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W sektorze IT

l Lenovo Poland rozpoczê³a rekrutacjê spe-
cjalistów do nowej, budowanej fabryki Le-
novo, która bêdzie zlokalizowana na terenie
Legnickiej SSE. Planowany poziom zatrud-
nienia w fabryce, w momencie jej pe³nej dzia-
³alno�ci, bêdzie wynosi³ ponad 1200 osób.
Zak³ad produkcyjny i centrum realizacji za-
mówieñ Lenovo zostan¹ otwarte w grudniu
2008 r. Fabryka o powierzchni 30 tys.m kw.
bêdzie pocz¹tkowo rocznie montowaæ i kon-
figurowaæ ponad 2 mln komputerów stacjo-
narnych, z mo¿liwo�ci¹ produkcji do 16 tys.
komputerów dziennie. Bêdzie tu tak¿e dys-
trybucja, logistyka oraz us³ugi o warto�ci
dodanej. Ca³kowita warto�æ inwestycji jest
szacowana na ponad 20 mln USD.

(Tomasz Cukiernik, Nowy zak³ad produkcyjny
Lenovo w Polsce, it.beta.wnp.pl, 18.08.08)

l IBM otwiera w stolicy centrum zapew-
nienia ci¹g³o�ci operacji biznesowych. Chce
otworzyæ w tym roku 13 takich centrów za
300 mln USD. Bêd¹ one zlokalizowane w
10 krajach, równie¿ w Hongkongu, Tokio,
Pary¿u, Londynie, Pekinie, Szanghaju, Izmi-
rze, Mediolanie, Nowym Jorku i Kolonii.

(DI, ISB, IBM otwiera centrum operacji,
PB nr 164/08, 22-24.08.08, s6)

l TietoEnator, skandynawska firma infor-
matyczna, która w Polsce ma dzia³ badañ i
rozwoju dla bran¿y telekomunikacyjnej i me-
dialnej, mo¿e powa¿nie siê rozrosn¹æ przez
najbli¿sze trzy lata. [�] Do koñca 2011 r.
firma ma zwiêkszyæ zatrudnienie o 500 osób.
Zale¿y to jednak od grantów. TietoEnator
stara siê o unijne dofinansowanie na miejsca
pracy oraz o grant od rz¹du. Obecnie firma
zatrudnia 510 in¿ynierów w Szczecinie i
Wroc³awiu, w ostatnim roku przyby³o 150.
G³ównym klientem polskiego oddzia³u jest
Nokia Siemens Networks.

(it.beta.wnp.pl, 25.08.08)

l Na pocz¹tku czerwca przedstawiciele
Hewlett-Packard poinformowali, ¿e maj¹
zamiar rozszerzyæ we Wroc³awiu dzia³alno�æ
swojego Global Business Center. Oprócz
centrum ksiêgowego, które dzia³a od 3 lat
i zatrudnia ponad 1,2 tys. osób, mia³y zo-
staæ otwarte kolejne centra: finansowe, biz-
nesowe i marketingowe, zatrudniaj¹ce co naj-
mniej 800 osób, g³ównie absolwentów szkó³
wy¿szych. Przedstawiciele HP zaznaczyli
jednak, ¿e na razie to tylko projekt i inwe-
stycja nie zosta³a jeszcze zatwierdzona. Rz¹d
polski mia³ przyznaæ jeszcze Amerykanom
pomoc publiczn¹ i grant inwestycyjny. Mia³o
to nast¹piæ do koñca czerwca. Nie nast¹pi³o,
bo przez ponad 2 miesi¹ce w resorcie go-

spodarki nie zebra³ siê nawet zespó³ miê-
dzyresortowy ds. wsparcia inwestycji, który
rozdziela pomoc publiczn¹ dla firm. Tym-
czasem o centrum niezwykle energicznie za-
cz¹³ zabiegaæ rz¹d Rumunii; ju¿ wcze�niej
Bukareszt by³ g³ównym konkurentem Wro-
c³awia w walce o nowe oddzia³y firmy.

(it.beta.wnp.pl, 24.08.08)

l IBM Polska uruchomi³ w Warszawie Cen-
trum Rozwojowo-Utrzymaniowe, które bê-
dzie oferowa³o rozwi¹zania dla ma³ych i �red-
nich przedsiêbiorstw. W Centrum pracuje 40
konsultantów. Prace zespo³u obecnie kon-
centruj¹ siê na rozwoju rozwi¹zañ bazuj¹-
cych na produktach IBM oraz technologii
SAP All-in-One. W pierwszej kolejno�ci po-
wstan¹ rozwi¹zania dla dystrybucji, handlu
detalicznego i produkcji monta¿owej. IBM
Polska proponuje firmom finansowanie czê-
�ci lub ca³o�ci inwestycji w ramach us³ug
finansowych IBM Global Financing � leasin-
gu i kredytu kupieckiego. �Poprzez umo¿li-
wienie firmom korzystania z rozwi¹zañ, które
do niedawna zarezerwowane by³y dla du-
¿ych podmiotów, pozwalamy im uzyskaæ wiêk-
sz¹ konkurencyjno�æ na rynku� � mówi Mar-
cin Gajdziñski, Dyrektor Dzia³u General
Business, IBM Polska.

(www.ibm.com/news/pl, 18.08.08)

Media i Internet

l £ódzka spó³ka Potronics bêdzie �wiad-
czyæ za 250,0 tys. z³ netto us³ugi serwiso-
we sprzêtu HP dla Biura Reklamy TVP.

(BZP 201004, 27.08.08)

l Jeden z najbardziej dynamicznych przed-
siêbiorców internetowych w Polsce - Rafa³
Agnieszczak. Siedem lat temu za 200 z³
za³o¿y³ serwis Fotka.pl, dzi� wyceniany na-
wet na 200 mln z³. [...] Przy 6 mln z³ przy-
chodów, koszty technologii nie przekracza-
j¹ 1 mln z³. Firma zatrudnia zaledwie 40 pra-
cowników, zdecydowanie mniej ni¿ inne du¿e
serwisy spo³eczno�ciowe. Wiêkszo�æ z nich,
ponad 25 osób, to pracownicy dzia³u techno-
logicznego, ulokowani w Elbl¹gu. Pozostali
pracuj¹ w biurach w Gliwicach i w Warsza-
wie. Warszawskie biuro spó³ki Rafa³ Agniesz-
czak wynaj¹³ 200 metrów od domu. [...] Fot-
ka.pl to - obok portalu o2.pl - jedyny du¿y
biznes internetowy nie bêd¹cy w rêkach wiel-
kich koncernów.

(Antoni Bielewicz, EnFace: Rafa³ Agnieszczak,
CW nr 30/08, 26.08.08, s12)

l ICG Wdro¿enia SAP wdro¿y³o w arva-
to services Polska (czê�æ koncernu medial-
nego Bertelsmann AG) oprogramowanie SAP
z nowymi modu³ami. Konsultanci ICG od-

powiedzialni byli równie¿ za przeprowadze-
nie warsztatów oraz szkoleñ kodowych SAP
dofinansowanych przez UE. Projekt rozpo-
cz¹³ siê w listopadzie 2007 r., a zakoñczy³
w lipcu 2008 r.

(www.icg.pl, 25.08.08)

Telekomunikacja

l Polkomtel, operator sieci telefonii komór-
kowej Plus, mia³ 417,10 mln z³ zysku netto
w II kw. Rok wcze�niej by³o to 357,44 mln z³.
Przychody wynios³y w tym okresie ponad
2 mld z³. Przed rokiem by³o to 1,93 mld z³.
Od pocz¹tku roku Plus zarobi³ na czysto
775,39 mln z³, wobec 632,92 mln z³ rok
wcze�niej. Przychody firmy w pierwszym
pó³roczu to 4,12 mld z³. W po³owie ubie-
g³ego roku siêgnê³y 3,76 mld z³. Wyniki fi-
nansowe poda³ tak¿e inny operator, którego
KGHM jest akcjonariuszem. Wed³ug w³a-
snego raportu, Dialog mia³ 16,1 mln z³ stra-
ty netto w drugim kwartale. Wed³ug danych
podawanych przez KGHM - 21,33 mln z³
straty. [...] Pod koniec czerwca 2008 r. w
Telefonii Dialog dzwoni³o 395,9 tys. linii.
Spó³ka mia³a 124,5 tys. abonentów interne-
towych.

(KL, Plus zarobi³ wiêcej, Dialog mniej,
PB nr 160/08, 18.08.08, s11)

l TK Telekom [Telekomunikacja Kolejowa]
przewiduje w 2008 r. osi¹gniêcie 270 mln z³
przychodów ze sprzeda¿y i 1,1 mln z³ zysku
netto (380 tys. z³ w 2007 r.). Spó³ka pod-
trzymuje plan wyodrêbnienia ze swojej struk-
tury operatora rynku otwartego, który w 2010 r.
móg³by pozyskaæ z IPO 100 mln z³ po wej-
�ciu na gie³dê.

(www.tktelekom.pl, 23.07.08)

l �Kupuj¹c Tele2, osi¹gnêli�my skalê us³ug
g³osowych, któr¹ prognozowali�my na 2011 r.
Dziêki temu bêdziemy mogli osi¹gn¹æ zysk
netto wcze�niej, ni¿ planowali�my� - mówi
prezes Netii Miros³aw Godlewski. Do tej pory
operator mówi³ o osi¹gniêciu zysku netto w
2011 r. Prezes nie chce podawaæ szczegó-
³ów przed akceptacj¹ przejêcia Tele2 przez
urz¹d antymonopolowy, co powinno nast¹-
piæ na prze³omie wrze�nia i pa�dziernika.
Netia podnios³a dwa tygodnie temu progno-
zê tegorocznych przychodów o 10-25 mln
z³ z 950 mln z³.

(Magdalena Wierzchowska, Niegrzeczni z Netii rzuc¹
rêkawicê TP, PB nr 169/08, 29-31.08.08, s6)

l Gadu-Gadu podpisa³a umowê z firm¹
Huawei Polska na wdro¿enie platformy
MVNO, która umo¿liwi firmie uruchomie-
nie us³ugi telefonii komórkowej. Platforma
technologiczna zawiera m.in. konwergentny
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system bilingowy. GG jest ju¿ obecne na ryn-
ku telefonii internetowej VoIP, oferuj¹c po-
³¹czenia telefoniczne przez Internet w komu-
nikatorze Gadu-Gadu i w oparciu o us³ugê
Gadu naG³os. MVNO (Mobile Virtual Ne-
twork Operator) nie posiada w³asnej infra-
struktury sieciowej i wykorzystuje sieæ ist-
niej¹cych operatorów w celu �wiadczenia
swoich us³ug.

(Gadu-Gadu uruchomi sieæ komórkow¹
na pocz¹tku 2009 r., Wirtualnemedia.pl, 29.08.08)

l Wola Info wykona dla PTC system in-
formatyczny, bêdzie �wiadczyæ dla niego
12-miesiêczne us³ugi utrzymania i admini-
stracji. Zgodnie z umow¹ system ma zostaæ
wdro¿ony do 09.02.09. Warto�æ umowy wy-
nosi 5,52 mln z³ netto.

(www.wolainfo.pl, rb 63/2008, 27.08.08)

l Globema s.r.o., czeska spó³ka-córka firmy
Globema, podpisa³a kontrakt na dostawê i
wdro¿enie systemu inwentaryzacji sieci (NIS)
dla UPC Broadband Slovakia (czê�æ kor-
poracji Liberty Global), jednego z wiod¹-
cych dostawców us³ug triple-play w S³owa-
cji. System bêdzie oparty na produktach z
rodziny Smallworld Inventory firmy GE Ener-
gy, przede wszystkim na telekomunikacyj-
nej aplikacji Physical Network Inventory
(PNI). Standardowa funkcjonalno�æ PNI zo-
stanie rozszerzona o autorskie modu³y Glo-
bemy, m.in. specjalizowane przegl¹darki
internetowe i modu³y do zarz¹dzania w³ók-
nami �wiat³owodowymi. Oprócz instalacji i
integracji systemu umowa obejmuje rów-
nie¿ migracjê danych o sieci optycznej Bra-
tys³awy, przeprowadzenie pe³nego cyklu
szkoleñ oraz �wiadczenie wsparcia technicz-
nego i systemowego dla wdro¿onego systemu.

(www.globema.com.pl, sierpieñ 2008)

l Wola Info podpisa³a z TPSA porozumie-
nie przed³u¿aj¹ce (do 30.09.08) stosowanie
zapisów umowy ramowej z 22.07.05 na �wiad-
czenie us³ug informatycznych o ³¹cznej war-
to�ci nie wy¿szej ni¿ 2,5 mln z³ netto.

(www.wolainfo.pl, rb 60/2008, 12.08.08)

l Firma Mineral Midrange zawar³a umo-
wê w zakresie wdro¿enia systemu Planowa-
nia i Bud¿etowania z jednym z polskich do-
stawców potrójnej us³ugi: telewizji kablo-
wej, szerokopasmowego dostêpu do Inter-
netu i telefonii stacjonarnej.

(www.mineralmidrange.pl, rb nr 11/2008, 22.08.08)

Finanse
i ubezpieczenia

l Nordea Bank Polska oddzia³ Gdynia za-
kupi od Koma Nord dwa nowe serwery IBM
Power 595, ka¿dy wyposa¿ony w 24 proce-
sory i bibliotekê dyskow¹. Serwery pracuj¹
w klastrze i obs³uguj¹ podstawow¹, bizeso-
w¹ dzia³alno�æ banku. Warto�æ kontraktu to
7 mln z³.

(www.komanord.pl, 02.08.08)

l Wola Info podpisa³a z Kredyt Bankiem
umowê (ok. 4,6 mln z³) na realizacjê us³ug
informatycznych zwi¹zanych z dostaw¹
oprogramowania amerykañskiej firmy EMC.

S¹ to m.in. analiza wydajno�ci pracy macie-
rzy, zaplanowanie migracji danych, nowej
sieci SAN oraz procedur archiwizacji da-
nych. Zainstaluje równie¿ nowe macierze,
zaktualizuje oprogramowanie oraz wykona
zmiany, przetestuje now¹ sieæ SAN i prze-
prowadzi warsztaty szkoleniowe z obs³ugi
okre�lonych urz¹dzeñ. Termin realizacji -
koniec trzeciego kwarta³u br. [...] W ca³ym
II kwartale br. przychody Wola Info z sek-
tora finansowego wynios³y ponad 32,7 mln z³,
co stanowi ponad 52% ogó³u przychodów.

(Katarzyna Sosiñska, inform. pras.
Wola Info, 21.08.08)

l Spólka Positive Advisory podpisa³a umo-
wê podwykonawcz¹ z SAS Institute, na pod-
stawie której realizowaæ bêdzie wdro¿enie
Systemu Ryzyka Operacyjnego dla PKO BP.
W ramach tego projektu Positive Advisory
dostarczy m.in. us³ugi doradcze oraz wdro-
¿eniowe zwi¹zane z Zarz¹dzaniem Ryzykiem
Operacyjnym. Warto�æ zamówionych prac
zamyka siê kwot¹ ok. 1,44 mln z³ brutto.

(www.positiveadvisory.pl, rb 15/2008, 22.08.08)

l Fraudulent card transactions � during the
fourth quarter 2007, we recorded losses of
approximately $1.9 million, primarily in
Poland and Hungary, as a result of certain
fraudulent transactions on our network. We
are taking remedial action to prevent similar
transactions and expect the amounts to be
reduced significantly in the first quarter 2008
and eliminated in the second quarter 2008.

(Euronet Worldwide, Annual report 2007)

l Licencje Bloomberg Professional Service
(na 24 miesi¹ce, do marca 2010 r.) do KNF
dostarczy za 136,0 tys. z³ netto amerykañ-
ska spó³ka Bloomberg Finance LLC; za� opro-
gramowanie Business Objects Data Integra-
tor Professional za 285,1 tys. z³ netto do-
starczy sto³eczna spó³ka Bussines Vision.

(BZP 204500 i 204537, 29.08.08)

l Klienci Inteligo, telewizji nowej genera-
cji n oraz Zak³adu Energetycznego Warsza-
wa-Teren SA jako pierwsi bêd¹ mogli otrzy-
mywaæ rachunki w wersji elektronicznej.
Jesieni¹ do³¹cz¹ do nich klienci Link4. Bê-
dzie to mo¿liwe dziêki KIR, która jako pierw-
sza firma na polskim rynku uruchomi³a us³u-
gê EBPP pod mark¹ Bilix. Us³uga oparta
jest na popularnym na �wiecie systemie EBPP
(Electronic Bill Presentment and Payment -
Elektroniczna Prezentacja Rachunków i P³at-
no�ci), który ca³kowicie eliminuje z obiegu
papierowe faktury i rachunki w kontaktach
pomiêdzy dostawc¹ masowych us³ug, a ich
odbiorc¹.

(www.kir.com.pl, 27.08.08)

l InPost wdro¿y³ zaawansowany system
informatyczny na potrzeby spó³ki InPost
Finanse. Jego wykonawc¹ jest Positive Ad-
visory. Nowe rozwi¹zanie umo¿liwi wyp³a-
ty gotówkowe, nadawanie przekazów pie-
niê¿nych i op³acanie rachunków za media
przez masowego klienta oraz pozwoli firmie
na rozpoczêcie dzia³alno�ci kredytowej i
obs³ugê operacji bankowych.

(GAS, Informatyka w s³u¿bie InPost,
PB nr 167/08, 27.08.08, s21)

Przedsiebiorstwa

l W Grupie Empik Media & Fashion za-
koñczy³o siê testowe wdro¿enie platformy
analitycznej opartej na systemie OEBS.
Pierwsza faza projektu trwa³a piêæ tygodni
i by³a prowadzona przez zespó³ z³o¿ony z
konsultantów firmy Exorigo, partnera Orac-
le Polska oraz w³asnych specjalistów mery-
torycznych Grupy EM&F. Jednym ze sk³ad-
ników nowej platformy IT sta³ siê system do
raportowania oparty na rozwi¹zaniu Oracle
Business Intelligence. To nie pierwsze wdro-
¿enie produktów Oracle w Grupie EM&F;
niedawno w spó³ce Smyk zakoñczy³o siê
wdro¿enie platformy planistycznej ORPAS
(Oracle Retail Predictive Application Ser-
ver) z zaawansowanym silnikiem bazy da-
nych, specjalnie przystosowanym do anali-
tycznej pracy z danymi, jakiej wymaga pla-
nowanie. W systemie obs³ugi zaplecza dzia-
³a aplikacja Oracle Financials, technologia
Oracle jest tak¿e u¿ywana w systemie trans-
akcyjnym obs³uguj¹cym bie¿¹c¹ dzia³alno�æ
oddzia³ów EM&F.

(www.oracle.com/global/pl, 18.08.08)

l Farby Kabe Polska, producent profesjo-
nalnej chemii budowlanej, podpisa³ umowê
z firm¹ 7milowy z Grupy BCC na wdro¿e-
nie systemu SAP [na platformie SAP Net-
Weaver]. Planowany zakres wdro¿enia obej-
muje 50 u¿ytkowników systemu z kilku stra-
tegicznych dzia³ów przedsiêbiorstwa. Jest to
szósta firma, z któr¹ 7milowy podpisa³ umo-
wê na wdro¿enie systemu SAP w pierwszym
pó³roczu 2008 r.

(www.7milowy.pl, 19.08.08)

l BPSC podpisa³o umowê na wdro¿enie
systemu Impuls 5 w Elektrociep³owni Bê-
dzin. Zakoñczenie ca³o�ci wdro¿enia zapla-
nowano na wrzesieñ 2009 r. W ramach wdro-
¿enia zostan¹ uruchomione funkcjonalno�ci:
Finanse-Ksiêgowo�æ-Koszty, �rodki Trwa-
³e, Gospodarka Materia³owa, Dystrybucja,
Transport, Odzie¿ Robocza. Bêdzie te¿
stworzone dedykowane rozwi¹zanie - mo-
du³ Ksi¹¿ka Wêglowa, który powstanie w
wyniku modyfikacji i dostosowania funk-
cjonalno�ci Gospodarka Materia³owa do
potrzeb obrotu wêglem. Dodatkowo wdro-
¿enie obejmie modu³ Bud¿etowania oraz
system Impuls Business Intelligence. Roz-
wa¿ana jest równie¿ instalacja takich roz-
wi¹zañ jak: plan9000 Remonty, Inwestycje,
a tak¿e Produkcja. Impuls 5 zostanie zinte-
growany z dzia³aj¹c¹ ju¿ w EC Bêdzin apli-
kacj¹ Kadrowo-P³acow¹. Z systemu bêdzie
korzysta³o ok. 65 osób.

(www.bpsc.com.pl, 20.08.08)

l Korporacja dewelopersko-budowlana z
Sopotu, wspó³wykonawca pó³nocnego od-
cinka autostrady A1 oraz deweloper i reali-
zator hoteli sieci Sheraton w Polsce - NDI
SA - bêdzie wykorzystywa³a aplikacje
wspomagaj¹ce zarz¹dzanie Exact Globe i
Exact Synergy do obs³ugi inwestycji i pro-
jektów budowlanych, ich planowanego wy-
konania oraz do kontroli bud¿etu. Napisany
zostanie specjalny interfejs umo¿liwiaj¹cy
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zarz¹dzanie projektami realizowane przy
wspó³pracy z oprogramowaniem Microsoft
Project. Wdro¿enie potrwa do marca 2009 r.
Z aplikacji bêdzie korzysta³o 50 u¿ytkow-
ników.

(www.exact.pl, lipiec 2008)

l Grupa Atlas podpisa³a z Asseco Busi-
ness Solutions umowê na wdro¿enie do lu-
tego 2009 r. aplikacji MES safo.prod w spó³-
ce Dolina Nidy, nowym zak³adzie produk-
cyjnym Grupy Atlas w Koninie. Pó�niej ma
ona trafiæ te¿ do innych spó³ek grupy, wy-
pe³niaj¹c lukê miêdzy dzia³aj¹cym syste-
mem klasy ERP safo.biz, a wydzia³ami pro-
dukcyjnymi, dostarczaj¹c bie¿¹cych infor-
macji o zdarzeniach zwi¹zanych z procesem
wytwórczym. Do g³ównych celów wdro¿e-
nia nale¿¹: mo¿liwo�æ wnikliwego �ledze-
nia procesu produkcyjnego oraz dostêp do
aktualnych informacji o przestojach, awa-
riach urz¹dzeñ i czasie pracy pracowników
powi¹zanych ze zleceniami, ocena stanu
urz¹dzeñ, planowanie kosztów remontów,
wybór najlepszej oferty spo�ród wszystkich
dostawców us³ug, planowanie urlopów w
czasie przestojów remontowych oraz opty-
malizacja zapasów czê�ci zamiennych.

(Adam Brzozowski, Atlas wdro¿y system
klasy MES, wnp.pl, 26.08.08)

l Od sierpnia Centrum Danych Unizeto -
po wygraniu przetargu ograniczonego - ob-
s³uguje Vattenfall Business Services Po-
land w zakresie korespondencji masowej
(przetwarzanie, spersonalizowane wydruki,
kopertowanie, konfekcjonowanie i wysy³ka
dokumentów do klientów).

(www.unizeto.pl, 21.08.08)

l Nale¿¹cy do grupy Sygnity Winuel za-
koñczy³ w sierpniu upgrade systemu zarz¹-
dzania maj¹tkiem sieciowym w oparciu o
mapê - systemu PlaNet do wersji Sonet w
Vattenfall Distribution Poland. Migracji
podlega³y: 2 �rodowiska serwerowe (baza
danych, serwer aplikacji), oprogramowanie
narzêdziowe Sonet, 14 istniej¹cych modu-
³ów i 2 nowe (telekom, dyspozycja) oraz 3
interfejsy (do systemów SAP oraz SCA-
DA). Wykonawca przeszkoli³ równie¿ 110
u¿ytkowników. Wdro¿enie, realizowane
przez 9 miesiêcy, kosztowa³o 1,3 mln z³.

(www.winuel.pl, 25.08.08)

l Cream, polska firma zajmuj¹ca siê sprze-
da¿¹ i serwisem sprzêtu do obs³ugi piekarñ,
a tak¿e innych urz¹dzeñ gastronomicznych,
wdro¿y oprogramowanie Exact Globe i Exact
Synergy. Z aplikacji wspomagaj¹cej zarz¹-
dzanie bêdzie korzysta³o 30 u¿ytkowników.
Prace wdro¿eniowe, prowadzone przez kon-
sultantów Exact Software Poland, potrwa-
j¹ do koñca 2008 r.

(www.exact.pl, lipiec 2008)

l BCC podpisa³o kontrakt na dostawê i
wdro¿enie systemu SAP ERP w Aquanet SA
(trzecia co do wielko�ci obrotów firma wo-
doci¹gowa w Polsce, ponad 755 tys. klien-
tów). Projekt obejmuje wdro¿enie rozwi¹-
zania SAP w zakresie finansów, kontrolin-
gu i gospodarki materia³owej. SAP ERP zo-

stanie zintegrowany z innymi aplikacjami
Aquanetu - m.in. z Lotus Notes i systemem
planowania transportu. Start produktywny
SAP ERP zaplanowany jest na styczeñ 2009 r.

(www.bcc.com.pl, 20.08.08)

l W Kopalni Soli Wieliczka SA oraz Ko-
palni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna sp.
z o.o. BPSC wdro¿y³ Impuls 5. W Kopalni
Soli Wieliczka Trasa Turystyczna wdro¿one
zosta³o równie¿ specjalistyczne oprogramo-
wanie do obs³ugi ruchu turystycznego i re-
zerwacji turystycznej, autorstwa partnera
wdro¿enia - firmy Ponet.

(www.bpsc.com.pl, 27.08.08)

l Firma Questy wdra¿a system Graffiti ERP
u dystrybutora elektronarzêdzi - w firmie
Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Handlowe
Elmet. Uruchomienie systemu zaplanowa-
no na 2 stycznia 2009 r. dla ok. 60 u¿yt-
kowników pracuj¹cych w 5 lokalizacjach.
G³ównym celem wdro¿enia jest podniesie-
nie efektywno�ci przedsiêbiorstwa w obsza-
rze gospodarki magazynowej, logistyki, sprze-
da¿y i ksiêgowo�ci.

(www.questy.pl, 13.08.2008)

l Marubeni Motor Poland, dealer samo-
chodów Tata, zakupi³ ca³y pakiet Exact Glo-
be. W przysz³o�ci Exact Globe bêdzie po³¹-
czony z napisanym w Polsce oprogramowa-
niem do obs³ugi sieci dealerskiej. Pocz¹tko-
wo z oprogramowania bêdzie korzysta³o
trzech u¿ytkowników.

(www.exact.pl, sierpieñ 2008)

l Shoe Flex, ogólnopolska sieæ handlowo-
us³ugowa �wiadcz¹ca us³ugi w punktach na-
zywaj¹cych siê McFlek, bêdzie wspomaga³a
swoj¹ dzia³alno�æ oprogramowaniem Exact
Globe.

(www.exact.pl, sierpieñ 2008)

l Platforma Mediowa Point Group (w
Grupie Kapita³owej PMPG jest 14 podmio-
tów) bêdzie wykorzystywa³a aplikacje Exact
Globe oraz Exact Synergy. Zakoñczenie
wdro¿enia systemu planowane jest na luty
2009 r. Jednoczesne wdro¿enie zintegrowa-
nego z systemem Globe systemu CRM jest
zwi¹zane z planowanym rozwojem dzia³u
sprzeda¿y spó³ki.

(www.exact.pl, 26. 08.08)

Sektor publiczny

l Do koñca roku 2009 r. policja ma wydaæ
na modernizacjê systemów informatycznych
prawie 500 mln z³. To program zapocz¹tko-
wany w 2005 r. [...] Celami strategicznymi
biura ³¹czno�ci i informatyki na najbli¿sze
dwa lata jest m.in. analiza mo¿liwo�ci wy-
korzystania podmiotów zewnêtrznych przy
budowie szerokopasmowych us³ug transmi-
sji danych, w miarê mo¿liwo�ci, a¿ do po-
ziomu komend rejonowych policji. [...]
Drugim istotnym wyzwaniem jest rozsze-
rzenie asysty technicznej na Krajowy Sys-
tem Informacyjny Policji (KSIP) i Krajowe
Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK),
dwa najwa¿niejsze systemy polskiej policji.
Stworzony na platformie Oracle i serwerach

HP KSIP przetwarza informacje gromadzo-
ne przez policjê, umo¿liwiaj¹c sta³y dostêp
do nich, a tak¿e wymianê danych z systema-
mi takimi jak PESEL, CEPiK, ASF Inter-
pol, SIS (System Informacyjny Schengen) i
SIS II, a tak¿e systemów wspomagania do-
wodzenia, wdro¿onych przez komendy w
Warszawie, Krakowie, £odzi i Szczecinie.

(Antoni Bielewicz, Radiowozy, kajdanki i bity,
CW nr 30/08, 26.08.08, s14)

l Firma Unizeto podpisa³a z WUP w Szcze-
cinie (jako instytucj¹ po�rednicz¹c¹) umowê
na dofinansowanie i realizacjê projektu pt.
�Kadry nowoczesnej e-Gospodarki - Auto-
ryzowany Administrator Systemów Infor-
matycznych�. Projekt, wspó³finansowany ze
�rodków EFS, realizowany jest w partnerstwie
ze Szczeciñskim Parkiem Naukowo-Tech-
nologicznym. Obejmuje specjalistyczne szko-
lenia IT i testy certyfikacyjne dla osób pra-
cuj¹cych. Jego warto�æ wynosi 1,15 mln z³.

(www.unizeto.pl, 26.08.08)

l Rodan Systems SA podpisa³ z Urzêdem
Komitetu Integracji Europejskiej umowê
na przed³u¿enie us³ugi asysty technicznej i
subskrypcji oprogramowania dla produktów
OfficeObjects WorkFlow i OfficeObjects Por-
tal. Warto�æ kontraktu wynosi ok. 943 tys. z³
brutto.

(www.rodan.pl, rb. 22.08.08)

l Spó³ka ZSK Kraków dostarczy system
kontroli dostêpu i obs³ugi klienta do M³odzie-
¿owego Centrum Sportu i Edukacji Nowa
Huta w Krakowie za 788,6 tys. z³ netto.

(BZP 194798, 20.08.08)

l Gospodarstwo Pomocnicze Urzêdu Mia-
sta Poznania Pozserwis zleci³o �wiadczenie
publicznych us³ug telefonicznych dla miej-
skich jednostek o�wiatowych firmom: Tele-
fonia Dialog oraz Crowley Data Poland.
£¹czna kwota zamówienia 737,3 tys. z³ netto.

(BZP 197990, 197996, 22.08.08)

l Sto³eczna spó³ka ATM zbuduje dla Ar-
chiwum Akt Nowych w Warszawie serwe-
rowniê wraz z pomieszczeniem technicz-
nym za 599,5 tys. z³ netto.

(BZP 193132, 19.08.08)

l Upgrade systemu informatycznego ASIMS
do nowej wersji za 576,7 tys. z³ netto zaku-
pi³a krakowska AGH w spó³ce Supra.

(BZP 200187, 26.08.08)

l Remont sieci internetowej wraz z insta-
lacj¹ dedykowan¹ na terenie Miasteczka Stu-
denckiego AGH wykona za 529,5 tys. z³ net-
to krakowski ZSK.

(BZP 202479, 28.08.08)

l Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
zakupi³ serwer z wyposa¿eniem za 180,8 tys. z³
netto w spó³ce Ventus Communications oraz
komputery przeno�ne za 333,4 tys. z³ netto
w lokalnej spó³ce JTC Jacek Trzeciak.

(BZP 193657 i 193869, 19.08.08)

l Katowicka spó³ka Esa Projekt dostarczy
serwery dla UDSC za 506,3 tys. z³ netto.

(BZP 192442, 18.08.08)
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l Poznañska spó³ka Mikrofilm Center
Digital Center wykona us³ugi digitalizacji
zbiorów Biblioteki G³ównej Uniwersytetu
£ódzkiego za 500,8 tys. z³ netto.

(BZP 198268, 25.08.08)

l Róznorodne oprogramowanie o warto�ci
481,8 tys. z³ netto dostarczy dla centrali
ARiMR spó³ka Cezar z Grodziska Mazo-
wieckiego.

(BZP 201184, 27.08.08)

l Sprzêt informatyczny za 469,9 tys. z³
netto dla Urzêdu Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy dostarczy sto³eczna spó³ka Sans.

(BZP 198965, 25.08.08)

l System komunikacji wewnêtrznej w ra-
mach infrastruktury sieciowej NFZ dostar-
czy Solidex za 428,3 tys. z³ netto.

(BZP 199725, 26.08.08)

l Sprzêt komputerowy, peryferia, akceso-
ria i czê�ci komputerowe za ³¹cznie 419,6
tys. z³ netto do WAT w Warszawie dostar-
czy³y spó³ki: Altbit z Nowej Iwicznej (woj.
mazowieckie), Alltech P³ock, ABM Sys-
tem Legionowo oraz Poltel £ód�.

(BZP 202651, 28.08.08;
BZP 203785 i 203827, 29.08.08)

l Firma Rekord z Bielska Bia³ej wygra³a
przetarg nieograniczony na dostawê i wdro-
¿enie RCP, sprzêtu, systemu operacyjnego,
bazy danych oraz Zintegrowanego Systemu
Informatycznego wspomagaj¹cego pracê
wydzia³ów UMiG Wieliczka wraz z insta-
lacj¹, wdro¿eniem i �wiadczeniem us³ugi
asysty technicznej. Ostatnim etapem bêdzie
uruchomienie programu e-Urz¹d, dziêki któ-
remu mieszkañcy Gminy Wieliczka uzyska-
j¹ ³atwiejszy dostêp nie tylko do informacji
publicznych, ale tak¿e do tzw. �danych sper-
sonalizowanych�, znajduj¹cych siê m.in. w
starostwie powiatowym. Warto�æ zlecenia:
406,9 tys. z³ netto.

(www.rekord.com.pl, 22.08.08;
BZP 196083, 21.08.08)

l ZETO £ód� dostarczy do KW Policji w
£odzi sprzêt dostêpowy do systemów infor-
matycznych za 405,0 tys. z³ netto.

(BZP 195862, 21.08.08)

l Spó³ka S&T Services Polska dostarczy³a
system Centrum Certyfikacji i Personaliza-
cji (CCP) kart mikroprocesorowych dla Cen-
tralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej (Min.
Sprawiedliwo�ci) za 399,9 tys. z³ netto.

(BZP 193094, 19.08.08)

l Zmiany w Systemie RZOZ III wykona i
9-miesiêczny nadzór autorski nad aplikacj¹
sprawowaæ bêdzie konsorcjum w sk³adzie
Asseco Poland oraz Unizeto Technologies.
Zamówienie o warto�ci 399,8 tys. z³ netto
zosta³o udzielone przez Centrum Syste-
mów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
24.06.08.

(BZP 191121, 14.08.08)

l Sto³eczna spó³ka Datacom System roz-
buduje infrastrukturê serwerów (sprzêt i opro-
gramowanie) za 398,98 tys. z³ netto na za-
mówienie MRR.

(BZP 190943, 14.08.08)

l MAK Toruñ dostarczy tonery i materia³y
eksploatacyjne do drukarek, faksów i ksero-
kopiarek na potrzeby S¹du Rejonowego
dla Warszawy Mokotowa za 388,9 tys. z³
netto.

(BZP 197867, 22.08.08)

l Do �l¹skiego UW w Katowicach sprzêt
komputerowy o ³¹cznej warto�ci 388,3 tys. z³
netto dostarcz¹ spó³ki: KLK Katowice, CK
Planeta Tychy oraz Aglar Katowice.

(BZP 196359, 21.08.08)

l Radiotelefony przeno�ne z dodatkowym
osprzêtem dla potrzeb KW Policji w Byd-
goszczy za 383,5 tys. z³ netto dostarczy³a
sto³eczna spó³ka MAW Telecom.

(BZP 193202, 19.08.08)

l Komputery stacjonarne i przeno�ne (w
sumie 186 sztuk) za 378,1 tys. z³ netto dla
centrali NFZ dostarczy Unizeto Technolo-
gies Szczecin.

(BZP 200935, 27.08.08)

l TPSA wydzier¿awi ³¹cza teletransmisyj-
ne na potrzeby obs³ugi systemów emerytal-
no-rentowych Oddzia³u ZUS w P³ocku za
374,2 tys. z³ netto.

(BZP 200549, 27.08.08)

l Sprzêt komputerowy dla Izby Skarbo-
wej w Warszawie za 363,1 tys. z³ netto
dostarczy sto³eczna spó³ka Terra Com.

(BZP 202757, 28.08.08)

l Pilota¿owe wdro¿enie rejestrów regional-
nych w dwóch Wojewódzkich Centrach
Zdrowia Publicznego wraz z integracj¹ z
Systemem Rejestrów Regionalnych wykona
konsorcjum w sk³adzie Wasko i Unizeto
Technologies. W zakres zlecenia wchodzi
tak¿e dostawa sprzêtu komputerowego i 9-
miesiêczna us³uga utrzymania pilota¿owych
wdro¿eñ. Zamówienie o warto�ci 356,0 tys. z³
netto zosta³o udzielone przez Centrum Sys-
temów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
30.04.08.

(BZP 191111, 14.08.08)

l Materia³y eksploatacyjne do drukarek i
faksów dla JW nr 4198 w Warszawie za
352,8 tys. z³ netto dostarcz¹ spó³ki: Multi-
kom z Bydgoszczy oraz Jolimpex z War-
szawy.

(BZP 202422, 28.08.08)

l Urz¹d Miasta Krakowa zakupi³ urz¹-
dzenia komputerowe (komputery, monitory
i drukarki) za sumarycznie 338,9 tys. z³ net-
to w spó³kach Sekom, Alplast z Ko³obrze-
gu oraz w Zak³adzie Systemów Komputero-
wych ZSK Kraków.

(BZP 193419, 19.08.08)

l Przeprowadzenia audytu projektu eRZOZ
(Rejestr Zak³adów Opieki Zdrowotnej) wraz
z 12-miesiêczn¹ us³ug¹ utrzymania podjê³o
siê konsorcjum w sk³adzie: Ernst & Young
Business Advisory, Ernst & Young Audit
oraz Kamsoft za wynagrodzeniem 319,7 tys. z³
netto. Zamówienie zosta³o udzielone przez
CSIOZ 30.04.08.

(BZP 191100, 14.08.08)

l Trecom Warszawa zapewni us³ugê pro-
wadzenia kompleksowej obs³ugi informa-
tycznej w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki ¯ywno�ciowej PIB w Warsza-
wie za 312,0 tys. z³ netto.

(BZP 195338, 20.08.08)

l Legnickie Przedsiêbiorstwo Budownic-
twa Technicznego Hawe wykona dokumen-
tacjê projektow¹ dla potrzeb I etapu budo-
wy Zabrzañskiej Szerokopasmowej Sieci
�wiat³owodowej Silesia-Net na zlecenie
gminy Zabrze za 277,8 tys. z³ netto.

(BZP 192052, 18.08.08)

l Zmiany w oprogramowaniu System Sta-
tystyki Medycznej (plus 4-miesiêczny nad-
zór autorski) wykona za 270,0 tys. z³ netto
sto³eczna spó³ka Sygnity. Zamówienie zo-
sta³o udzielone przez CSIOZ 15.07.08.

(BZP 191125, 14.08.08)

l Us³ugi serwisowe wobec systemu infor-
matycznego Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego im. M. Madurowicza w £odzi
bêdzie �wiadczyæ ³ódzka spó³ka McArt za
270,0 tys. z³ netto.

(BZP 203982, 29.08.08)

l Miasto Sto³eczne Warszawa zleci³o kon-
sorcjum firm Winuel i Business Consulting
Center Warszawa rozszerzenie funkcjonalne
systemu SAP ERP w zakresie modu³u FI, FM,
BW. Cena zamówienia to 254,1 tys. z³ netto.

(BZP 196511, 21.08.08)

Personalia

l Inwestorzy przyzwyczaili siê chyba do nie-
spodzianek w Optimusie. Rezygnacja preze-
sa Tomasza M. Lewandowskiego po zale-
dwie dwóch miesi¹cach nie zrobi³a na nich
du¿ego wra¿enia.

(KL, Jakubas rêczy za Optimusa,
PB nr 168/08, 28.08.08, s8)

l Nowym rzecznikiem prasowym Exatel zo-
sta³a Renata Paleñ � dyrektor nowopowsta-
³ego Biura PR.

(www.exatel.pl, 28.08.08)

l Piotr Nowjalis z³o¿y³ rezygnacjê z pe³-
nienia funkcji cz³onka zarz¹du AB. Jego na-
stêpc¹ na stanowisku dyrektora finansowe-
go AB zosta³ Grzegorz Ochêdzan, pe³ni¹-
cy do niedawna funkcjê wiceprezesa zarz¹-
du i dyrektora finansowego ADe Line SA
(w³a�ciciel marki Almi Decor).

(www.ab.pl, rb 17/08, 27.08.08)


