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W sektorze IT

l Producent komputerów NTT System roz-
pocz¹³ budowê centrum serwisowego (w miej-
scowo�ci Zakrêt pod Warszaw¹), a jeszcze
w tym roku rozpocznie budowê centrum lo-
gistycznego (w Duchnowie). Dziêki temu NTT
System bêdzie móg³ wytwarzaæ ponad milion
komputerów rocznie. Warto�æ obu inwestycji
przekracza 30 mln z³.

(DL, TSB, NTT System bêdzie wiêkszy,
PB nr 177/08, 10.09.08, s8)

l Wola Info kupi³a 73% udzia³ów w fir-
mie Centrum Rozwi¹zañ Menad¿erskich.
Za 100% udzia³ów w firmie Alvashore Ltd,
która jest w³a�cicielem 72,92% akcji spó³-
ki CRM, Wola Info zap³aci nie mniej ni¿
3,14 mln z³. Pierwsza rata wyniesie 1,6 mln z³.
[...] Warte podkre�lenia jest, ¿e zarz¹d CRM
oraz osoby kluczowe dla jego rozwoju po-
zostaj¹ w spó³ce. CRM powsta³a w 1998 r.
W 2007 r., przy przychodach ze sprzeda¿y
na poziomie 8 mln z³, spó³ka wypracowa³a
550 tys. z³ zysku netto. Do klientów firmy
nale¿¹ m.in. Min. Finansów, NIK, NBP,
ARiMR, Min. Gospodarki, Min. Sprawie-
dliwo�ci, PZU, PGE czy BZ WBK.
(Katarzyna Sosiñska, inform. pras. Wola Info, 3.09.08)

l Polscy elektronicy i programi�ci ze spó³ki
IPP (Idea Projekt Produkt) stworzyli Mo-
bilny OCR: system pozwalaj¹cy kontrolo-
waæ na bie¿¹co pojazdy w ruchu. Automa-
tycznie wykrywa on wszystkie auta zapisane
w bazie. [�] - Rozwi¹zanie autorstwa IPP
dzia³a dziêki wspó³pracy kilku urz¹dzeñ -
kamery mobilnej ze specjalnym oprogramo-
waniem OCR, przeka�nika sieci bezprzewo-
dowych oraz komputera, który jest adresa-
tem sygna³u - wymienia Piotr Naszkowski,
dyrektor pionu rozwoju produktów i us³ug
w spó³ce IPP.

(Marcin Z³och, �Suszarka� nowej generacji,
PB nr 172/08, 3.09.08, s18)

l SSI Schaffer, producent rozwi¹zañ logi-
stycznych, wykona dla dystrybutora IT, firmy
Action, nowoczesny system magazynowy,
który ma zacz¹æ funkcjonowaæ od 31.08.09
i zwiêkszyæ wydajno�æ logistyki nawet trzy-
krotnie. Umowa, o warto�ci 5,5 mln euro,
to czê�æ inwestycji. Ca³y bud¿et opiewa na
7,3 mln euro.

(Z£O, Action zyska magazyn,
PB nr 177/08, 10.09.08, s20)

l Resort gospodarki ma dementi [Della] do-
tycz¹ce plotek o sprzeda¿y ³ódzkiej fabryki
[na rzecz tajwañskiego Foxconn]. Potrze-
bowa³ go, bo w³a�nie zwiêksza dotacje dla
Della. [�] Ministerstwo wyst¹pi³o do in-

westora, bo w³a�nie� zwiêksza dla niego
grant, który i tak by³ najwy¿szy w historii.
Dell, który zainwestowa³ w £odzi 200 mln
EUR, mia³ dostaæ 133,5 mln z³ dotacji w
latach 2007-12. Program jeszcze nie ruszy³,
bo nie notyfikowa³a go Komisja Europejska,
ale ju¿ wiadomo, ¿e bêdzie wiêkszy. Firma
otrzyma o 4,5 mln EUR wiêcej.

(Ma³gorzata Grzegorczyk, Dell zostaje w Polsce
i wiêcej dostaje, PB nr 170/08, 1.09.08, s11)

l Przedsiêbiorstwo sprzedaj¹ce oprogramo-
wanie biznesowe oraz �wiadcz¹ce us³ugi tele-
informatyczne - Adapta - ubiega siê o wspar-
cie finansowe z funduszy unijnych w ramach
Ma³opolskiego RPO na lata 2007-13. Firma
poczyni³a te kroki w zwi¹zku z planowan¹ od
2007 r. inwestycj¹, maj¹c¹ na celu rozszerze-
nie oferty sprzedawanych produktów i us³ug.

(Z£O, Adapta my�li o nowo�ciach,
PB nr 177/08, 10.09.08, s22)

l Sygnity, w zwi¹zku z niedotrzymaniem
przez Terra Technologies terminu zap³aty
ceny nabycia od niej udzia³ów KPG i akcji
Geomar, odst¹pi³a 3 wrze�nia od zawartych
30 czerwca br. umów sprzeda¿y. Po wyeli-
minowaniu wyników na transakcjach sprze-
da¿y spó³ek Geomar i KPG w raporcie fi-
nansowym za II kw.2008 r. skorygowany zysk
operacyjny Sygnity wyniós³ 0,57 mln z³, a
skorygowany zysk netto wyniós³ 1,99 mln z³.
Spó³ka podtrzymuje zamiar sprzeda¿y powy¿-
szych aktywów jeszcze w tym roku, i nie-
zw³ocznie przyst¹pi do weryfikacji zaintere-
sowania inwestorów nabyciem tych aktywów.

(Sygnity, rb nr 69/2008, 3.09.08)

l Asseco Poland kupi³a za 941 tys. LTL 50%
udzia³ów w spó³ce UAB Informaciniu Pro-
jekt Sistemos (IPS, Wilno). Wraz z udzia-
³ami, które uprzednio naby³a w zwi¹zku z
po³¹czeniem z Prokom Software - Asseco
Poland ma obecnie 100% udzia³ów w IPS,
[�] która dzia³a na Litwie na rynku sektora
ubezpieczeñ (zatrudnia 22 osoby).

(Asseco Poland, rb nr 79/2008, 4.09.08)

Media i Internet

l Platforma n chce mieæ 520 tys. abonen-
tów na koniec tego roku, co ma pozwoliæ na
osi¹gniêcie dodatniego wyniku EBITDA w
2009 r. Obecnie n ma 335 tys. abonentów.
Przychody maj¹ w tym roku wynie�æ 270 mln
z³ wobec 105 mln z³ w 2007 r.

(MEW, N na plusie w przysz³ym roku,
PB nr 172/08, 3.09.08, s7)

l Sprzêt komputerowy (biurowy i techno-
logiczny) za 532,8 tys. z³ netto dla Polskie-
go Radia dostarczy sto³eczna spó³ka Rek-

Komputer, a laptopy za 309,8 tys. z³ netto
dostarczy spó³ka Niver z miejscowo�ci Ba-
niocha (woj. mazowieckie).

(BZP 210315 i 210467, 10.09.08)

l Klienci firmy Rossmann mog¹ ju¿ ko-
rzystaæ z nowego portalu rossnet.pl, który
wyró¿nia siê nowym podej�ciem do klien-
ta. Zgodnie z now¹ strategi¹ firmy, fachowe
doradztwo jest g³ównym narzêdziem interne-
towym najwiêkszej sieci drogerii w Polsce.
Portal jest wspólnym dzie³em firm AMG.net,
Rossmann Polska i evangelist. Po przepro-
wadzeniu serii badañ w�ród klientów, zarz¹d
Rossmann opracowa³ now¹ strategiê komu-
nikacji internetowej ze swoimi klientami. Z
rezultatów tych badañ wynika³ jasny komu-
nikat, i¿ to, czego najbardziej brakuje odwie-
dzaj¹cym Drogerie Rossmann, to fachowe
doradztwo. Portal to równie¿ du¿e przedsiê-
wziêcie biznesowo-logistyczne. Na jego po-
trzeby powsta³ dedykowany system CMS (na
platformie DynaXML autorstwa AMG.net),
powo³ano specjalny zespó³ wspó³pracowników
- ponad 30 ekspertów, zbudowano sta³¹ re-
dakcjê serwisu oraz zainstalowano sieæ Info-
kiosków w wiêkszo�ci drogerii w ca³ej Polsce.

(www.amg.net.pl, 28.08.08)

l Serwis Prv.pl (spó³ka zale¿na Internet
Group), polski serwis oferuj¹cy darmowy
hosting stron WWW, przekroczy³ milion za-
rejestrowanych domen.

(Z£O, Milion domen na Prv.pl,
PB nr 177/08, 10.09.08, s20)

l Exatel podpisa³ umowê ramow¹ z PGE
Polsk¹ Grup¹ Energetyczn¹ na �wiadcze-
nie kompleksowych us³ug telekomunikacyj-
nych, a w szczególno�ci dostêpu do Interne-
tu, dzier¿awy ³¹czy cyfrowych oraz us³ug
VPN dla wszystkich podmiotów wchodz¹-
cych w sk³ad Grupy PGE. Kolejny etap prze-
widuje podpisanie odrêbnych porozumieñ
uwzglêdniaj¹cych dok³adne potrzeby tele-
komunikacyjne poszczególnych spó³ek.

(www.exatel.pl, 01.09.08)

l PARP zdecydowa³a siê na dwukrotne zwiêk-
szenie puli �rodków w konkursie w Dzia³a-
niu 8.1 do 123 mln z³. W jego ramach fir-
my bêd¹ mog³y dostaæ wsparcie na rozwi-
niêcie dzia³alno�ci w Internecie i �wiadcze-
nie e-us³ug. Na pieni¹dze mog¹ liczyæ tyl-
ko przedsiêbiorcy, dzia³aj¹cy krócej ni¿ rok.

(mt, PARP: 123 mln z³ dla MSP,
CW nr 32/08, 9.09.08, s6)

l Positive Advisory zawar³a umowê z In-
post na opracowanie i wdro¿enie oprogra-
mowania do obs³ugi us³ug w zakresie prze-
sy³ek dla sklepów internetowych.

(Positive Advisory, rb nr 16/2008, 3.09.08)



2 Monitor IT, numer 19 (286), 15 wrze�nia 2008

Telekomunikacja

l GTS Energis w I pó³roczu 2008 r. osi¹-
gn¹³ przychody na poziomie 207,8 mln z³.
W analogicznym okresie ub.r. przychody wy-
nios³y 192,6 mln z³. Oznacza to wzrost o
8%. [...] Od pocz¹tku roku GTS Energis pod-
pisa³ umowy na �wiadczenie [zaawansowa-
nych us³ug telekomunikacyjnych klientom
biznesowym i operatorom], których warto�æ
opiewa na ponad 30 mln z³. W�ród nowych
klientów oraz firm, które poszerzy³y zakres
�wiadczonych us³ug, znalaz³y siê m.in.
Mostostal, Reader�s Digest i Eniro Polska.

(www.gts.pl, 19.08.08)

l Cyfrowy Polsat, który w II kw. rozpo-
cz¹³ dzia³alno�æ jako wirtualny operator te-
lefonii mobilnej (MVNO), 8.09.08 rozpocz-
nie sprzeda¿ oferty w modelu abonamento-
wym. - Warto�æ inwestycji na projekt MVNO
wynios³a ok. 33 mln z³, dysponujemy w³a-
sn¹ central¹, systemem CRM, bilingiem -
powiedzia³ Dominik Libicki, prezes Cyfro-
wego Polsatu. Cyfrowy Polsat nie ujawnia
planów dotycz¹cych liczby klientów, któ-
rych chce pozyskaæ, ale Libicki przyznaje,
¿e projekt mo¿e mieæ pozytywny wynik
EBITDA przy ok. 1 mln klientów. Cyfro-
wy Polsat informowa³, ¿e na koniec czerwca
mia³ 2,29 mln abonentów swojej platformy
telewizji cyfrowej.

(www.wirtualnemedia.pl, Cyfrowy Polsat:
telefon i telewizja razem taniej, 12.09.08)

l Kom-Pakt podpisa³ umowê ze spó³k¹
Cyfrowy Polsat. Kontrakt obejmuje dostawê
licencji i wdro¿enie modu³u magazynowe-
go MSD Ax. Finalizacja wdro¿enia plano-
wana jest przed up³ywem kwietnia 2009 r.
G³ównym celem projektu jest wdro¿enie cen-
tralnego systemu informatycznego w zakre-
sie gospodarki logistyczno-magazynowej. Pro-
jekt CSLM zak³ada stworzenie zintegrowa-
nego z innymi systemami Cyfrowego Pol-
satu rozwi¹zania opartego na module maga-
zynowym pakietu ERP Microsoft Dynamics
Ax 4.0 wdra¿anym przez firmê Kom-Pakt
oraz na module logistycznym tworzonym
od podstaw przez firmê Infovide-Matrix.

(www.kompakt.pl, 27.08.08)

l �redni miesiêczny przychód na u¿ytkow-
nika (ARPU) dla ca³ej bazy klientów abo-
namentowych PTC Era i u¿ytkowników
telefonów na kartê wzrós³ o 2 z³ w stosun-
ku do drugiego kwarta³u 2007 r. i osi¹gn¹³
poziom 50 z³. Spó³ka zanotowa³a silny wzrost
liczby klientów abonamentowych - o 893 tys.,
czyli o 18,2% w stosunku do drugiego kwar-
ta³u roku ubieg³ego. Ilo�æ przy³¹czeñ netto
w bazie klientów kontraktowych w okresie
od marca do czerwca br. wynios³a 208 tys.
Na koniec pierwszego pó³rocza br. z us³ug
PTC korzysta³o 5,807 mln abonentów, a
ich udzia³ w ogólnej bazie klientów wzrós³
z 39,2% w drugim kwartale 2007 r. do 45,3%
w drugim kwartale 2008 r. Ca³kowita licz-
ba klientów wynios³a 12,830 mln i jest to
wzrost o 2,4% w stosunku do koñca czerw-
ca 2007 r.

(www.era.pl, 10.09.08)

l Powsta³a dwa lata temu telefonia interne-
towa Jajah oferuj¹ca tanie po³¹czenia miê-
dzynarodowe wchodzi do Polski. Na �wie-
cie firma ma ju¿ 10 mln aktywnych u¿yt-
kowników. - Za pó³ roku bêdziemy mieæ ich
ju¿ 100 mln - przekonuje Roman Schaff od-
powiedzialny za rozwój firmy w Europie.

(Marek Ja�lan, Konkurent Skype�a wchodzi do Polski,
Dziennik nr 213/08 - The WSJ, 11.09.08, s5)

l Gie³dowy Mediatel krok po kroku wcho-
dzi w rynek detaliczny. Uruchomi³ w tym
roku w³asn¹ telefoniê komórkow¹ TelePIN
mobi, skierowan¹ przede wszystkim do grup
etnicznych. [�] Firma poszerza te¿ sieæ dys-
trybucji. Startery i prepaidy TelePIN mobi
wkrótce pojawi¹ siê w sieci Auchan i punk-
tach Ruchu. Podpisanie umów z kolejnymi
du¿ymi sieciami handlowymi to kwestia cza-
su. Wkrótce do³adowania i startery w pro-
mocyjnych cenach bêdzie mo¿na te¿ kupiæ
w Internecie. [�] W grupie jest kilka zmian.
Firma eTel, kupiona od Telekom Austria, zmie-
ni³a w tym tygodniu nazwê na Mediatel 4B.
I pod t¹ mark¹ bêd¹ oferowane us³ugi dla
biznesu dotychczasowym i nowym klientom.
Pod mark¹ Mediatel World bêd¹ �wiadczo-
ne us³ugi dla rynku hurtowego. Firma poin-
formowa³a te¿ o po³¹czeniu z Elterix Hol-
ding. Od niedawna ma te¿ nowego inwesto-
ra - BBI Capital.

(Katarzyna Latek, Mediatel na dobre zago�ci
w domach od nowego roku,

PB nr 174/08, 5-7.09.08, s10)

l Plan - zintegrowaæ operatorów kablowych.
Wykonawca - Hkimori. Tajemnicza firma
ma �wietny pomys³ na biznes - integracjê
lokalnych operatorów kablowych.

(Tomasz ¯urañski, Tajemniczy operator chce oferowaæ
triple i 4-play, PB nr 187/08, 11.09.08, s12)

l Exatel i Telekomunikacja Kolejowa pod-
pisa³y ramow¹ umowê o wspó³pracy, która
okre�la warunki wspólnego startu w przetar-
gach dla administracji publicznej.

(Magdalena Wierzchowska, To nie KOT,
to ma byæ tygrys, PB nr 177/08, 10.09.08, s11)

l Grupa Kapita³owa Netmedia wypracowa-
³a w lipcu przychody ze sprzeda¿y w wyso-
ko�ci 9,38 mln z³, co stanowi 384% wzro-
stu w porównaniu do analogicznego okresu
2007 r.

(Netmedia, rb nr 38/2008, 9.09.08

Finanse
i ubezpieczenia

l Unima 2000 zawar³a z Kredyt Bank umo-
wê na dostawê i implementacjê oprogramo-
wania. Warto�æ transakcji wynosi 752 tys. euro
(oko³o 2,5 mln z³).

(Unima 2000, rb nr 20/2008, 3.09.08)

l BRE Ubezpieczenia do³¹czy³a do grona
firm ubezpieczeniowych wykorzystuj¹cych
system finansowo-ksiêgowy Exact. Z podob-
nych pakietów ksiêgowych korzystaj¹ np.
Signal Iduna, Axa, Link 4, MTU. BRE Ubez-
pieczenia kupi³o nastêpuj¹ce modu³y Exact
Globe - Finanse: Ksiêgowo�æ, Waluty, Ana-
liza kosztów, Import XML. Obecnie system

jest ju¿ uruchomiony i trwa pierwszy sezon
u¿ytkowania. Uruchomienie importu danych
z systemu ubezpieczeniowego jest planowa-
ne w nied³ugim czasie.

(www.exact.pl, wrzesieñ 2008)

Przedsiebiorstwa

l Novitus podpisa³ aneks do umowy z
27.10.05 zawartej z PKN Orlen na dosta-
wê drukarek fiskalnych Delio Prime. Aneks
przed³u¿a umowê do 27.10.09. Dotychczas
firma dostarczy³a PKN Orlen drukarki fi-
skalne warto�ci 3540 tys. z³.

(Novitus, rb nr 21/2008, 9.09.08)

l Studio obs³ugi architektów wnêtrz Inter-
nity (do niedawna Hydrostrefa Marazzi)
zdecydowa³o siê wdro¿yæ system ERP So-
ftlab SQL firmy Asseco Business Solutions.
System bêdzie rozwijany, docelowo bêdzie
pracowaæ na nim 150 u¿ytkowników. Zakres
wdro¿enia obejmie logistykê i sprzeda¿, fi-
nanse i ksiêgowo�æ wraz z rozbudowan¹ war-
stw¹ analityczn¹, listê p³ac oraz zarz¹dzanie
�rodkami trwa³ymi. System u³atwi równie¿
sprawne zarz¹dzanie relacjami z klientami,
dziêki modu³owi CRM. W pierwszym eta-
pie prac system wspomaga³ bêdzie pracê 40
u¿ytkowników. Planowane zakoñczenie pierw-
szego etapu projektu przewidywane jest we
wrze�niu 2008 r.

(www.assecobs.com, 02.09.08)

l Firma IT.integro zakoñczy³a pierwszy
etap wdro¿enia dotycz¹cy Zarz¹dzania Fi-
nansami systemu ERP Microsoft Dynamics
Nav w firmie Sonoco-Alcore w Sochacze-
wie. Obejmowa³ on uruchomienie i dosto-
sowanie miêdzynarodowej wersji systemu
u¿ywanego przez ca³y koncern do polskich
warunków prawno-podatkowych. Obecnie
trwaj¹ prace nad nastêpnymi dzia³ami firmy,
czyli Zakupami, Magazynem i Sprzeda¿¹.
Celem koñcowym jest pe³na integracja wszyst-
kich dzia³ów firmy, aby zwiêkszyæ wydaj-
no�æ pracy i maksymalnie wykorzystaæ in-
westycjê w system.

(www.it.integro.pl, 02.09.08)

l PC Guard wraz z ZETO £ód� rozpocz¹³
wdro¿enie systemu ERP Graffiti w OSM w
Radomsku. Obecnie przeprowadzana jest
analiza przedwdro¿eniowa.

(www.pcguard.pl, 25.08.08)

l Poznañska firma Print Systems zaopa-
truj¹ca przedsiêbiorstwa z bran¿y poligra-
ficznej w sprzêt oraz niezbêdne materia³y do
druku zdecydowa³a, ¿e system CRM, pro-
ponowany przez firmê more7 Polska, bêdzie
[�] rozwi¹zaniem wspomagaj¹cym zarz¹-
dzanie firm¹ oraz podnosz¹cym efektywno�æ
jej pracy.

(www.more7.pl, 25.08.08)

l Poznañska spó³ka Questy zakoñczy³a
wdro¿enie systemu klasy ERP Graffiti w spó³-
ce Protyl Serwis 44 z Wielunia. Implemen-
tacja w wielooddzia³owym przedsiêbiorstwie
objê³a wszystkie kluczowe obszary jego dzia-
³ania: sprzeda¿, gospodarka magazynowa, lo
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gistyka, finanse i ksiêgowo�æ, kadry i p³ace,
produkcja, CRM, E-commerce. Dodatkowo
stworzony zosta³ modu³ stacji obs³ugi po-
jazdów. System zosta³ dostarczony wraz z
zaawansowanymi funkcjami dotycz¹cymi bu-
d¿etowania i controllingu. Obecnie system
dzia³a na oko³o 110 stanowiskach w kilku-
nastu oddzia³ach komunikuj¹cych siê ze sob¹
w trybie online.

(www.questy.pl, 27.08.08)

l Zakoñczono wdro¿enie systemu MSD Nav
w Janmor z Pabianic - u polskiego produ-
centa przewodów zap³onowych. Wdro¿enie
objê³o wszystkie obszary funkcjonowania
przedsiêbiorstwa. Spó³ka Janmor powsta³a
w 1987 r. W dotychczasowej pracy wyko-
rzystywane by³y aplikacje DOS. [...] Wdro-
¿enie nowego systemu wraz z opracowaniem
funkcjonalno�ci specyficznych dla Janmor
oraz systemu raportowania zrealizowane
zosta³o przez specjalistów firmy Resolution.

(www.microsoft.com, 26.08.2008)

l Zawarto umowê na wdro¿enie w Gloria
Jean�s Coffes oprogramowania POSitive w
wersji dla sieci gastronomicznych - wcho-
dz¹cego w sk³ad produkowanego przez LSI
Software systemu klasy ERP. Pierwszy lokal
sieci zosta³ uruchomiony w Warszawie. Dal-
sza wspó³praca miêdzy LSI Software a AFA
Gourmet Coffees SA bêdzie obejmowaæ wdro-
¿enie systemu we wszystkich lokalizacjach
sieci i integracjê z systemem centralnego
zarz¹dzania. Najwiêkszymi sieciami barów
kawowych wykorzystuj¹cymi oprogramo-
wanie LSI Software s¹ �W biegu Cafe� za-
rz¹dzana przez firmê Dominata i �i coffee�
zarz¹dzane przez Ruch (w barach i coffee
wdro¿ony jest system Gastro spó³ki Softech
- nale¿¹cej do grupy LSI Software).

(www.lsisoftware.pl, 27.08.08)

l MakoLab otrzyma³ dodatkowe zamówie-
nie z Cefic Polska (czê�æ miêdzynarodowej
firmy Simon Ivanhoe) - zarz¹dcy 14 cen-
trów handlowych z ca³ej Polski - na wdro-
¿enie Business Objects SAP. Ca³kowita war-
to�æ prac zwi¹zanych z wdro¿eniem wzro-
s³a do 425 tys. z³ brutto.

(Makolab, rb nr 29/2008, 5.09.08)

l Amex Stationery wybra³ system ERP i
CRM autorstwa Simple. Amex Stationery
to dostawca bran¿y artyku³ów biurowych i
szkolnych, importer i dystrybutor, blisko
wspó³pracuj¹cy z wielkopowierzchniowymi
sieciami handlowymi, dzia³aj¹cy na rynku
od 1982 r. W pierwszym etapie wdro¿one
zostanie oprogramowanie Simple.ERP w za-
kresie finansów i ksiêgowo�ci, obrotu towa-
rowego, maj¹tku trwa³ego, personelu. Zakres
wdro¿enia obejmuje integracjê Simple.ERP
z systemem obs³ugi magazynu wysokiego
sk³adowania OPTIpromag firmy Optidata.
W kolejnym etapie planowane jest wdro¿e-
nie obszaru controllingu Simple.ERP oraz
implementacja Simple.CRM.

(www.simple.com.pl, 30.08.08)

l Wprowadzone przez nas zmiany do sys-
temu ERP pozwalaj¹ na uzyskanie wzrostu
obrotów, wynikaj¹cego z dostosowania asor-

tymentu w sklepach do wymagañ klienta i
uzyskanie wzrostu przychodów przez opty-
malizacjê procesu zarz¹dzania cenami - mówi
Maciej Kl¹ska³a, dyrektor departamentu in-
formatyki ¯abka Polska.

(Andrzej Maciejewski, Narzêdzia ma³e i du¿e,
CW nr 32/08, 9.09.08, sIV)

l System ERP w Grupie Solbet zostanie
wdro¿ony przez Macrologic. Instalacja opro-
gramowania Xpertis obejmie piêæ zak³adów
produkcyjnych. [�] G³ównymi zadaniami
stawianymi przed dostawc¹ s¹ obni¿enie
kosztów magazynowych, zwiêkszenie do-
k³adno�ci planowania produkcji, obni¿enie
kosztów pracy, usprawnienie wymiany in-
formacji w Grupie Kapita³owej. Dziêki
wdro¿eniu ERP w Solbet ulegnie poprawie
obs³uga procesów produkcji i logistyki wy-
robów gotowych, obs³uga sprzeda¿y, wyda-
wania wyrobów gotowych oraz zmniejszo-
ne zostanie zu¿ycie pó³produktów.

(www.macrologic.pl, 27.08.08)

l Po³¹czone zespo³y konsultantów grupy
Kopexu i firmy IFS Poland zakoñczy³y
pierwszy etap wdro¿enia systemu IFS Ap-
plications obejmuj¹cego na pocz¹tek dzie-
dzinê finansów. Korzysta z niego ju¿ sie-
dem spó³ek wchodz¹cych w sk³ad grupy. W
spó³ce Kopex - centrali ca³ej grupy - wdro-
¿ono tak¿e modu³ zwi¹zany z zarz¹dzaniem
kontraktami, który umo¿liwi nadzór nad re-
alizacj¹ poszczególnych przedsiêwziêæ oraz
ich rozliczanie finansowe i analizy rentow-
no�ci w oparciu o �cis³e powi¹zanie z bu-
d¿etowaniem i preliminarzami. Obecnie trwa
wdro¿enie modu³ów IFS obejmuj¹cych za-
rz¹dzanie zasobami ludzkimi, p³acami oraz
dokumentacj¹, a ich zakoñczenie planowane
jest na pocz¹tek przysz³ego roku. W kwiet-
niu br. w Zabrzañskich Zak³adach Mecha-
nicznych (ZZM), zajmuj¹cych siê najbar-
dziej skomplikowan¹ produkcj¹ maszyn i
urz¹dzeñ górniczych w grupie, rozpoczê³o
siê wdra¿anie modu³ów IFS w obszarze pro-
dukcji, dystrybucji, sprzeda¿y i serwisu, za-
rz¹dzania dokumentacj¹, remontów, zaso-
bów ludzkich i p³ac, co usprawni wszystkie
g³ówne procesy biznesowe. Modu³y te zo-
stan¹ nastêpnie uruchomione w pozosta³ych
spó³kach grupy Kopexu. Zakoñczenie prac
wdro¿eniowych planowane jest na koniec
2009 r. Wówczas korzystaæ bêdzie z niego
oko³o 800 nazwanych u¿ytkowników, [a
prawie drugie tyle w trybie ograniczonym].

(www.ifsworld.com/pl, 10.09.08)

l Aldea IT Consulting, firma konsultingo-
wa z bran¿y IT, w³a�ciciel portalu Decyzje
IT, kupi³a Exact Synergy Enterprise. Sys-
tem nie jest licencjonowany na modu³y, lecz
w ca³o�ci na wszystkich u¿ytkowników.
Oprogramowanie zawiera w sobie funkcjo-
nalno�æ DMS, CRM, workflow, zarz¹dzania
projektami, zarz¹dzanie towarami/zasobami
firmy. - Jest to system on-line, zatem zapew-
niony zostanie mobilny dostêp do bazy in-
formacji, na których pracuje system. Za-
pewni on elektroniczny obieg dokumentów
oraz zadañ. Usprawnia te¿ zarz¹dzanie re-
lacjami z klientami na poziomie projektów
zbieraj¹c wszelkie dane w jednym miejscu -

wyja�nia Przemys³aw Ry�, Account Mana-
ger Exact Software Poland. Wdro¿enie pro-
wadzone jest przez klienta. Exact daje mo¿-
liwo�æ tworzenia centrum kompetencji w
strukturach firmy klienta.

(www.exact.pl, 1.09.08)

l Firma oferuj¹ca rozwi¹zania w dziedzinie
zarz¹dzania dokumentami IT-Function
otwiera filiê we Wroc³awiu. G³ównym ofe-
rowanym produktem ma byæ system Infor-
mation Rights Management (IRM) przezna-
czony dla �rednich i du¿ych firm. [�] An-
dreas Pohling kieruje oddzia³em IT-Func-
tion w Polsce.

(mt, IT-Function w Polsce, CW nr 32/08, 9.09.08, s6)

Sektor publiczny

l Spó³ka ABG podpisa³a 10.09.08 umowê
z ARiMR. Przedmiotem umowy jest wyko-
nanie i wdro¿enie oprogramowania umo¿li-
wiaj¹cego obs³ugê wniosków dla dzia³añ Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich dele-
gowanych do Samorz¹dów Wojewódzkich
oraz realizowanych w oddzia³ach regional-
nych Agencji a tak¿e wykonywanie zmian i
�wiadczenie us³ug utrzymania oprogramo-
wania. Strony ustali³y termin obowi¹zywania
umowy do dnia 31.12.09. £¹czne wynagro-
dzenie wyniesie nie wiêcej ni¿ 44,968 mln z³
netto.

(WP, ABG ma umowê za 45 mln z³,
www. wnp.pl, 11.09.08)

l Ponad 11 mln z³ otrzymaj¹ firmy: Qumak-
-Sekom, Wola Info i Marwokat, bêd¹ce cz³on-
kami konsorcjum, za serwis Centralnego Wê-
z³a Teleinformatycznego Stra¿y Granicznej
ukoñczonego w lipcu 2007 r. - Stajemy siê
ekspertem i realizatorem us³ug serwisowych
dla obiektów typu Data Center. Mamy za-
równo do�wiadczenie jak i odpowiednio wy-
kwalifikowanych in¿ynierów specjalizuj¹cych
siê w takich obiektach - informuje Jacek Su-
chenek, dyrektor pionu technologii inteligent-
nego budynku w Qumak-Sekom (lidera kon-
sorcjum). - Pod swoj¹ opiek¹ mamy ju¿ Cen-
trum Przetwarzania Danych Grupy France
Telecom w £odzi, a w przysz³o�ci równie¿
powstaj¹ce DC dla Grupy Onet.pl - dodaje
Suchenek. Umowa obejmuje us³ugi serwisu
i utrzymania �wiadczone przez 4 lata, do
2012 r. CWT to mózg ca³ego systemu tele-
informatycznego Stra¿y Granicznej, to cen-
trum zarz¹dzania informacj¹ i miejsce w
którym zbiegaj¹ siê wszystkie dane ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem Systemów Infor-
matycznych Schengen. Centrum kontroluje
ca³y ruch WAN, wspó³pracê z innymi sie-
ciami, przetwarzanie i przechowywanie da-
nych wraz z centralnym dostêpem do sieci
Internet. Ze wzglêdu na skomplikowanie in-
frastruktury informatycznej zagwarantowa-
no dodatkowe wsparcie techniczne przez
serwisantów Qumak-Sekom i Woli Info za-
równo w siedzibie CWT, jak i innych pla-
cówkach SG. CWT to inwestycja zrealizo-
wana - przez to samo konsorcjum - kosztem
blisko 40 mln z³ i wspó³finansowana ze
�rodków Funduszu Schengen.

(Katarzyna Sosiñska, informacja prasowa
Qumak-Sekom, 9.09.08)
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l ABG podpisa³o z ZUS umowê o warto�ci
4,2 mln z³ na dostawê 514 serwerów Della
wraz z oprogramowaniem i niezbêdn¹ do
monta¿u infrastruktur¹ techniczn¹. Wymia-
na zwi¹zana jest z modernizacj¹ systemów
biurowych ZUS i zmian¹ WNT na Win 2003,
a ponadto z odnowieniem pakietów biuro-
wych i popraw¹ zabezpieczenia poczty.

(job, Serwery dla ZUS, CW nr 31/08, 2.09.08, s5)

l W wyniku rozstrzygniêcia przetargu Uni-
zeto podpisa³a 8.09.08 umowê ze S³u¿b¹
Wywiadu Wojskowego na dostawê urz¹-
dzeñ teleinformatycznych w wykonaniu spe-
cjalnym, umo¿liwiaj¹cych przetwarzanie in-
formacji o klauzuli �ci�le tajne. Warto�æ kon-
traktu wynosi 1,209 mln z³ brutto.

(www.unizeto.pl, 10.09.08)

l Materia³y eksploatacyjne do drukarek i
kopiarek (tonery i tusze) dla UMCS w Lu-
blinie o ³¹cznej warto�ci 764,0 tys. z³ netto
dostarczy lokalna spó³ka AH-U Widok.

(BZP 206249, 4.09.08)

l Us³ugi programowania na zamówienie dla
Przemys³owego Instytutu Telekomunika-
cji bêdzie wykonywaæ za 690,0 tys. z³ net-
to sto³eczna spó³ka Komputery Oprogramo-
wania Systemy KOS. Prace maj¹ zostaæ
zakoñczone do koñca wrze�nia 2008 r.

(BZP 207689, 9.09.08)

l Urz¹dzenia sieciowe za 510,1 tys. z³ netto
oraz drukarki za 150,7 tys. z³ netto dla Cen-
tralnego O�rodka Informatyki Statystycz-
nej w Warszawie dostarczy Asseco Poland.

(BZP 204737 i 204767, 1.09.08)

l Czteroletni¹ us³ugê utrzymania i moder-
nizacji oprogramowania Virtua dla zarz¹-
dzania bazami danych (Account Manage-
ment Support) s³u¿¹cymi do obs³ugi Naro-
dowego Uniwersalnego Katalogu Central-
nego NUKat prowadzonego przez Centrum
NUKat Biblioteki Uniwersyteckiej UW bê-
dzie �wiadczyæ za 640,0 tys. z³ netto ame-
rykañska spó³ka VTLS.

(BZP 212330, 4.09.08)

l Na zamówienie zielonogórskiej spó³ki
4system Polska 404 projektory do wyposa-
¿enia 404 centrów kszta³cenia na odleg³o�æ
na wsiach za ³¹cznie 631,1 tys. z³ netto do-
starczy spó³ka i-Studio Krzysztof Kêdzia z
Marek w woj. mazowieckim. Zamówienie
jest wspó³finansowane ze �rodków EFS.

(BZP 212426, 4.09.08)

l Dostaw¹, wdro¿eniem i serwisem infor-
matycznego systemu zarz¹dzania projekta-
mi dla Urzêdu Miejskiego Wroc³awia za
611,2 tys. z³ netto zajmie siê konsorcjum w
sk³adzie NetLine Group oraz Premium
Technology.

(BZP 217838, 8.09.08)

l Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w
Radomiu zawar³ z ABG umowy na ³¹cznie
578,1 tys. z³ netto: na �wiadczenie us³ug nad-

zoru i serwisu oprogramowania InfoMedica
(254,1 tys. z³ netto) oraz dostawê motora bazy
danych Oracle i zwi¹zane z tym prace us³u-
gowe (324,0 tys. z³ netto).

(BZP 207169 i 207193, 8.09.08)

l Remont sieci internetowej na terenie Mia-
steczka Studenckiego AGH w Krakowie wy-
kona za 529,5 tys. z³ netto krakowska spó³-
ka ZSK.

(BZP 211909, 10.09.08)

l Agencja Rezerw Materia³owych zawar³a
24-miesiêczn¹ umowê z TPSA o warto�ci
501,1 tys. z³ netto na �wiadczenie us³ugi MPLS
VPN wraz z centralnym dostêpem do sieci
Internet oraz realizacjê telepracy przy wyko-
rzystaniu technologii UMTS/GSM z ka¿de-
go miejsca w Polsce dla centrali i 19 jedno-
stek terenowych Agencji Rezerw Materia³o-
wych oraz zapewnienie dostêpu do publicz-
nej sieci Internet przy pomocy symetryczne-
go ³¹cza sta³ego.

(BZP 204629, 1.09.08)

l Dodatkowe szkolenia systemu SAP - ad-
ministratorów i u¿ytkowników koñcowych -
na zlecenie M.St. Warszawy przeprowadzi
za 491,0 tys. z³ netto konsorcjum firm w sk³a-
dzie Winuel i Business Consulting Center.

(BZP 210923, 10.09.08)

l Na zlecenie KW Policji w Bydgoszczy
spó³ka NextiraOne Polska za 467,2 tys. z³
netto dostarczy, zamontuje i uruchomi tele-
foniê w technologii VoIP dla potrzeb jedno-
stek Policji szczebla podstawowego.

(BZP 209667, 9.09.08)

l Dostawami oprogramowania za ³¹cznie
432,6 tys. z³ netto dla Kancelarii Sejmu RP
zajm¹ siê spó³ki: Orion Instruments Polska
(Lotus Domino, pozosta³e oprogramowanie),
Infomex z ¯ywca (Oracle), Alplast Ko³obrzeg
(Microsoft), Henwar z Warszawy i ITXon z
Czêstochowy (oprogramowanie antywiruso-
we) oraz katowicka spó³ka Media i sto³ecz-
na spó³ka APN Promise.

(BZP 218718, 8.09.08)

l Sprzêt komputerowy (w tym 172 PC i 43
notebooki) dla Urzêdu Marsza³kowskiego
woj. pomorskiego za 410,6 tys. z³ netto do-
starczy toruñska spó³ka Exon Computers.
Zamówienie jest finansowane ze �rodków UE
- RPO dla woj. pomorskiego na lata 2007-13.

(BZP 217230, 8.09.08)

l Us³ugi dla MSZ w zakresie: modelowanie
procesów i doradztwo przy przetargu na wy-
bór zintegrowanego systemu informatycznego
klasy workflow oraz nadzór wdro¿enia sys-
temu workflow bêdzie �wiadczyæ krakow-
ska spó³ka MF&Partners Consulting Fla-
siñski i Wspólnicy za 400,2 tys. z³ netto.

(BZP 208559, 9.09.08)

l Poznañska spó³ka Axed dostarczy sprzêt
komputerowy (rejestratory le�niczego z dru-
karkami mobilnymi i stacjami dokuj¹cymi )

za ³¹cznie 399,0 tys. z³ netto do Nadle�nictw:
Bia³ogard (17 szt.), Sucha Beskidzka (10 szt.),
Kluczbork (15 szt.), Herby w woj. �l¹skim
(13 szt.), Kup (8 szt.), Cz³uchów (18 szt.).

(BZP 205884, 1.09.08; BZP 207046, 2.09.08;
BZP 205945 i 206037, 4.09.08;
BZP 207827 i 209261, 9.09.08)

l Sprzêt komputerowy dla Ministerstwa
Finansów za 389,2 tys. z³ netto (w tym: 30
PC, 27 notebooków, 42 monitory LCD, 84
drukarki, 7 skanerów oraz inne akcesoria)
dostarczy krakowski Koncept.

(BZP 208378, 2.09.08)

l Serwis pogwarancyjny sprzêtu oprogra-
mowania Automatycznego Systemu Identy-
fikacji Broni Arsena³ za 245,9 tys. z³ netto
bêdzie �wiadczy³a spó³ka Stanimex z miej-
scowo�ci Z¹bki, woj. mazowieckie.

(BZP 209155, 9.09.08)

l Zmiany w systemie informatycznym UZP
na platformie aplikacyjnej Magic w Module
Publikacji BZP wynikaj¹ce z nowelizacji usta-
wy Prawo Zamówieñ Publicznych wykona
ZETO-�widnica za 105,0 tys. z³ netto.

(BZP 212302, 4.09.08)

Personalia

l Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-
cjonariuszy Netii 9.09.08 powo³a³o do rady
nadzorczej spó³ki by³ego premiera Kazimie-
rza Marcinkiewicza oraz Piotra Czapskie-
go. Akcjonariusze powo³ali te¿ dyrektora ge-
neralnego Tele2 Polska Piotra Nesterowi-
cza na stanowisko cz³onka zarz¹du Netii oraz
dyrektora ds. strategii i rozwoju biznesu.
Stanowisko obejmie w dniu, w którym Netia
nabêdzie 100% udzia³ów w Tele2 Polska. NWZ
akcjonariuszy podjê³o równie¿ uchwa³y do-
tycz¹ce m.in. po³¹czenia Netii z jej jedno-
osobow¹ spó³k¹ zale¿n¹ Netia Wimax SA
oraz ustanowienia zastawu na przedsiêbior-
stwie spó³ki w celu pozyskania finansowa-
nia zewnêtrznego z przeznaczeniem na na-
bycie udzia³ów w Tele2 Polska .

(WP, Kazimierz Marcinkiewicz bêdzie
nadzorowa³ Netiê, www. wnp.pl, 09.09.08)

l Roman Durka zostanie nowym prezesem
zarz¹du polskiego oddzia³u Sun Microsys-
tems. Nowe stanowisko obejmie 1.10.08.
Do tego czasu obowi¹zki prezesa zarz¹du w
Polsce pe³ni jak dotychczas Jarmo Kuusivuori,
dyrektor zarz¹dzaj¹cy na region Europy �rod-
kowo-Wschodniej w Sun Microsystems.

(www.pl.sun.com, 09.09.08)

l Magdalena Taczanowska zosta³a preze-
sem zarz¹du S&T Services Polska, polskiego
oddzia³u S&T System Integration & Tech-
nology Distribution AG. Dotychczas by³a
cz³onkiem zarz¹du i odpowiada³a za pion
rozwi¹zañ dla infrastruktury IT. Zarz¹d pol-
skiego S&T sk³adaj¹cy siê z samych pañ
stanowi wyj¹tek na tle zdominowanej przez
mened¿erów-mê¿czyzn polskiej bran¿y IT.

(www.snt.pl, 29.08.08)


