
1. Usługa doradcza w zakresie opracowania wymagań (programistycznych i
technologicznych) niezbędnych do realizacji systemu IT do zarządzania
łańcuchem dostaw i produkcji prowadzonej przez Wnioskodawcę. Usługa
doradcza  będzie  polegała  na  co  najmniej  50  godzinach  warsztatów
przeprowadzonych  przez  usługodawcę  z  Wnioskodawcą.  W  ramach  usługi
Wnioskodawca  uzyska  wiedzę  od  niezbędnych  ekspertów  ze  strony
dostawcy. W tym między innymi od analityka biznesowego z obszaru IT,
technologa  aplikacji  webowych,  eksperta  z  zakresu  wymagań
infrastruktury  technicznej,  a  także  innych  ekspertów  dostawcy.  W
ramach  usługi  nastąpi  transfer  wiedzy  eksperckiej  dostawcy  do
przedsiębiorstwa  Wnioskodawcy.Część  warsztatowa  usługi  doradczej
będzie  realizowana  w  siedzibie  dostawcy  oraz  z  wykorzystaniem  baz
danych  i  narzędzi  dostawcy.  Opracowanie  raportu  z  usługi  oraz
rozwiązań  dla  Wnioskodawcy  będzie  odbywać  się  poza  siedzibą
Wnioskodawcy  inie  jest  wliczone  do  czasu  warsztatów.

W  ramach  usługi  dostawca  w  trakcie  warsztatów  z  Wnioskodawcą
przeprowadzi analizę obecnych potrzeb Wnioskodawcy w obszarze systemu
IT do zarządzania produkcją iłańcuchem dostaw. W etapie 1 przeprowadzi
analizę  funkcjonalności  narzędzi  informatycznych  obecnie  używanych
przez  Wnioskodawcę.  W  etapie  2  na  podstawie  zebranych  informacji
dostawca  opracuje  wstępny  raport  opisujący  wszystkie  wymagania
Wnioskodawcy. W etapie 3  wraz  z  klientem  i  jego  hostingo  -  dawcą
określi  potrzebne  i  niezbędne  funkcjonalności  wraz  z  językami
programowania, typami baz danych oraz zakresem danych oraz wprowadzi
modyfikacje.  Na  tej  podstawie  w  ramach  usługi  doradczej  w  etapie
4dostawca  przygotuje  raport  finalny  zawierający  opis  wymagań
funkcjonalnych aplikacji do zarządzania produkcją. W etapie 5 ekspert
przeprowadzi  audyt  obecnej  infrastruktury  Wnioskodawcy.  W  etapie  6
ekspert  przeprowadzi  konsultacje  z  Wnioskodawcą  w  celu  doboru
najkorzystniejszych dla Wnioskodawcy technologii serwerowych. W etapie
7 ekspert opracuje schemat infrastruktury z wykorzystaniem rozwiązań
chmurowych.  Usługa  będzie  podsumowana  w  formie  raportu  z  usługi
doradczej.  Raport  będzie  zawierał  opis  funkcjonalności,  które
umożliwią realizację zidentyfikowanych obecnych potrzeby Wnioskodawcy
w perspektywie funkcjonalnej jak  i technicznej.  Ponadto w  raporcie
zostaną zawarte sugestie dotyczące funkcjonalności dodatkowych, które
umożliwią  rozwój  narzędzia  wraz  z  rozwojem  przedsiębiorstwa
Wnioskodawcy w przyszłości. Usługa doradcza będzie prowadzona zarówno
w siedzibie Wnioskodawcy jak i dostawcy oraz zdalnie. Usługa będzie
obejmowała co najmniej 131 roboczo-godzin.

2. Usługa  doradztwa  w  zakresie  optymalizacji  procesów  produkcyjnych w
przedsiębiorstwie  Wnioskodawcy.  W  ramach  usługi  doradczej  dostawca
przeprowadzi analizę produkcji, transportu zewnętrznego i wewnętrznego
oraz gospodarki magazynowej Wnioskodawcy. Przeprowadzi audyty doboru
pracowników do powierzonych im zadań wraz z elementami szkoleniowymi z
zakresu zarządzania. Ponadto w ramach usługi zostanie przeprowadzona
analiza  pracy  biura  i  obsługi  klientów.  W  ramach  usługi  doradczej
Wnioskodawca  uzyska  od  dostawcy  wiedzę  z  obszarów  wymagających
optymalizacji.  Dodatkowo  w  ramach  usługi  Wnioskodawca  otrzyma  od
dostawcy zalecenia konkretnych działań, które umożliwią wprowadzenie
optymalizacji procesów produkcyjnych.

W  ramach  usługi  doradczej  dostawca  przeprowadzi  analizę  procesów
produkcyjnych,  logistycznych  i  magazynowych  stosowanych  przez
Wnioskodawcę. Przeprowadzi audyty wśród pracowników produkcyjnych, jak
i kadry zarządzającej określając zakresy odpowiedzialności na każdej z
pozycji. Opracuje listy zadań oraz predyspozycji wymaganych na każdym
ze  stanowisk.  Usługa  doradcza  swym  zakresem  obejmie  nie  tylko



pracowników produkcyjnych ale również pracowników biurowych. Zostanie
przeprowadzona  analiz  a  metod  pracy  działu  obsługi  klientów  oraz
zamówień.  Na  podstawie  przeprowadzonej  usługi  zostanie  opracowany
raport zawierający nie tylko opis aktualnych procesów produkcyjnych
ale przede wszystkim będzie identyfikował punkty uniemożliwiające lub
utrudniające usprawnienie procesów produkcyjnych. Poza identyfikacją
problemów i ograniczeń raport będzie zawierał zalecane i sugerowane
działania  niwelujące  ich  występowanie.  Usługa  doradcza  będzie
prowadzona  w  w  siedzibie  Wnioskodawcy.  Usługa  doradcza  będzie
obejmowała co najmniej 210 roboczo-godzin doradztwa.

Usługa realizowana w formie warsztatów. Warsztaty odbywać się będą w
siedzibie  Wnioskodawcy  i  dostawcy.  Część  prac  szczególnie
przygotowawczych dostawca zrealizuje w swojej siedzibie. Ponadto część
informacji będzie przekazana drogą elektroniczną Wnioskodawcy.Usługa
doradcza będzie podzielona na kilka etapów. Etap pierwszy to wstępna
analiza obecnego sposobu funkcjonowania produkcji, transportu jak i
działu  zaopatrzenia  i  magazynu  Wnioskodawcy.  Etap  drugi  to  audyt
aktualnych  procesów  produkcyjnych  i  struktury  zarządzania  procesów
produkcyjnych  w  przedsiębiorstwie  Wnioskodawcy.Audyt  będzie
realizowany  w  formie  warsztatów  z  kierownictwem  firmy  i
zidentyfikowanym  personelem.  Etap  trzeci  to  analiza  funkcjonowania
działu  realizacji  zamówień.  Audyt  pracy  biura  obsługi  klientów  z
uwzględnieniem wymagań nowych rynków i potrzeb nowych typów klientów
planowanych  do  obsługi  przez  Wnioskodawcę.  Na  podstawie  analizy
dostawca  zaproponuje  usprawnienia  w  procesach  i  strukturze
zarządzania. Etap czwarty będzie polegał na opracowaniu zaleceń zmian
i  usprawnień,  a  także  optymalizacji  procesów  produkcyjnych
Wnioskodawcy  oraz  przeprowadzenie  szkoleń  przez  dostawcę  według
zidentyfikowanych  potrzeb  personelu  odpowiedzialnego  za  produkcję.
Etap  piąty  będzie  polegał  na  opracowaniu  pełnego  raportu  z
przeprowadzonej  usługi  wraz  z  zidentyfikowanymi  problemami  oraz
zaleceniami jak je wyeliminować. 
 


