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Firma Sky Dreams s.c. A. Nadziejko, A. Nowotna-Nadziejko 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. 08.02.00-30-159/12-00
Projekt pod tytułem. „Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa Sky Dreams
S.C. i partnerów w celu wzrostu efektywności realizowanych wspólnie procesów
biznesowych”
Okres realizacji projektu: Realizacja projektu obejmie 4 czteromiesięczne etapy. Rozpoczęcie
projektu zaplanowano na dzień 1 czerwca 2013 r. natomiast planowane zakończenie to 30 września
2014 r

ETAP I: (Przeprowadzenie analiz oraz zakupy środków trwałych) 01.06.2013
–
30.09.2013
Pierwszy etap realizacji projektu jest okresem przygotowawczym do stworzenia i wdrożenia
zaawansowanego rozwiązania informatycznego B2B, jakim jest tworzony system. Na początku
pierwszego etapu spośród pracowników kadry zarządzającej Wnioskodawcy zostanie wyznaczony
specjalista – Manager Projektu, który będzie nadzorował wdrażanie systemu. Konieczne będzie
przeprowadzenie wszelkich niezbędnych analiz eksperckich, umożliwiających stworzenie planu
działań oraz ustalenie wszelkich wymagań w zakresie tworzonego systemu i jego architektury.
Zakres wykonanych prac związanych z analizami przygotowawczymi, usługami doradczymi i
eksperckimi przedstawia się następująco:
- przygotowanie koncepcji aplikacji,
- analiza i zamodelowanie procesów biznesowych do wykorzystania w budowie aplikacji,
- koncepcja stworzenia i analiza działań w zakresie przygotowania platformy EDI,
- przygotowanie założeń i wytycznych tworzenia platformy kwalifikowanego podpisu
elektronicznego,
- działania w zakresie założeń optymalizacji i bazy danych systemu.
Jednocześnie w I etapie zostaną zakupione niezbędne środki trwałe:
- serwer wraz z oprogramowaniem wykorzystywany do obsługi aplikacji,
- serwer plików do generowania i przetrzymywania kopii zapasowych,
- urządzenie UPS do zapewnienia ciągłości dostaw energii do serwerów w ramach systemu.

ETAP II: (Stworzenie systemu B2B – część I) 01.10.2013 – 31.01.2014
W ramach II etapu zostaną podjęte pierwsze prace mające na celu stworzenie platformy B2B
(część 1 tworzonej aplikacji).
Wśród nich można wymienić prace przygotowawcze, określane jako działania wstępne. W ich
ramach zostaną przeprowadzone konsultacje i zostanie zatwierdzony plan działań. Zostaną one
oparte o przeprowadzone wcześniej profesjonalne analizy, a następnie zweryfikowane ze
stanowiskiem wybranych podwykonawców. Na podstawie tych działań zostaną wybrane osoby
odpowiadające za poszczególne działania w projekcie oraz jedna osoba nadzorująca jego
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całościowy przebieg. Przed przystąpieniem do prac programistycznych zostaną wyłonieni również
podwykonawcy, z którymi zostaną podpisane umowy zabezpieczające realizację projektu od strony
prawnej.
W ramach zakupu licencji na aplikację zostaną wykonane następujące moduły:
- moduł EDI,
- moduł operacji na plikach XML,
- moduł konwersji.
Jednocześnie zostaną zakupione niezbędne płatne licencje wykorzystywane w tworzonym systemie.
Wśród nich:
- licencje na oprogramowanie do obsługi platformy EDI i podpisu elektronicznego (płatne biblioteki
do kwalifikowanego podpisu elektronicznego wspierające rozwiązania Adobe PDF, licencje
niezbędne do generowania dokumentów w formacie EDI, biblioteki do przesyłania i weryfikowania
dokumentów),
- zakup licencji na platformę informatyczna i framework (framework umożliwiający działanie
aplikacji, profilowanie aplikacji, debugowanie aplikacji i jej testowanie).
W tym samym etapie zostaną dokonane czynności związane z nabyciem usług informatycznych i
technicznych dotyczących:
- usługa wdrożeniowa w zakresie instalacji i konfiguracji serwera do obsługi aplikacji,
- usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji i konfiguracji macierzy do gromadzenia kopii
zapasowych,
- instalacja i konfiguracja modułu EDI,
- instalacja i konfiguracja modułu operacji na plikach XML,
- instalacja i konfiguracja modułu konwersji.

ETAP III: (Stworzenie systemu B2B – część II) 01.02.2014 – 31.05.2014
Prace podejmowane w ramach etapu III stanowią kontynuację działań mających na celu stworzenie
platformy B2B. W III etapie, w ramach nabywanej licencji na aplikację typu B2B, przewidziane są
do wykonania wyłącznie prace programistyczne oraz działania polegające na instalacji i konfiguracji
stworzonych modułów.
Zakres działań obejmie opracowanie i stworzenie:
- modułu archiwizacji danych,
- modułu zamówień,
- modułu oferty i kosztorysu.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, każdy ze stworzonych modułów zostanie poddany pracom
instalacyjnym i konfiguracyjnym (w ramach kategorii: „Nabycie usług informatycznych i
technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania wykonywanej
aplikacji”), w tym:
- instalacja i konfiguracja modułu archiwizacji danych,
- instalacja i konfiguracja modułu zamówień,
- instalacja i konfiguracja modułu oferty i kosztorysu.

ETAP IV: (Uruchomienie i wdrożenie systemu B2B) 01.06.2014 – 30.09.2014
Etap IV stanowi kontynuację działań w zakresie prowadzonych prac programistycznych
realizowanych w ramach nabytej licencji na aplikację typu B2B. W jego zakresie zostaną
przeprowadzone działania mające na celu stworzenie:
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- modułu platformy internetowej,
- modułu użytkowników,
- modułu faktur i umów.
Moduły zostaną poddane pracom instalacyjnym i konfiguracyjnym gwarantującym ich prawidłowe
funkcjonowanie w praktyce (w ramach kategorii: „Nabycie usług informatycznych i technicznych
związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania wykonywanej aplikacji”). W
zakres działań wejdzie:
- instalacja i konfiguracja modułu platformy internetowej,
- instalacja i konfiguracja modułu użytkowników,
- instalacja i konfiguracja modułu faktur i umów.
W ramach etapu końcowego zostanie również zakupiona przenośna stacja robocza wraz z
oprogramowaniem niezbędna do obsługi systemu (laptop wraz z oprogramowaniem). Zostaną
również wykonane działania mające na celu instalację i konfigurację urządzenia mobilnego do
obsługi aplikacji.
W tym etapie zostanie także przeprowadzona usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji i konfiguracji
frameworka.
W związku z zakończeniem prac programistycznych i wypracowaniem poszczególnych elementów
tworzonej aplikacji (9 modułów), koniecznym będzie przeprowadzenie prac konfiguracyjnowdrożeniowych i testowych całości wypracowanego rozwiązania. Są to działania, których koszt
wchodzi w zakres kategorii „Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją
infrastruktury technicznej i oprogramowania wykonywanej aplikacji”. Testy będą miały za zadanie
przygotowanie oraz ochronę platformy oraz dużej ilości poufnych danych klientów przed wrogimi
atakami na aplikacje. Zabezpieczenia muszą spełniać standardy wyznaczone przez GIODO w
zakresie danych osobowych, określone na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Do działań w tym zakresie należy zaliczyć:
- testy wydajnościowe, obciążeniowe i użyteczności całego systemu,
- konfiguracja całego systemu.
W IV etapie zostaną podjęte również działania związane z promocją informacji o udziale Unii
Europejskiej w kosztach projektu, przeprowadzone we własnym zakresie finansowym
Wnioskodawcy. Czynność związana jest z wypełnieniem warunków Umowy o dofinansowanie,
zawartych w §11 Umowy.
Użytkownicy systemu: firma beneficjenta oraz firmy partnerów w projekcie
Najważniejsze funkcje systemu: obsługa wymiany informacji pomiędzy firmą beneficjenta oraz
firmami partnerów w formie elektronicznej, użytkowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego
dla obsługi wybranych procesów
Kwota dofinansowania: 501 560,00 PLN
Zasięg: międzynarodowy
Rynek docelowy: Polska oraz rynki zagraniczne

