„INS-El” Spółka jawna Paweł Zdanowski Izabela Gębicka-Zdanowska w związku z realizacją projektu o tytule
„Rozwój firmy Insel poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego sprzedaży elektronicznej” o
numerze wniosku o dofinansowanie : WND- RPLD.04.03.00-00-032/09 Umowa o dofinansowanie nr UDARPLD.04.03.00-00-032/09-00 z dnia 12.11.2009r
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przedstawia opis projektu:
Opis projektu - streszczenie projektu:
Istota i zakres projektu: Projekt zakłada rozwój firmy Insel poprzez zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu
informatycznego sprzedaży elektronicznej realizowanej w formie e- handlu poprzez platformę internetową www. Zakłada się
wdrożenie rozwiązania które zostanie wytworzone pod indywidualne potrzeby Wnioskodawcy.
e-handel [ang. e–commerce] – handel elektroniczny polega na zawieraniu transakcji handlowych za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych w trybie on-line. W skład e-commerce wchodzi sprzedaż towarów, przyjmowanie i potwierdzanie
zamówień (także dokonywania rezerwacji) oraz obsługa płatności bezgotówkowych.
Spełnienie definicje e-usługi:
-świadczona automatycznie przez serwer www zawierający system tworzony i wdrożony w ramach projektu i wymagający
niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy,
-polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych,
-dostępna dla każdego użytkownika sieci posiadającego przeglądarkę i internetową na komputerze stacjonarnym lub
przenośnym,
-świadczona będzie na indywidualne żądanie usługobiorcy który w dowolnej chwili po przeprowadzeniu autoryzacji, będzie
mógł wykonać dowolna operacje dostępna dla niego w ramach świadczonej usług,
-realizowana bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji, ponieważ realizowana będzie zdalnie przez publiczna
siec telekomunikacyjna.

Niezbędne działania planowane do realizacji wdrożenia systemu:
Etap 1 – Przygotowanie do wdrożenia
Przygotowanie do wdrożenia
1.

2.
3.
4.

Analiza wdrożeniowa - Usługa analizy wdrożeniowej skupia się na szczegółowym rozpoznaniu problemów klienta
(Wnioskodawcy) i jego potrzeb. Są to spotkania z kierownikiem wdrożenia po stronie klienta (Wnioskodawcy) i
przyszłymi użytkownikami rozwiązania. W trakcie spotkań ustala się potrzeby firmy oraz ogólną funkcjonalność
systemu. Dodatkowo w ramach analizy wdrożeniowej zdefiniowane zastaną wszystkie procesy wewnętrzne i
zewnętrze w firmie , które będą wymagały informatyzacji. Następnie określona zostanie możliwość informatyzacji
tych procesów oraz analiza w jaki sposób informatyzacja procesów może przyczynić się do osiągnięcia rezultatu
założonego w projekcie. Na etapie pisania założeni projektowych i pisania wniosku o dofinansowanie
wnioskodawca ograniczył się tylko do identyfikacji procesów, nie poddawał analizie poszczególnych procesów
na tyle szczegółowo aby pozwoliło to na implementację rozwiązania informatycznego. Analiza wdrożeniowa musi
być przeprowadzona przy współudziale firmy wdrażającej, która zautoryzuje pierwotne założenia wnioskodawcy .
Zakup serwera bazodanowego – szt. 1 - zakup sprzętu koniecznego do rejestracji i gromadzenia danych
Zakup licencji - o parametrach nie mniejszych niż pakiet CDN XL – szt. 1 – pakiet licencji oprogramowania
Zakup oprogramowania systemowego o parametrach nie mniejszych niż MS Windows 2008 Server szt. 1

5.
6.

Zakup oprogramowania bazodanowego o parametrach nie mniejszych niż MS SQL 2008 szt. 1
Instalacja oprogramowania – usługa polegająca na zainstalowaniu zakupionego oprogramowania na nowo
zakupionym sprzęcie oraz na obecnie posiadanym serwerze. W wyniku instalacji zostanie stworzone środowisko
do pracy nowego systemu informatycznego.
Etap 2 – Konfiguracja systemu, szkolenia:
- Konfiguracja systemu:
1.

Przygotowanie szczegółowego projektu wdrożenia – zespół działań mających na celu wypracowanie szczegółowego
projektu wdrożenia. Projekt szczegółowy obejmuje określenie konfiguracji systemu, opisuje zakres funkcjonalny i
przypisuje zasoby (konsultantów), którzy będą realizować poszczególne zadania. Projekt szczegółowy jest
opracowywany na bazie analizy wdrożeniowej.
2. Konfiguracja systemu - uruchomienie modelu rozwiązania - usługa polegająca na implementacji ustaleń
konfiguracyjnych przyjętych w trakcie analizy wdrożeniowej i projektu szczegółowego. Działanie polega na
ustawieniu systemu zgodnie z wymaganiami użytkownika
3. Migracja danych z wcześniej używanych aplikacji – działanie polegające na stworzeniu odpowiednich procedur i
skryptów do przeniesienia danych z obecnego systemu do systemu nowo wdrażanego. Działanie obejmuje również
uruchomienie procedur i testowanie spójności przeniesionych danych.
4. Testy konfiguracji systemu, korekty konfiguracji - w ramach tych działań będą wykonywane testy konfiguracji
obejmujące wszystkie procesy biznesowe objęte nowo wdrażanym systemem. Testy będą wykonywane wspólnie i
na bieżąco będą nanoszone korekty, jeżeli wynik testu będzie wskazywał niezgodne działanie systemu z
ustaleniami przyjętymi w analizie wdrożeniowej i projekcie szczegółowym.
5. Start produktywny - Przygotowanie do startu produktywnego, ostateczna weryfikacja konfiguracji - działania
polegające na ostatecznej ocenie testów i podjęciu decyzji o starcie produktywnym systemu.
- Szkolenia -szkolenie użytkowników systemu z funkcjonalności systemu.

