Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe we współpracy z
zleceniodawcami i podwykonawcami
Dane osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę do kontaktów:
Imię i nazwisko:

Michał Siniarski

Stanowisko:

Dyrektor Zarządzający

Numer telefonu:

+48 22 203 60 00

Numer faksu:

+48 22 203 60 28

Adres poczty elektronicznej:

m.siniarski@mediarepublic.pl

Całkowity koszt realizacji projektu (w PLN):
Kwota doﬁnansowania (w PLN):

1 123 310,00 PLN
786 317,00 PLN

Opis projektu:
Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania
informatycznego pozwalającego na automatyzację i usprawnienie współpracy między naszą ﬁrmą a
partnerami biznesowymi. Zasadniczym elementem projektu będzie wykonanie systemu B2B oraz jego
poszczególnych komponentów, a także zakup nowych środków trwałych. System wykonany zostanie
przez zewnętrznego dostawcę zgodnie ze sprecyzowanymi założeniami, co do funkcjonalności, jakie
ma spełniać przyszłe narzędzie współpracy. System B2B w całości zastąpi obecnie wykorzystywane
przez naszą ﬁrmę oprogramowanie.
Wdrożenie rozwiązania pozwoli nam na optymalizację działań w zakresie organizacji i zarządzania
realizowanymi projektami na rzecz zleceniodawców przy współpracy podwykonawców. Optymalizacja
ta możliwa będzie poprzez zastąpienie czynności wykonywanych przez nasz personel i personel
partnerów na działanie wykonywane systemowo za pomocą rozwiązania B2B. Optymalizacja ta
osiągnięta zostanie dzięki automatyzacji kluczowych procesów biznesowych obecnie realizowanych
nieefektywnymi metodami i narzędziami. System B2B pozwoli na automatyczną, pełną obsługę
obszarów związanych ze współpracą z zleceniodawcami i podwykonawcami. Podstawowym zadaniem
systemu B2B będzie dwustronna komunikacja pomiędzy naszą ﬁrmą a partnerami w zakresie
procesów biznesowych dotyczących najistotniejszych elementów i obszarów współpracy. Stworzona

aplikacja będzie innowacyjnym narzędziem informatycznym narzędziem na poziomie naszej ﬁrmy,
służącym do automatycznej kooperacji. Generalnym założeniem jest stworzenie możliwości
współpracy z partnerami z pominięciem takich narzędzi jak poczta email czy telefon oraz
minimalizując ilość organizowanych osobistych spotkań i konsultacji. Założeniem rozwiązania B2B
będzie automatyzacja następujących procesów biznesowych: 1) zapytanie ofertowe, 2) odpowiedź
ofertowa, 3) Harmonogramowanie, 4) rozliczanie z zleceniodawcami, 5) rozliczanie z
podwykonawcami i 6) zarządzanie dokumentacją.
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