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Firma Profundo Przemysław Herman 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. 08.02.00-30-168/12-00 

 

Projekt pt. „Stworzenie platformy B2B w przedsiębiorstwie Profundo Przemysław Herman w celu 

automatyzacji procesów biznesowych z partnerami” 

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 31.10.2014 

 

 

I etap Analizy i prace przygotowawcze (01.06.2013 – 30.09.2013)  

Na początku pierwszego etapu konieczne będzie stworzenie głównych założeń całości systemu B2B, co będzie 

zadaniem wyznaczonej do tego doradczej firmy zewnętrznej. Usługa ekspercka w zakresie przygotowania 

koncepcji i architektury aplikacji będzie zawierała szereg proponowanych rozwiązań w zakresie architektury 

systemu B2B oraz jego funkcjonalności względem Wnioskodawcy oraz jego partnerów.  W ramach 

przedmiotowego systemu biznesowego zostanie wdrożony transfer biznesowych informacji transakcyjnych w 

standardzie EDI (EDI, ang. Electronic Data Interchange) dlatego konieczny jest zakup usług eksperckich w 

zakresie infrastruktury platformy EDI.  Usługa ekspercka  w zakresie przygotowania platformy kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego pozwoli uzyskać niezbędne informacje dotyczące zamodelowania architektury systemu 

względem opcji kwalifikowanego podpisu elektronicznego i wykorzystania go w elektronicznej wymianie danych 

między partnerami. W ramach współpracy z partnerami wykorzystywane są bardzo duże ilości informacji 

zawartych w bazach danych, które wymagają optymalizacji w celu zwiększenia sprawności i szybkości działania 

całego systemu B2B.  

Dodatkowo w I etapie zakupione zostaną środki trwałe w postaci 2 serwerów: 1 do obsługi systemu B2B oraz 1 

do przechowywania kopii zapasowych. 

Pierwszy etap realizacji projektu będzie miał na celu analizę przedwdrożeniową i odpowiednie zamodelowanie 

planowanego do wdrożenia systemu.  

 

II etap Przygotowanie systemu B2B I (01.10.2013 – 28.02.2014) 

 

Drugi etap realizacji projektu ma na celu przygotowanie aplikacji informatycznej typu B2B. W ramach 

opisywanego etapu zostaną zakupione pierwsze licencje na moduły systemu B2B: 

- moduł EDI, 

- moduł silnika głównego aplikacji i bazy danych, 

- moduł obsługi procesów, 

- moduł zarzadzania użytkownikami, 

oraz licencje na oprogramowanie framework uwzględniające obsługę podpisu elektronicznego.  

W ramach etapu zostaną także zakupione usługi wdrożeniowe takie jak: 

- instalacja, konfiguracja i wdrożenie serwera I 
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- instalacja, konfiguracja i wdrożenie serwera II,  

- wdrożenie oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego,  

- wdrożenie modułu EDI, 

- wdrożenie modułu silnika głównego aplikacji i bazy danych, 

- wdrożenie modułu obsługi procesów, 

- wdrożenie modułu zarządzania użytkownikami. 

 

III etap Przygotowanie systemu B2B II (01.03.2014 – 30.06.2014) 

 

Trzeci etap realizacji projektu ma na celu dokończenie aplikacji informatycznej typu B2B. W ramach opisywanego 

etapu zostaną zakupione pozostałe licencje na moduły systemu B2B: 

- moduł konwersji danych, 

- moduł platformy B2B, 

- moduł archiwizacji danych. 

W ramach etapu zostaną także zakupione usługi wdrożeniowe takie jak: 

- wdrożenie modułu konwersji danych, 

- wdrożenie modułu platformy B2B,- wdrożenie modułu obsługi procesów, 

- wdrożenie modułu archiwizacji danych. 

 

IV etap Finalny start systemu B2B (01.07.2014 – 31.10.2014) 

 

Na tym etapie, przy współudziale specjalistów z zewnętrznych firm doradczych zostanie przeprowadzona 

integracja modułu B2B z systemem Wnioskodawcy oraz systemami kontrahentów. Zakupione zostaną usługi 

związane z konfiguracją całości systemu oraz testów całościowych systemu. Ponadto zakupione zostaną środki 

trwałe – przenośna stacja robocza do obsługi systemu oraz UPS, dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłej 

dostępności systemu. Zakupione zostaną także usługi instalacji, konfiguracji i wdrożenia środków trwałych.  

Rezultatem prac wykonanych w IV etapie będzie w pełni działający system B2B, usprawniający procesy 

biznesowe zachodzące pomiędzy PROFUNDO a parterami.  

 

Użytkownicy systemu: firma wnioskodawcy oraz firmy partnerów w projekcie 

 

Najważniejsze funkcje systemu: obsługa wymiany informacji pomiędzy firmą wnioskodawcy oraz firmami 

partnerów w formie elektronicznej, użytkowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla obsługi 

wybranych procesów 

 

Kwota dofinansowania: 288 670,00 PLN 

 

Zasięg: krajowy 

 

Rynek docelowy: Polska 


