3.2. Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.
Usługa prorozwojowa polegająca na identyfikacji możliwych do wdrożenia technologii –
analiza rynku pod kątem dostępnych technologii i dobranie technologii, adekwatnych
i racjonalnych kosztowo do wdrożenia w przedsiębiorstwie usługobiorcy. To usługa
doradcza mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej
przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym: identyfikacja
możliwych do wdrożenia technologii – analiza rynku pod kątem dostępnych technologii
i dobranie technologii, adekwatnych i racjonalnych kosztowo do wdrożenia
w przedsiębiorstwie usługobiorcy.
Komponenty usługi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przygotowanie wstępnej listy dostępnych na rynku technologii możliwych do wdrożenia
w przedsiębiorstwie.
Określenie poziomu innowacyjności poszczególnych technologii (okres istnienia, poziom
rozpowszechnienia na rynku).
Określenie szacunkowego kosztu wdrożenia poszczególnych technologii.
Przygotowanie rankingu wybranych technologii według poziomu innowacyjności oraz kosztu
wdrożenia.
Przygotowanie wstępnej analizy użyteczności poszczególnych technologii w danym
przedsiębiorstwie.
Przygotowanie rekomendacji dotyczącej wdrożenia konkretnej technologii.
Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii.
Przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii.
Wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii.

Przewidywany czas realizacji usługi
Od 0,5 do 2 miesięcy

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
W szczególności wzrost sprzedaży, wzrost zysku / redukcja kosztów, rozszerzenie rynków zbytu.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy
W trakcie świadczenia usługi (opracowanie danych do poszczególnych analiz) przewidywane jest
zaangażowanie przedsiębiorcy i usługodawcy w proces świadczenia usługi. Wskazane powyżej
komponenty realizacji usługi służą identyfikacji potrzeb przedsiębiorcy i dostosowania sposobu
świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.
Kompetencje konsultanta doradcy niezbędne do realizacji komponentu:
-

analiza techniczna,
umiejętność określenia poziomu innowacyjności danej technologii,
umiejętność szacowania kosztów wdrożenia technologii,
umiejętność analizy użyteczności danej technologii,
analiza biznesowa,
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-

umiejętność gromadzenia, selekcji i analizy dużych ilość danych,
umiejętność strukturyzacji danych ilościowych i jakościowych.

Założenia cenowe
12 000 - 36 000 PLN (12 do 36 osobodni przy koszcie równym 1000 zł za osobodzień)

Odbiorcy
Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe MŚP z regionu podlaskiego

Osoba kontaktowa w sprawie usługi
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail

Tomasz Stypułkowski
606 246 137
t.stypulkowski@iit.pb.bialystok.pl
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