4.5 Doradztwo w zakresie przygotowania technicznego do uruchomienia,
opracowania technologii, UI/UX, bazy danych, bezpieczeństwo
Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.

Usługa doradcza „Doradztwo w zakresie przygotowania technicznego do uruchomienia,
opracowania technologii, UI/UX, bazy danych, bezpieczeństwo” rozpocznie się
przedstawieniem i wyjaśnieniem specyfikacji, czyli szczegółowym omówieniem wszystkich
działań oraz procesów, które mają zostać zaimplementowane w systemie.
W tym celu, jeśli to potrzebne, zostanie przeprowadzonych szereg spotkań wraz z pracownikami
firmy odpowiedzialnymi za różne działy tworzonej usługi. Następnie doradca opracuje przegląd
technologii, w których możliwe będzie wykonanie aplikacji wraz z przedstawieniem rekomendacji.
Na podstawie rekomendowanej technologii zostanie opracowana architektura systemu oraz
komunikacji głównych komponentów. Dobre rozmieszczenie elementów systemu pozwoli na łatwy
rozwój i modularne tworzenie systemu. Technologia powinna pozwalać, aby wykonana aplikacja
działała szybko i wydajnie dla oszacowanej ilości użytkowników.
W rekomendowanej technologii dla wszystkich kluczowych funkcjonalności zostaną przedstawione
rekomendacje w postaci bibliotek lub sposobu ich implementacji. Rozwiązanie powinno być
dostosowane do posiadanego przez przedsiębiorstwo serwera czy też usługi hostingowej,
w przypadku jej braku zostanie zarekomendowany rodzaj oraz przykład takiej usługi. Dobry wybór
usługi hostingowej pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem aplikacji.
Kolejnym etapem będzie przedstawienie koncepcji układu graficznego zawierającego funkcjonalności
z systemu. Zostaną przeprowadzone spotkania analizujące koncepcje budowy z pracownikami
oraz potencjalnymi użytkownikami. Po każdym spotkaniu zostaną naniesione kolejne poprawki,
tak by ostatecznie osiągnąć układ prosty i zrozumiały dla użytkowników. Dobrze stworzony UX oraz
UI pozwolą osiągnąć jeszcze lepszą wydajność podczas korzystania z systemu, dlatego tego typu
sugestie są bardzo przydatne a czasem niezbędne. W szczególnych przypadkach zostaną
przeprowadzone badania i anonimowe testy użytkowników końcowych.
Efektem usługi będzie:









zidentyfikowanie rzeczywistych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie wsparcia procesów
biznesowych poprzez aplikacje;
przedstawienie najlepszych praktyk i opracowanie wytycznych odnośnie graficznego
przedstawienie aplikacji w odniesieniu do UI/UX;
przedstawienie wytycznych dotyczących wypracowanej technologii, w której możliwe będzie
stworzenie platformy w sposób efektywny;
lista bibliotek w zalecanej technologii, w której można zrealizować aplikację;
opracowanie projektu bazy danych w przypadku, gdy jest przewidywane przechowywanie
danych w usłudze;
przygotowanie propozycji architektury systemu i głównych komponentów komunikacji;
lista zadań technicznych, czyli części składowych, które łącznie pozwolą na stworzenie całej
usługi;
wytyczne odnośnie do bezpieczeństwa przy tworzeniu aplikacji.

Przewidywany czas realizacji usługi
1-6 miesięcy
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Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Proponowana usługa doradcza przyczyni się do rozwoju firmy oraz przyniesie ogromne korzyści.
Na podstawie rekomendowanej przez kadrę w przedsiębiorstwie i ekspertów technologii zostanie
opracowana architektura systemu oraz komunikacji głównych komponentów, co wpłynie
na usprawnienie metodyki zarządzania oraz pracy wielu działów w przedsiębiorstwie. Doradztwo
przełoży się na wprowadzenie odpowiednich technologii w przedsiębiorstwie, a jednostki w nim
zatrudnione będą sprawniej oraz bezpieczniej wykonywać swoje obowiązki. Doradztwo wpłynie
również na umiejętność poprawnego używania projekcji doświadczeń użytkownika, co wpłynie na
wzrost pozytywnych jego odczuć w stosunku do firmy, a to przełoży się bezpośrednio na wzrost liczby
powracających klientów, a także wzrost rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa na arenie co
najmniej międzywojewódzkiej.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy
Usługę prorozwojową realizuje ekspert posiadający specjalistyczną wiedzę wraz z przedsiębiorcą
i jego pracownikami. Doradztwo rozpocznie szczegółowym wywiadem oraz omówieniem
na podstawie przykładów wszystkich działań oraz procesów, które mają zostać zaimplementowane
w systemie. Ekspert przeprowadzi szereg spotkań z pracownikami w celu dokładnego zbadania
indywidualnych potrzeb oraz wyjaśnienia istotnych zmian w celu ulepszenia funkcjonowania
wszystkich istotnych procesów przedsiębiorstwa. Doradztwo w pewnym sensie zautomatyzuje proces
działania jednostek w nim zatrudnionych, a poprawnie wykonywana metodyka opracowanej
technologii będzie swoistym przeskokiem w zarządzaniu oraz pracy wielu działów
w przedsiębiorstwie. Ekspert wskaże pracownikom przedsiębiorstwa jak poprawnie projektować
doświadczenia użytkownika, a więc w oparciu o dbałość o estetykę, aby produkt uaktywniał
pozytywne odczucia w użytkownikach. Zaangażowanie doradcy o odpowiednich kompetencjach
pozwoli na wykorzystanie jego specjalistycznej wiedzy do osiągnięcia zamierzonego celu i uzyskania
oczekiwanych efektów zarówno w sprawniejszym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jak i w większym
bezpieczeństwie.

Założenia cenowe
30.000 zł – 50.000 PLN. Przedział cenowy został określony na bazie obecnie panujących cen
rynkowych, poprzez dokonanie badania rynku i szacowania kosztów przygotowania i wdrożenia
doradztwa w firmach. Zakres cenowy waha się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w którym
prowadzone będzie doradztwo, od specyfiki działalności oraz szczegółowych potrzeb zgłaszanych
przez firmę.

Odbiorcy
MŚP z województwa podlaskiego zainteresowane zakresem usługi.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi

Imię i nazwisko

Radosław Wołyń

Telefon

507 732 576

E-mail

radoslaw.wolyn@piitt.pl
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