3.5. Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia dedykowanych rozwiązań,
w oparciu o systemy IoT (Internet of Things) oraz IIoT (Industrial Internet of Things
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej

Usługa doradcza, prorozwojowa, mająca na celu wsparcie przedsiębiorstwa w opracowaniu
i wdrożeniu dedykowanych rozwiązań w zakresie urządzeń działających w oparciu o systemy
IoT oraz IIoT.
Komponenty usługi:
1. Identyfikacja możliwości optymalizacji procesów: produkcyjnych, organizacyjnych oraz zarządczych
w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu urządzeń opartych o systemy IoT i IIoT i opracowanie
rekomendacji doradcy;
2. Identyfikacja możliwości wykorzystania urządzeń opartych o systemy IoT oraz IIoT w zakresie
projektowania w przedsiębiorstwie nowych produktów/usług lub usprawnianiu już istniejących
i opracowanie rekomendacji doradcy;
3. Doradztwo w zakresie opracowania istniejących już rozwiązań, opartych o systemy IoT oraz IIoT
w procesie produkcyjnym, organizacyjnym lub zarządczym w przedsiębiorstwie;
4. Doradztwo w zakresie opracowania nowych, dedykowanych rozwiązań IoT i IIoT wykorzystywanych
przez przedsiębiorstwo w procesach produkcyjnych, organizacyjnych lub zarządczych celem
ich optymalizacji;
5. Doradztwo w zakresie implementacji istniejących już rozwiązań, opartych o systemy IoT oraz IIoT
w procesie projektowania przez przedsiębiorstwo nowych produktów lub usprawnianiu
już istniejących;
6. Doradztwo w zakresie implementacji nowych, dedykowanych rozwiązań IoT w procesie
projektowania przez przedsiębiorstwo nowych produktów/usług lub usprawnianiu już istniejących.

Przewidywany czas realizacji usługi
Od 1 do 4 miesięcy

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Wprowadzona usługa pozwoli przedsiębiorstwom na uzyskanie dostępu do specjalistycznej wiedzy
i wykorzystanie jej przy optymalizacji procesów wewnętrznych. Ponadto inteligentne rozwiązania
oparte o systemy IoT oraz IIoT pozwalają na podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw,
przekładając się tym samym na wzrost sprzedaży oraz podniesienie ich konkurencyjności na rynku
krajowym i międzynarodowym.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy w województwie podlaskim z przyczyn leżących po stronie zasobów kompetencyjnych
oraz finansowych nie mają możliwości prowadzenia szeroko zakrojonych działań w kierunku wdrażania
nowych rozwiązań opartych o systemy IoT oraz IIoT. Intensyfikująca się konkurencja ogólnokrajowa
i międzynarodowa zaczyna wymuszać na przedsiębiorcach konieczność pracy nad nowymi
rozwiązaniami podnoszącymi efektywność organizacji, obniżającymi koszty produkcji i świadczenia

usług. Zaangażowanie środowiska akademickiego już na samym początku tego procesu w formie
doradczej pozwoli na opracowanie rozwiązań z jednej strony odpowiadających na potrzeby rynku (rola
przedsiębiorcy), a z drugiej opracowanych przy najwyższych standardach technicznych
i funkcjonalnych (rola akademii). W związku z charakterem działalności IITPB sp. z o.o. każdy aspekt
współpracy środowiska akademickiego z biznesem jest w pełni negocjowalny i dostosowany
do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.
Nie ma konieczności korzystania z pełnego zakresu oferty opisanej usługi, a można skupić się tylko
na elementach (obszarach i komponentach), które na dany moment stanowią najbardziej pilną
potrzebę firmy. Należy też zaznaczyć, że każde rozwiązanie z segmentu IoT oraz IIoT wymaga
indywidalnego podejścia, dlatego też Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej
angażuje szeroki zakres ekspertów do swiadczenia tej usługi celem zapewnienia, że usługa będzie
realizowana przez wykwalifikowany personel.
Współpraca przy realizacji usługi odbywa się przy obopólnym zaangażowaniu zarówno IITPB
jak i Zamawiającego. Obszary współpracy:


współpraca przy wskazaniu kierunków szczególnie istotnych dla przedsiębiorstwa w zakresie
implementacji rozwiązań opartych o systemy IoT oraz IIoT,



współpraca przy identyfikacji celów przedsięwzięcia (celów wdrożenia rozwiązań opartych
o systemy IoT oraz IIoT),



współpraca przy opracowaniu wymogów stawianych wobec projektowanych rozwiązań,



każdy inny aspekt współpracy.

Założenia cenowe
20 000 - 50 000 PLN (20do 50 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

Adam Gardocki

Telefon

505 755 445

E-mail

a.gardocki@iit.pb.bialystok.pl

