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WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI
ŁUKASZ DYMEK otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-30-224/13-00
Projekt pt.: „Wprowadzenie elektronicznej wymiany danych w ramach automatyzacji
procesów biznesowych WIRPE i partnerów za pomocą aplikacji B2B”.
Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.09.2015
Adres:
ul. Stanisława Małachowskiego 2B
64-800 CHODZIEŻ
NIP: 764 205 84 01

Projekt zakłada zaprojektowanie oraz wdrożenie nowego, dostosowanego do indywidualnych
potrzeb przedsiębiorstwa Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji
Łukasz Dymek i współpracujących partnerów systemu informatycznego opartego o
automatyzacji zarządzania procesami biznesowymi, zawierającego platformę internetową
stanowiącą kanał dostępu do aplikacji dla partnerów przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz
Dymek zajmuje się organizacją szkoleń, głównie w zakresie umiejętności miękkich.
Przedsiębiorstwo realizuje również projekty dofinansowane z Unii Europejskiej.
Przedsiębiorstwo w ramach realizowanych działań współpracuje z partnerami w celu obsługi
klientów docelowych dostarczając im kompleksową obsługę szkoleń. Współpraca, której
wynikiem są przeprowadzone projekty szkoleniowe obejmuje zakres taki jak:
- przygotowanie niezbędnego sprzętu elektronicznego,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych adekwatnych do tematyki zajęć,
- zapewnienie trenerów i ekspertów w danej dziedzinie, zależnej od wytycznych
organizowanych spotkań,
- zorganizowanie miejsc przeprowadzenia szkoleń – w tym wynajem sali szkoleniowych,
także przystosowanych do wymagań osób niepełnosprawnych,
- zapewnienie doradztwa psychologicznego i couchingu,
- rozliczanie realizowanych szkoleń i projektów,
- zapewnieni wyżywienia dla uczestników spotkań,
- organizacja – pełen nadzór nad wykonawstwem i rozliczeniami.
Projekt polega na zaprojektowaniu i wdrożeniu nowej aplikacji klasy B2B zawierającej
zaawansowaną usługę elektroniczną automatycznego przetwarzania dużej ilości danych.
Projekt skupia się na działaniach w ramach jednego procesu - organizacji szkoleń, która jest
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podstawą działalności firmy na rynku. Sama aplikacja będzie się składać z 8 powiązanych
modułów, pozwalających na sprawne zarządzanie działaniami szkoleniowymi we współpracy
z partnerami. Realizacja niniejszego projektu ma na celu wyeliminowanie barier
organizacyjnych oraz usprawnienie działań przedsiębiorstwa z siedmioma partnerami
współpracującymi z nim w branży szkoleniowej.
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek zamierza
stworzyć system elektronicznej komunikacji typu Business to Business wykorzystujący sieć
Internet. Stworzone rozwiązanie informatyczne usprawni wymianę danych w ramach
realizowanego procesu biznesowego wśród grupy podmiotów gospodarczych kooperujących
z firmą. Zaprojektowanie i wdrożenie w firmie WIRPiE systemu informatycznego typu B2B
podyktowane jest istnieniem potrzeby szerszej wymiany danych.
W ramach realizowanego projektu zautomatyzowany zostanie jeden proces:
1) Proces organizacji szkoleń
W ramach systemu zostanie stworzone 8 modułów składających się na system, odnoszących
się wprost do procesu organizacji szkoleń. Wśród nich znajdują się:
1.
Moduł rozliczeniowy,
2.
Moduł organizacji terminów,
3.
Moduł zarządzania obiektami,
4.
Moduł zarządzania kadrą projektową,
5.
Moduł przygotowania materiałów szkoleniowych,
6.
Moduł zarządzania danymi uczestników,
7.
Moduł zarządzania szkoleniami,
8.
Moduł komunikacji i monitoringu.
Projekt będzie składał się z czterech etapów, przy czym jego zakończenie planowane jest na
dzień 30.09.2015 r.
Wartość projektu: 813 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 569 100,00PLN
Zasięg projektu: międzynarodowy
Rynek docelowy: Polska, Wielka Brytania

