wraz z firmą Cafe News sp. z o.o.. 

 Pierwszy kwartał 2013 roku stał pod znakiem konferencji. W 
ramach działalności w Klastrze IT agencja współorganizowała 
Kongres Profesjonalistów IT. Równolegle trwały prace nad co-
rocznym, kwietniowym spotkaniem branży PR - Kongresem Pro-
fesjonalistów Public Relations.

Aktualności Z FIRM

WWW.MOBITOUCH.NET

WWW.FEB.NET.PL

FEB ZA OCEANEM, 
CZYLI WIZYTA W USA

 W drugiej połowie stycznia, dział eksportu Fabryki e-Biznesu 
odbył serię spotkań z przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczo-
nych. Owocne spotkania miały również miejsce podczas Mię-
dzynarodowych Targów Budowlanych w Las Vegas, które są 
największym wydarzeniem w tej branży.

Na „International Builders Show” Fabryka e-Biznesu prezentowa-
ła innowacyjne rozwiązania internetowe dla producentów oraz 
dystrybutorów okien i drzwi.  Rezultatem zademonstrowania 
Systemu IC COMPLEX (w tym moduły IC Window i IC Door) 
było duże zainteresowanie firm z całego terytorium Ameryki Pół-
nocnej.

Nie obyło się również bez spotkania z amerykańską Polonią w 
Chicago. Podczas sympatycznego spotkania w Polish American 
Chamber of Commerce, Fabryka e-Biznesu miała okazję przed-
stawić najbardziej innowacyjne rozwiązania dostępne w ich fir-
mie. W czasie trwania oficjalnej części spotkania, Pan Bogdan 
Pukszta – Executive Director, wręczył Mateuszowi Zychowi – 
prezesowi Fabryki e-biznesu, certyfikat członkowski polsko-ame-
rykańskiej izby handlowej.

WWW.EXACTO.PL

http://www.klasterit.pl
http://www.mobitouch.net
http://www.feb.net.pl
http://www.feb.net.pl
http://WWW.exacto.PL
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APPHOUSE DLA IP

 Na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka firma 
appHouse Sp. z o.o. przygotowała aplikację mobilną do obsługi 
Kongresu Klastrów, który odbędzie się 3 czerwca br. w Warsza-
wie.
 Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii mobilnych oraz 
praktycznemu wykorzystaniu technologii QR kodów, aplikacja 
umożliwia ograniczenie do minimum wszelkich formalności zwią-
zanych z rejestracją uczestników w dniu konferencji. Dodatkowo 
jest pełnym źródłem informacji o wydarzeniu (agenda, prelegen-
ci, organizatorzy, sponsorzy, dane kontaktowe). Dodatkowym 
atutem aplikacji jest również nawigacja uczestnika do miejsca 
wydarzenia.
Aplikacja została przygotowana na smartfony i tablety dla plat-
form Android i iOS. Aplikacja KongresKlastrow.pl jest dostępna 
w Google Play i App Store.

VEGACOM JEDNYM ZE SPONSORÓW 
ASSECO RESOVIA

 Wdrożenie najnowocześniejszego systemu wideokonferencyj-
nego  i systemu interaktywnej odpowiedzi  do nowej siedziby 
Uniwersytetu Rzeszowskiego- Centrum Mikroelektroniki i Nano-
technologii. Firma Vegacom dostarczyła również  zaawansowane 
rozwiązania dotyczące sterowania systemami audio-wizualnymi.

 Asseco Resovia Mistrzem Polski 2012/2013!!!! Drużyna Siatka-
rzy- Asseco Resovia Rzeszów, której sponsorem jest m.in. firma 
VEGACOM obronila tytuł mistrzów Polski.  W decydującym pią-
tym meczu finału PlusLigi  Rzeszowianie pokonali Zaksę Kędzie-
rzyn Koźle 3:1, a całą rywalizację play off wygrali 3:2. Dla drużyny 
z Rzeszowa to szósty w historii tytuł mistrzów Polski. Cieszymy 
się że ten sukces udał się przy udziale firmy VEGACOM.

TOP S.A. GEPARDEM INFORMATYKI

 Firma TOP S.A. po raz drugi z rzędu uzyskała tytuł Geparda 
Biznesu Informatyki. Tytuł został przyznany na podstawie ran-
kingu przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Nowoczesnego 
Biznesu według metodologii liczenia Wywiadowni Handlowej 
InfoCredit.
Ranking ukazuje zmianę wartości rynkowej przedsiębiorstwa  
w okresie trzyletnim na podstawie wyników za cztery lata  
(03.2009 - 03.2012 w marcu 2013 r.) W rankingu zastało przeba-
danych 392 przedsiębiorstw z branży informatycznej. Spółka TOP 
S.A. uzyskała wskaźnik dynamiki wzrostu wartości rynkowej 199%.
W związku ze zmianą adresu, TOP S.A. zaprasza wszystkich klientów 
współpracowników do nowej siedziby na ulicy Warneńczyka 3.

APLIKACJE WEBOWE W „RWD”

 Wkrótce odbędzie się premiera autorskiej aplikacji do zarzą-
dzania projektami. Aplikacja będzie dostosowana zarówno dla 
małych jak i średnich przedsiębiorstw, których charakter pracy 
opiera się na realizacji projektów. Łatwość obsługi oraz przejrzy-
stość interfejsu jest jednym z głównych atutów aplikacji. Cały pro-
jekt realizowany jest w HTML5 i oczywiście będzie responsywny, 
co ułatwi pracę na wszystkich urządzeniach bez potrzeby insta-
lowania dodatkowych aplikacji. Dzięki zastosowaniu Responsive 
Web Design koncepcja interfejsu, architektura informacji oraz 
projekt graficzny zostały zaprojektowane jednokrotnie dla tysięcy 
urządzeń o różnych parametrach ekranu.

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

PORT LOTNICZY LUBLIN 
POD SKRZYDŁAMI BMM

 

Do grona klientów BMM dołączył Port Lotniczy Lublin - zbudo-
wane od podstaw, najmłodsze i najdalej na wschód wysunięte 
lotnisko Europy Środkowo-Wschodniej. Zarządzanie obiektem 
mogącym obsłużyć nawet milion pasażerów rocznie odbywać się 
będzie w oparciu o system klasy ERP TETA Constellation.

 Budowa lotniska posiadającego przestronny terminal o po-
wierzchni 11 tysięcy metrów kwadratowych, drogę startową o 
długości 2520 m i najnowocześniejszy system nawigacji zajęła 
dwa lata, a kosztowała ponad 400 milionów złotych. Zanim Port 
Lotniczy Lublin oficjalnie zainaugurował działalność operacyjną, 
zarząd spółki zdecydował wyposażyć lotnisko w nowoczesny 
zintegrowany system informatyczny, który pozwala efektywnie 
zarządzać zasobami i zapewnia szybki obieg informacji.

 Wybór padł na pakiet ERP TETA Constellation – elastyczne 
rozwiązanie o starannie zaprojektowanej architekturze i funk-
cjonalności. Projekt wdrożeniowy, który dla Portu Lotniczego 
Lublin zrealizuje BMM Sp. z o.o., obejmuje implementację syste-
mu TETA Constellation w zakresie modułów: Finanse, Personel, 
HRM oraz Logistyka.

WWW.APPHOUSE.PL

WWW.MOONBITE.PL

WWW.VEGACOM.PL 

http://www.klasterit.pl
http://WWW.BMM.COM.PL
http://WWW.topsa.COM.PL
http://WWW.apphouse.PL
http://WWW.moonbite.PL
http://WWW.vegacom.PL
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 MobiTouch sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma sku-
piająca się na dostarczaniu wysokiej jakości użytkowej i estetycz-
nej aplikacji mobilnych na wszystkie główne platformy, (Windows 
8, Windows Phone, iOS oraz Android). Ponadto MobiTouch 
tworzy responsywne strony WWW, czyli takie, które wyświe-
tlają się poprawnie na każdym rodzaju urządzeń. Firma posiada 
własne studio, które zajmuje się tworzeniem gier mobilnych na 
smartfony i tablety.
Firma zajmuje się: tworzeniem aplikacji biznesowych dostoso-
wanych do wymogów klienta, tworzeniem responsywnych stron 
internetowych, tworzeniem gier na urządzenia mobilne, marke-
tingiem mobilnym.

PUP TECHNIKA zajmuje się projektowaniem i realizacją kom-
puterowych systemów sterowania procesami przemysłowymi.   
Firma funkcjonuje od 1990 roku i ma duże doświadczenie zwią-
zane z technicznym utrzymaniem ruchu przemysłowych linii pro-
dukcyjnych oraz obiektów OZE (w tym zwłaszcza elektrocie-
płowni opalanych biomasą). Ich oferta obejmuje:
Nadrzędne komputerowe systemy sterowania procesami prze-
mysłowymi, tworzone na bazie zintegrowanego środowiska   
ZENON-7  firmy COPA-DATA.
Systemy automatycznego sterowania, budowane na bazie gra-
ficznego środowiska programowania LabVIEW  firmy  National 
Instruments. Centralne systemy monitoringu i optymalizacji kosz-
tów zużycia energii, paliw i surowców.

FIBNET zajmuje się wykonywaniem zleceń z zakresu technik 
światłowodowych. Firma specjalizuje się w spawaniu światłowo-
dów oraz wykonywaniu pomiarów reflektometrycznych. Na ży-
czenie Klienta dostarczają elementy sieci światłowodowych. W 
ofercie mają serwis 24h, dzięki czemu mogą wykonać usługę w 
nagłej sytuacji . Dysponują wysokiej jakości sprzętem, co wpły-
wa na jakość świadczonych przez nich usług. Stawiają na jakość 
wykonywanych usług, co pozwala nam uzyskiwać odpowiednie 
referencje i zadowolenie klientów. Posiadają profesjonalny i mar-
kowy sprzęt, dzięki któremu mają Państwo gwarancję, że usługa 
zostanie wykonana w krótkim terminie. Obszar działania firmy 
FIBNET to cała Polska oraz Europa.

Dołączyli 
do nas ... 

WWW.MOBITOUCH.NET

WWW.FIBNET.COM.PL

WWW.TIOINTERACTIVE.PL

 TiO interactive to firma specjalizująca się w rozwiązaniach in-
ternetowych, która od 2006 roku skutecznie działa w obszarach 
e-commerce oraz e-marketingu.
Wśród ich klientów znajdują się zarówno międzynarodowe kor-
poracje takie jak Unilever, Leclerc, Kompania Piwowarska, jak i 
małe lub średnie firmy z Podkarpacia. Niezależnie od wielkości są 
w stanie każdemu klientowi zaoferować kompleksowe rozwiąza-
nia internetowe na bazie wcześniej zidentyfikowanych potrzeb. 
W ścisłej współpracy z klientami budują ich pozycję w internecie 
poprzez skuteczne serwisy internetowe, sklepy online, portale, 
aplikacje dedykowane, pozycjonowanie (SEO), kampanie rekla-
mowe SEM, kampanie marketingowe, social media a także usługi 
hostingowe.
Naszą przewagą są długotrwałe relacje budowane z klientami 
oraz dedykowane rozwiązania na bazie autorskich systemów 
CMS.

http://www.klasterit.pl
http://www.mobitouch.net
http://www.fibnet.com.pl
http://tiointeractive.pl
http://www.elearning.ideo.pl
http://www.fibnet.com.pl
http://www.mobitouch.net
http://tiointeractive.pl
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WWW.TNTBUSINESS.PL

WWW.MOONBITE.PL

Moonbite jest zespołem działającym z pasją. To prężnie rozwija-
jąca się firma świadczącą zintegrowane usługi internetowe. Misją 
firmy jest dostarczanie najwyższej jakości usług i rozwiązań zwią-
zanych z marketingiem internetowym i obecnością marki w sieci. 
Moonbite doskonale rozumie co to efektywność i ekonomiczne 
czynniki sukcesu, ale znają sposoby na łączenie tych cech z ryn-
kową unikatowością i kreatywnością.
Firma wykorzystuje różne narzędzia dostępne na rynku - media 
tradycyjne, media elektroniczne w modelach zasięgowych, a z 
drugiej strony Internet performance marketing.
Mają duże kompetencje w opracowywaniu i realizacji dedyko-
wanych narzędzi takich jak serwisy www, systemy intranetowe, 
sklepy internetowe czy dedykowane systemy badawcze i admi-
nistracyjne w segmencie B2B i B2C. Ich systemy cechują się intu-
icyjną obsługą, niezawodnością działania oraz bezpieczeństwem. 
Wszystkie aplikacje oparte są o ich autorskie systemy.

PRZED NAMI 
I KONGRES KLASTRÓW POLSKICH 

Klastry zmieniają gospodarkę. W Polsce jest ich ponad 200, a 
w całej Europie blisko dziesięć razy więcej. Obecnie prawdo-
podobnie najbardziej interesują zarządzających klastrami zasady 
obowiązujące w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-
2020. Czy polscy przedsiębiorcy współpracujący w ramach kla-
strów mają się w związku z tym czego obawiać?

Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 za-
kłada wsparcie kluczowych inicjatyw rozwojowych, dzięki fundu-
szom pozyskanym ze Wspólnych Ram Strategicznych, środków 
unijnych i przy współfinansowaniu krajowym. Jednym z celów 
programowania będzie popieranie innowacyjnych podmiotów, 
w tym klastrów i konsorcjów. Jak na razie szczegóły przyszłej per-
spektywy nie są dokładnie znane, jednak osiągnięcie celu strate-
gicznego będzie zależne od realizacji założeń w trzech obszarach: 
sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka oraz 
spójność społeczna i terytorialna. 

3 czerwca 2013 roku w Sejmie RP odbędzie się I kongres do-
tyczący tematyki klasteringu w Polsce. Podczas kongresu omó-
wiona zostanie między innymi problematyka finansowania dla 
rozwoju klastrów w nowej perspektywie finansowej. Naszego 
Klastra oczywiście tam nie zabraknie.

 TNTBusiness - firma specjalizująca się w nowoczesnym wyko-
nywaniu sieci bezprzewodowych (WLAN). Do projektowania 
oraz instalacji sieci WLAN wykorzystują produkty firmy Meru 
Networks. Technologia firmy Meru jest obecnie jedną z najlep-
szych na świecie, biorąc pod uwagę jej funkcjonalność i nieza-
wodność. Świadczą także usługi w zakresie: budowa sieci struk-
turalnych LAN, budowa i modernizacja sieci elektrycznych nisko 
i średniego napięcia, sieci światłowodowe jedno i wielomodowe, 
usługi telekomunikacyjne, centrale telefoniczne większości zna-
nych producentów, obsługa i konserwacja sieci telefonicznych, 
sprawowanie opieki administracyjnej nad sieciami i systemami 
komputerowymi, całodobowa opieka w trybie 24/7, przeglądy 
techniczne, usługi dotyczące sieci nisko prądowych.

http://www.klasterit.pl
http://www.tntbusiness.pl
http://WWW.moonbite.PL
http://www.moonbite.pl
http://www.tntbusiness.pl
http://www.klastrypolskie.pl
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Jakich rozwiązań informatycznych potrzebują firmy? W jakim 
kierunku powinna rozwijać się branża IT? Jakie wyzwania stoją przed 
ekspertami ICT? Na te oraz inne pytania poszukiwano odpowiedzi 
podczas Kongresu Profesjonalistów IT, którego organizatorem był 
Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej i Stowarzyszenie 
Informatyka Podkarpacka.

W środę, 13 marca 2013 roku, w Hotelu Rzeszów pod hasłem 
Innowacyjne technologie komunikacyjne i informatyczne odbył 
się Kongres Profesjonalistów IT. W wydarzeniu wzięło udział 
blisko 250 osób, w tym najlepsi eksperci z branży informatyczno-
komunikacyjnej w Polsce. Konferencja była nie tylko okazją do 
poznania nowoczesnych systemów wideokonferencyjnych, 
platform e-learningowych czy przyjrzenia się wojnie robotów, 
ale również do wysłuchania  przedstawicieli takich korporacji jak 
Samsung, Microsoft czy Polycom.

Nowinki technologiczne w biznesie to już nie krok na przód, ale 
obowiązujący standard. Innowacyjne rozwiązania wkroczyły do niemal 
każdej sfery działalności przedsiębiorstwa. Nowoczesne systemy 
wspierają proces zarządzania, pomagają podnosić efektywność, 
ale są także sposobem na oszczędności. Jednak rozwijają się w tak 
szybkim tempie, że to, co dotychczas pozwalało osiągnąć zamierzone 
cele, wkrótce może okazać się nieskuteczne. Dlatego powstaje 
potrzeba organizacji takich wydarzeń jak to, gdzie spotykają się 
ludzie, którzy innowacje technologiczne tworzą i wykorzystują na co 
dzień. Między innymi po to, aby dyskutować o możliwościach rozwoju 
– wyjaśnia Wojciech Materna, Prezes Stowarzyszenia Informatyka 
Podkarpacka, koordynatora Klastra IT.

Dokąd zmierza branża ICT?

Pytania o perspektywy rozwoju zdominowały debatę, która była 
jednym z punktów programu. W dyskusji wzięli udział Olgierd 
Madej, Dyrektor Sprzedaży na obszar Europy Wschodniej oraz 
Krajów Bałtyckich, Polycom, dr Tadeusz Golonka, Microsoft 
Regional Director in Poland, Paweł Podwysocki, Prezes Zarządu, 
Siemens Enterprise Communication, dr inż. Arkadiusz Lewicki, 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Krzysztof 
Bełech, Prezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, założyciel Satus 
Venture Sp. z o.o. Panel dyskusyjny poprowadził Mateusz Tułecki, 
Doradca Zarządu ds. Marketingu i PR, Satus Venture.

Jak podkreślali eksperci, w przyszłości coraz więcej firm będzie 
stawiało na Unified Communications, czyli zunifikowaną 
komunikację. Wykorzystuje się w niej wszystkie dostępne kanały 
telekomunikacyjne, co pozwala pracownikom kontaktować się i 
współpracować w każdej chwili, niezależnie od miejsca ich pobytu. 
Wdrażanie takich nowoczesnych rozwiązań niejako wymusza na 
firmach zmiana stylu pracy. Spójny system komunikacji biznesowej 
podnosi efektywność nie tylko poszczególnych pracowników, ale 
i całej organizacji. Zdaniem specjalistów wideokonferencje już 
wkrótce staną się na tyle powszechne, że przedsiębiorstw nie 
trzeba będzie przekonywać o ich wyższości nad tradycyjnymi 
formami kontaktu.

Podmioty wspierające

Współorganizatorami byli: VEGACOM Sp. j., Ideo Sp. z o.o., BMM 
Sp. z o.o., Exacto Sp. z o.o. Patronatem honorowym wydarzenie 
objęli: Prezydent Miasta Rzeszowa, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Starosta Rzeszowski, 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Partnerzy wydarzenia: 
Hotel Rzeszów, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 
Urząd Miasta Rzeszowa, International Project Management 
Association Polska (IPMA Polska), Polskie Towarzystwo 
Informatyczne, Świat Robotyki, Instytut Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, EEG INSTYTUT, GIGATV, Wyższa Szkoła 
Informatyki i Zarządzania oraz Blue Cherry Studio. Kongres 
wspierały wydawnictwa: PWN, Wiedza i Praktyka, Helion, 
Znak. Patroni medialni: GospodarkaPodkarpacka.pl, Bankier.pl, 
nf.pl, Polskie Radio Rzeszów S.A., BIZNESiSTYL.pl, VIP Biznes i 
Styl, CarpatiaBiznes.pl, TVP Rzeszów S.A., mojekonferencje.pl, 
salebiznesowe.pl, GazetaPraca.pl, ERP24.pl, ERP-view.pl, jobs-net.
pl, magazynit.pl, e-biznes.pl, Prevent Magazine, Proseed, Reseller 
News, VirtualStudy.pl, Newsline.pl, RESinet.pl

http://www.klasterit.pl
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 Podczas Kongresu Profesjonalistów IT 13 marca 2013 r. w 
Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Brązowych Odznak 
Jakości w ramach projektu Capacity Development for Cluster 
Managers. Wyróżnienie przyznano między innymi Klastrowi Firm 
Informatycznych Polski Wschodniej.

Odznaki zostały przyznane pięciu klastrom, które poddały 
się wcześniej benchmarkingowi, czyli systematycznemu 
mierzeniu sposobów funkcjonowania firm i porównywaniu ich 
do największych potentatów na rynku. Jak wyjaśnia Wojciech 
Materna, Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, 
koordynatora Klastra IT - podczas oceny brano pod uwagę 
31 wskaźników. Co ważne, analizie podlegał głównie aspekt 
zarządzania firmami, a oceny dokonywali niezależni eksperci z 
European Cluster Excellence Initiative. Benchmarking to metoda 
stosowana w całej Europie. W ten sposób istnieje możliwość nie 
tylko oceny najlepszych i najsłabszych stron działalności danego 
klastra, ale także ich porównywania. 

Pozostałe klastry, które nagrodzono w tym roku to: Gdański 
Klaster Budowlany, Podlaski Klaster Bielizny, Innowacyjny 
Klaster Zdrowie i Turystyka oraz Podkarpacki Klaster Energii 
Odnawialnej.

Wyróżnienie wskazuje na wysoką jakość klastrów, motywuje do 
dalszej pracy i przyczynia się do wzrostu zainteresowania nim 
przez potencjalnych partnerów. Otrzymanie Brązowej Odznaki 
Jakości świadczy o gotowości klastra do ciągłego doskonalenia 

Brązowa Odznaka Jakości 

dla Klastra IT

oraz zwiększania konkurencyjności. Cieszymy się, że doceniono 
nasze wysiłki. To dla nas sygnał, że zmierzamy w dobrym kierunku 
oraz duża motywacja do dalszego działania  – dodaje Wojciech 
Materna.

http://www.klasterit.pl
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