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W sektorze IT

l W finansowym IV kwartale 2007 r. [do
koñca lipca 2008 r.] Action jako podwyko-
nawca dla Wasko oraz Koncept BIW zre-
alizowa³a dostawê sprzêtu komputerowego
w ramach przetargu dla MEN, co mia³o bar-
dzo istotny wp³yw na wyniki tego okresu.
Spó³ka zrealizowa³a równie¿ w tym czasie
pierwsz¹ transzê przetargu na dostawy dla
ZUS oraz przetargu na dostawê kompute-
rów dla PZU. 20 czerwca 2008 r. Action

ków. Jako powód planowanych zwolnieñ
grupowych spó³ka wskaza³a zmianê planów
i zakresu prowadzonej przez spó³kê dzia³al-
no�ci oraz powody natury ogólnoekono-
micznej.

(Optimus, rb nr 77/2008, 8.10.08)

l Dzia³ badawczo-rozwojowy spó³ki Dis-
playLink ju¿ [w Katowicach] dzia³a. �l¹sk
ma rozwijaæ amerykañsk¹ technologiê do jed-
noczesnej pracy na wielu ekranach kompu-
terowych. W walce o centrum badawcze po-
bi³ Warszawê, Kraków, Poznañ i Wroc³aw.

(Prezydent Katowic zaprasza Cisco i Symanteca
do miasta, PB nr 191/08, 30.09.08, s10)

l Grupa Kapita³owa Netmedia, która spe-
cjalizuje siê w projektach e-commerce, zw³asz-
cza zwi¹zanych z turystyk¹, kupi³a 43% udzia-
³ów w spó³ce Finder.

(Katarzyna Sadowska, Netmedia pojad¹ na Finderze,
PB nr 190/08, 29.09.08, s12)

l Zatrudniaj¹ce ponad 200 osób BPSC w
ci¹gu najbli¿szych tygodni zyska inwestora
- fundusz Discovery Global Citizens Ma-
ster Fund, który obejmie 522 tys. jego ak-
cji za blisko 2,5 mln USD. - Po transakcji
fundusz bêdzie kontrolowa³ oko³o 5% walo-
rów naszej spó³ki - mówi Ignacy Miedziñ-
ski, prezes BPSC. [�] W ubieg³ym roku BPSC
rozpoczê³o budowanie grupy, obejmuj¹c 75%
udzia³ów w ukraiñskiej spó³ce Kompass Plus
oraz tworz¹c spó³kê Proximus, zajmuj¹c¹
siê sprzeda¿¹ oprogramowania towarzysz¹-
cego ERP w sektorze przemys³u, energety-
ki i przedsiêbiorstw u¿yteczno�ci publicz-
nej. W sk³ad grupy kapita³owej BPSC wcho-

dzi tak¿e spó³ka Italents specjalizuj¹ca siê w
leasingu pracowników bran¿y teleinforma-
tycznej.

(WCH, Gazela Biznesu zyska³a inwestora,
PB nr 196/08, 7.10.08, dodatek Teleinformatyka, s6)

Media i Internet

l S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wy-
dzia³ Gospodarczy dla spraw upad³o�ciowych
i naprawczych, na posiedzeniu 12.09.08 po-
stanowi³ og³osiæ upad³o�æ Hoopla.pl. [�]
Okazuje siê, ¿e gie³dowy fundusz MCI Ma-
nagement sprzeda³ po cichu za symbolicz-
n¹ z³otówkê ca³y posiadany (41,95%) pakiet
akcji Hoopla.pl. Zaraz potem sklep zawie-
si³ dzia³alno�æ. [�] Zad³u¿enie Hoopla SA
wobec grupy K2 Internet na dzieñ 1.10.08
wynosi³o 547,3 tys z³. [...] Zarz¹d spó³ki
Agito polemizuje z wypowiedzi¹ prezesa MCI
Management Tomasza Czechowicza, który
uwa¿a, ¿e sklepy internetowe z AGD i RTV
przegra³y konkurencjê z tradycyjnymi dys-
trybutorami po wej�ciu przez nich do Inter-
netu. [�] Prezes Agito Tomasz Sypu³a twier-
dzi, i¿ nieprawd¹ jest, ¿e dystrybutorzy po-
siadaj¹cy sieci sklepów tradycyjnych tak
agresywnie wchodz¹ do Internetu, ¿e sprze-
da¿ przez Internet sta³a siê nieop³acalna. We-
d³ug prezesa Agito [�] aby móc termino-
wo realizowaæ zamówienia w tej bran¿y, trze-
ba posiadaæ w³asny magazyn z towarem i
przyjmowaæ zamówienia tylko na produkty,
które s¹ na magazynie.

(K2, rb nr 39/08, 1.10.08; www.onet.pl/PAP/ak,
2.10.2008; Adam Brzozowski, wnp.pl, 8.10.08)

l W ubieg³ym roku platformy [satelitarne]
pozyska³y 1,2 mln nowych abonentów, z
czego CP pozyska³ 800 tys., n - 250 tys., a
Cyfra+ - 150 tys. Do zagospodarowania jest
jeszcze 2 mln gospodarstw. Analitycy spo-
dziewaj¹ siê, ¿e najwiêcej z tego uszczknie
CP. Prognozowana liczba klientów platform
satelitarnych (na koniec 2008 r.): Cyfrowy
Polsat - 2,58 mln; Cyfra Plus - 1,3 mln; TV
n - 0,52 mln.

(MEW, Ostatni taki kwarta³ walki platform o klienta,
PB nr 192/08, 1.10.08, s11)

l Internetowy serwis z ró¿norakimi filma-
mi instrukta¿owymi znalaz³ inwestora - udzia-
³y w spryciarze.pl wykupi³a grupa inwesty-
cyjna Vivex Investment. Jak podaj¹ przed-
stawiciele spó³ki, serwis spryciarze.pl ma
160 tys. u¿ytkowników i notuje 3 mln od-
s³on miesiêcznie. Pieni¹dze od Viveksu maj¹
byæ przeznaczone m.in. na serwery, marke-
ting i rozbudowê techniczn¹ serwisu. W pla-
nach spó³ki jest te¿ wej�cie na rynki ukra-
iñski i rosyjski.

(Adriana Jakubowska, Spryciarze.pl
maj¹ inwestora, CRN nr 20/08, 1.10.08, s46)

Action. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów (mln z³)

Rok obrachunkowy  IV kw. roku obrachunkowego  

2007/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007

1.08.07-
-31.07.08

1.08.06-
-31.07.07

zmiana
1.05.-31.07.

2008
1.05.-31.07.

2007
zmiana

skonsolidowane 2343,368 1797,520 30,4% 582,047 422,991 37,6%

jednostkowe 2212,972 1721,401 28,6% 557,700 407,594 36,8%

�ród³o: Action, rs-4q-2007, 29.09.08. 

Struktura sprzeda¿y grupy Action 

w okresie 1.08.07-31.07.08  (mln z³)

Komponenty 571,205

Rozwi¹zania gotowe 814,491

Peryferia 522,245

Mat. eksploatac. i biurowe 100,145

Elektronika u¿ytkowa 163,254

Pozosta³e 172,028

Pozycje nie przypisane 70,528

Wy³¹czenia -70,528

Warto�æ skonsolidowana 2343,368

�ród³o: Action, rs-4q-2007, 29.09.08. 

podpisa³a umowê z Sony Poland na dys-
trybucjê notebooków Vaio, co uczyni³o spó³-
kê jednym z pierwszych dystrybutorów tej
marki na polskim rynku. Na mocy umowy
podpisanej 2.07.08 z firm¹ Logitech Ac-
tion zosta³a autoryzowanym dystrybutorem
produktów tej firmy. W IV kwartale 2007 r.
konsolidacja wyników finansowych obej-
mowa³a nastêpuj¹ce spó³ki: Action SA - spó³-
ka dominuj¹ca, Ekoaction sp. z o.o. w li-
kwidacji (poprzednia nazwa - w okresie
marzec-wrzesieñ 2006 r. - A.pl sp. z o.o.;
za³o¿ona jako Action-2 w 1995 r. z siedzib¹
w Krakowie) - spó³ka zale¿na (100%), Ac-
tion Internet sp. z o.o. w likwidacji (poprzed-
nia nazwa Action Wroc³aw sp. z o.o.) - spó³-
ka zale¿na (100%), Action Ukraina TzOW
- spó³ka zale¿na (51%), SFK sp. z o.o. - spó³-
ka zale¿na (100%), Prologic sp. z o.o. - spó³-
ka zale¿na (100%), Actina sp. z o.o. - spó³-
ka zale¿na (100%), A.pl sp. z o.o. z siedzi-
b¹ w Warszawie (za³o¿ona 12.10.06) - spó³-
ka zale¿na (100%), Sferis sp. z o.o. (poprzed-
nia nazwa PTR sp. z o.o. ) - spó³ka po�red-
nio zale¿na (99,89%). Ekoaction i Action
Internet od 1.02.08 s¹ postawione w stan
likwidacji.

(Action, rs-4q-2007, 29.09.08)

l Arcus nie rezygnuje z przejêæ, chocia¿
ostatecznie nie porozumia³ siê z firm¹ COPI.
Szuka firm dzia³aj¹cych w bran¿y telematyki.

(KL, Arcus bêdzie nadal kupowa³,
PB nr 193/08, 2.10.08, s15)

l Spó³ka Optimus podjê³a decyzjê o prze-
prowadzeniu zwolnieñ grupowych i planu-
je do 31.01.09 zwolnienie do 50 pracowni-
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l Poznañski Ogicom przej¹³ firmê Sisco
specjalizuj¹c¹ siê w hostingu oraz konsul-
tingu przedsiêwziêæ internetowych. To ju¿
19 spó³ka zakupiona przez Ogicom. Trans-
akcja pozwoli Ogicomowi poszerzyæ ofer-
tê m.in. o us³ugi hostingu dedykowanego,
VPS oraz kolokacji. Uruchomienie nowych
us³ug jest jednym z elementów strategii spó³-
ki, która w przysz³ym roku planuje debiut
na warszawskiej GPW. [�] Zdaniem Artu-
ra Pajkerta, dyrektora marketingu Ogicom,
hosting dedykowany zapewnia znacznie wiêk-
sz¹ niezale¿no�æ, a dziêki temu gwarantuje
równie¿ du¿o wiêksz¹ i stabiln¹ wydajno�æ.
[�] Plan sprzeda¿y us³ug Ogicom zak³ada
podwojenie wolumenu sprzeda¿y do koñca
br. Tym samym roczne przychody z hostin-
gu dedykowanego, VPS oraz us³ug koloka-
cji osi¹gnê³yby ok. 0,84 mln z³, co stano-
wiæ bêdzie ok. 8% przychodów spó³ki. W
perspektywie najbli¿szych 2 lat warto�æ
przychodu z tych¿e us³ug powinna przekro-
czyæ 2 mln z³ i stanowiæ ponad 12% przy-
chodów Ogicom.

(Ogicom przej¹³ firmê Sisco,
www.egospodarka.pl, 27.09.2008)

Telekomunikacja

l Wola Info podpisa³a z PTC umowê na
dostawê sprzêtu i oprogramowania oraz �wiad-
czenie przez Wola Info przez 5 lat rozszerzo-
nej gwarancji dla sprzêtu i oprogramowania.
Warto�æ umowy wynosi 5,269 mln z³ netto.

(Wola Info, rb nr 68/2008, 26.09.08)

l Zarz¹d Wola Info informuje o zamówieniu
z Polkomtela na dostawê sprzêtu oraz opro-
gramowania wraz ze �wiadczeniem us³ug.
Warto�æ zamówienia wynosi 5,729 mln z³
netto.

(Wola Info, rb nr 69/2008, 3.10.08)

l Lux Veritatis ojca dyrektora i kontrolo-
wany przez Karkosika CenterNet podpisa-
³y porozumienie, które pozwoli wprowadziæ
rodzinn¹ telefoniê komórkow¹ dla s³ucha-
czy Radia Maryja. [�] CenterNet ma przy-
gotowaæ i prowadziæ projekt od strony biz-
nesowej i technologicznej, podmioty zwi¹-
zane z ojcem Rydzykiem - przeprowadziæ
kampaniê reklamow¹ w TV Trwam i zaj¹æ
siê dystrybucj¹ kart SIM. Nie nale¿y siê spo-
dziewaæ konkurencyjnych cen.

(Magdalena Wierzchowska, Eksperci nie wierz¹ w
telefoniê ojca Rydzyka, PB nr 196/08, 7.10.08, s10)

Finanse
i ubezpieczenia

l PZU i Asseco Poland zawar³y �Umowê
ramow¹ na utrzymanie i modyfikacjê opro-
gramowania systemów Insurer i FKX�.
Umowa zastêpuje wykonywan¹ od lutego
2000 r. Umowê o �wiadczenie us³ug infor-
matycznych. Umowa zosta³a zawarta do
31.12.11. Ca³kowita, szacunkowa warto�æ
netto kontraktu wynosi ok. 110 mln z³.

(Asseco, rb nr 85/2008, 03.10.08)

l Unizeto Technologies rozpoczyna reali-
zacjê zawartych 1.10.08 umów (w zakresie

produkcji wydruków masowych - dokumen-
tów i przesy³ek) z Volkswagen Bank Pol-
ska, VW Serwis Ubezpieczeniowy oraz VW
Leasing Polska. Us³uga realizowana bêdzie w
Centrum Danych w Szczecinie nale¿¹cym do
Unizeto i obejmie docelowo blisko 50 000
przesy³ek generowanych ka¿dego miesi¹ca
przez spó³ki finansowe koncernu Volkswagen.

(Adam D¹browski, inform. pras. Unizeto, 08.10.08)

l Firma Bonair podpisa³a umowê z firm¹
OFIZ - Obs³uga Funduszy Inwestycyjnych
Zamkniêtych. Umowa dotyczy wdro¿enia sys-
temu AVS s³u¿¹cego do wyceny aktywów i
obejmuje obs³ugê 4 funduszy inwestycyjnych.
Realizacja umowy zosta³a podzielona na dwa
etapy, a ca³o�æ prac ma zakoñczyæ siê w po-
³owie stycznia 2009 r. W ramach wdro¿enia
zostan¹ tak¿e przeprowadzone szkolenia dla
u¿ytkowników i administratorów aplikacji.
Wraz z umow¹ wdro¿eniow¹ zosta³a podpi-
sana umowa na serwis systemu.

(www.bonair.com.pl, 23.09.08)

l Unicredit - Podjêli�my decyzjê, by otwo-
rzyæ w Szczecinie centrum us³ug wspólnych,
zajmuj¹ce siê przetwarzaniem transakcji ban-
kowych na rynkach Austrii i Niemiec - mówi
Christian Bruckner, szef projektów zwi¹za-
nych z centrami us³ug i prezes takiego cen-
trum w Pradze. [�] W pierwszej fazie, któ-
ra zakoñczy siê w ci¹gu trzech lat, w cen-
trum ma pracowaæ 500 osób. Potem, gdy za-
koñczy siê proces integracji platformy IT w
grupie, pojawi siê wiêcej opcji wykorzysta-
nia istniej¹cych centrów.

(MAG, ...ale unicredit buduje centrum us³ug,
PB nr 196/08, 7.10.08, s6)

l Sto³eczna spó³ka Aleph Polska bêdzie �wiad-
czyæ przez 3 lata dla NBP us³ugi wsparcia
w zakresie oprogramowania zintegrowane-
go systemu bibliotecznego Aleph 500 wraz
z Oracle run-time. Wynagrodzenie spó³ki wy-
niesie 190,8 tys. z³ netto.

(BZP 256315, 8.10.08)

l Grupa AXA do³¹czy³a do grona u¿ytkow-
ników systemu Eureca. Nowo zakupiony sys-
tem bêdzie wspiera³ kierownictwo polskiej
czê�ci miêdzynarodowej grupy ubezpiecze-
niowej w podejmowaniu decyzji zwi¹za-
nych m.in. z optymalizacj¹ kosztów i przy-
chodów piêciu spó³ek wchodz¹cych w sk³ad
grupy. Po zakoñczeniu wdro¿enia funkcjo-
nalno�ci odpowiadaj¹cej za bud¿etowanie
rozpoczn¹ siê prace nad udostêpnieniem tych
modu³ów systemu Eureca, które umo¿liwiaj¹
prowadzenie wielowymiarowych analiz zarz¹d-
czych. Zakoñczenie wdro¿enia: 20.03.09 a
ca³o�æ prac prowadzi firma FiM Consulting.

(www.c-systems.pl, 1.10.08)

l Comarch wdro¿y rozwi¹zania dla towa-
rzystw ubezpieczeñ na ¿ycie w Link 4 Life.
Systemy Comarch bêd¹ wspiera³y pracow-
ników Link 4 Life oraz konsultantów w Call
Center. Dodatkowo Link 4 Life zdecydowa-
³o siê na wdro¿enie systemu, który umo¿li-
wi klientom Link 4 Life zawieranie umów
ubezpieczeniowych i ich pó�niejsz¹ obs³u-
gê poprzez Internet.

(www.comarch.pl, 22.09.08)

l Allianz Bank to pierwszy bank budowa-
ny od podstaw, w którym pracuje Thomas
Ruedesheim, CIO grupy Allianz Polska. [�]
Pomys³ na nowy bank to po³¹czenie us³ug
bankowych z ubezpieczeniowymi, w których
Grupa Allianz specjalizuje siê od pocz¹tku.
Jak mówi Thomas Ruedesheim, do budowy
nowego banku spó³ka zatrudni³a ludzi z do-
�wiadczeniem i umiejêtno�ciami z pracy w
innych bankach w Polsce. [�] Planowany
start: listopad- grudzieñ 2008 r.; Czas przy-
gotowañ: ok. 18 miesiêcy; Liczba pracowni-
ków: 650; Liczba pracowników IT: 92, w tym
31 w samym banku; Liczba klientów: 300 tys.
w ci¹gu 2-3 lat; Planowana liczba oddzia-
³ów: 200, do koñca roku 40; System trans-
akcyjny: defBank 3000; Najbli¿szy projekt:
wdro¿enie systemu do obs³ugi po¿yczek i
kredytów; ca³y proces bêdzie odbywa³ siê
wewn¹trz banku w trybie online, aby przy-
spieszyæ podjêcie decyzji.

(Andrzej Maciejewski, Dzieñ zero,
CW nr 35/08, 30.09.08, s14-15)

Przedsiebiorstwa

l 800 pracowników PLL LOT zosta³o prze-
szkolonych w systemie e-learningowym. Kur-
sy by³y prowadzone przez specjalistów z
BizTechu. Warto�æ ca³ego projektu wynio-
s³a 5,5 mln z³, a warto�æ dofinansowania z
funduszy unijnych - 3,8 mln z³.

(Adriana Jakubowska, e-lerning w PLL LOT,
CRN nr 20/08, 1.10.08, s46)

l Grupa kapita³owa Stalexport Autostra-
dy zdecydowa³a siê na równoczesne wdro-
¿enie systemu Impuls 5 BPSC w piêciu
spó³kach. G³ównym celem wdro¿enia syste-
mu jest ujednolicenie informacji w skali ca-
³ej grupy, do której nale¿¹ spó³ki: Stalexport
Autostrada Ma³opolska, Stalexport Transro-
ute Autostrada, Stalexport Autostrada Dol-
no�l¹ska, Autostrada Mazowsze, Stalexport
Autostrady. Spó³ki korzystaæ bêd¹ z syste-
mu w obszarach finansów, ksiêgowo�ci, kosz-
tów, �rodków trwa³ych, kadr i p³ac. W dwóch
podmiotach oprogramowanie wspomagaæ bê-
dzie równie¿ zagadnienia bud¿etowania. Sys-
tem rozpocznie funkcjonowanie w styczniu
2009 r.

(Adam Brzozowski, Stalexport Autostrady
wdra¿a ERP, www.wnp.pl, 9.10.08)

l Nale¿¹ca do grupy BCC spó³ka External
Services skoncentruje siê na �wiadczeniu
us³ug outsourcingu procesów biznesowych
(BPO) dla du¿ych i �rednich przedsiêbiorstw
w oparciu o systemy SAP. Za wprowadze-
nie w ¿ycie nowej strategii odpowiedzialny
bêdzie nowy prezes zarz¹du spó³ki - Grzegorz
Go³ba mened¿er serwisu aplikacyjnego SAP
w dziale us³ug outsourcingowych BCC.
(Kinga Szkultecka, informacja prasowa BCC, 29.09.08)

l Asseco Business Solutions podpisa³o umo-
wê na wdro¿enie systemu Business Intelli-
gence marki Safo w firmie Nowy Styl. W
tym celu utworzono specjalne �rodowisko
informatyczne oparte o technologiê Oracle,
które bêdzie wspiera³o proces raportowania
i analizy danych zarz¹dczych w Nowym
Stylu oraz w spó³kach zagranicznych nale



3Monitor IT, numer 21 (288), 13 pa�dziernika 2008

¿¹cych do Grupy Nowy Styl. Zakoñczenie
projektu przewidywane jest na I kw. 2009 r.
Projekt obejmie wdro¿enie modu³ów analiz
sprzeda¿y i analiz kosztów sprzeda¿y wcho-
dz¹cych w sk³ad zintegrowanego systemu
BI safo.express.

(www.assecobs.com, 30.09.08)

l Hiszpañska sieæ sklepów z ¿ywno�ci¹
dietetyczn¹ Naturehouse zdecydowa³a siê
na wdro¿enie, w sklepach i centrali w Pol-
sce, oprogramowania do zarz¹dzania sieci¹
sprzeda¿y POSitive Retail. W Polsce w sieci
Naturehouse dzia³a 40 sklepów - 4 w³asne
i 36 franczyzowych. Wdro¿enie oprogramo-
wania LSI Software obejmuje uruchomie-
nie systemu w centrali, centralnym magazy-
nie dystrybucyjnym oraz we wszystkich
sklepach. Z oprogramowania POSitive Re-
tail i POSitve Retail Fashion - dedykowa-
nego dla sieci odzie¿owych, korzystaj¹ ogól-
nopolskie sieci sprzeda¿y m.in. Vero Moda,
Ochnik, Hexeline, Próchnik, AmerSport, Selene.

(www.lsisoftware.pl, 02.10.08)

l Altrad-Mostostal wdro¿y³ MSD Nav.
G³ówny nacisk po³o¿ono na obszar zarz¹-
dzania Produkcj¹, Gospodark¹ Magazyno-
w¹, Logistyk¹, Sprzeda¿¹, Zakupami i �rod-
kami Trwa³ymi. Ca³o�ci¹ prac kierowa³ Co-
lumbus IT. System ERP firmy Microsoft za-
st¹pi³ wdro¿ony w latach 90. system XAL.

(www.columbusit.pl, 26.09.08)

l Naukowo-Produkcyjne Centrum Onkolo-
gii i Kardiologii Max-Well wdro¿y w swo-
im oddziale na Ukrainie system wspieraj¹-
cy zarz¹dzanie IFS Applications, który po-
mo¿e zarz¹dzaæ procesami biznesowymi,
usprawni organizacjê produkcji, a tak¿e przy-
czyni siê do rozwoju przedsiêbiorstwa. Max-
-Well z siedzib¹ w Waszyngtonie jest gru-
p¹ medyczno-biologiczn¹, która zajmuje siê
produkcj¹ farmaceutyków oraz dzia³alno-
�ci¹ naukow¹ i edukacyjn¹. Oprogramowa-
nie bêdzie wspieraæ realizowane przez Max-
-Well procesy wytwórcze, dystrybucyjne,
zwi¹zane z kontrol¹ jako�ci, finansami oraz
zarz¹dzaniem dokumentacj¹. Projekt reali-
zowany bêdzie przez spó³kê IFS CEE oraz jej
ukraiñskiego partnera - firmê Alter Systems.

(www.ifsworld.com/pl, 06.10.08)

l Fabryka Meble Okmed wdro¿y³a system
Xpertis. Dziêki nowym narzêdziom infor-
matycznym producent mebli zamierza zwiêk-
szyæ produktywno�æ i efektywno�æ koszto-
w¹. Rozpoczêty wspólnie z Macrologic
projekt informatyczny jest skoncentrowany
na podniesieniu rentowno�ci wszystkich pro-
cesów zwi¹zanych z produkcj¹ i logistyk¹.

(www.macrologic.pl, 24.09.08)

l Asseco Business Solutions wdro¿y³o w
firmie Prima Moda systemy ERP marki
Safo. Uruchomione aplikacje s¹ adaptowa-
ne do specyfiki dzia³ania spó³ki Prima Moda,
której rozwiniêta sieæ sprzeda¿y z³o¿ona jest
z kilkudziesiêciu placówek handlowych. As-
seco BS wdro¿y³o w centrali firmy Prima
Moda system informatyczny safo.biz, któ-
ry umo¿liwia zarz¹dzanie takimi obszarami
jak: sprzeda¿, zamówienia i magazyn z ukie-

runkowaniem na wspó³pracê ze sklepami oraz
finanse i ksiêgowo�æ. Ponadto zaimplemen-
towany zosta³ równie¿ system safo.retail.
Prima Moda jest notowana na GPW. Obec-
nie sieæ sprzeda¿y Prima Moda tworzy bli-
sko 30 sklepów.

(www.assecobs.pl, 23.09.08)

l Vobis w 2007 r. podpisa³ ze spó³k¹ Stream-
Soft umowê na zakup oraz wdro¿enie opro-
gramowania PCbiznes Presti¿ w centrali fir-
my w Szczecinie. Vobis spo�ród wielu pro-
duktów rynku ERP wybra³ system ze wzglê-
du na konkurencyjn¹ cenê, szybko�æ dzia³a-
nia na du¿ych bazach danych, mo¿liwo�æ
dostosowania systemu do potrzeb dzia³ania
spó³ki oraz dostêpno�æ serwisu w Szczeci-
nie. Ponadto, w miarê rozwoju spó³ki Vobis
zmieni³y siê jej oczekiwania oraz potrzeby
w stosunku do zintegrowanych rozwi¹zañ
informatycznych, dlatego podjêto decyzjê o
przej�ciu z poprzedniego systemu na ofero-
wany PCbiznes Presti¿. Vobis zakupi³ nastê-
puj¹ce modu³y systemu: finanse i ksiêgo-
wo�æ, rozrachunki, kadry i p³ace oraz �rodki
trwa³e. Wdro¿ono tak¿e rozwi¹zania dedy-
kowane, specjalnie zaprojektowane i opro-
gramowane zgodnie z oczekiwaniami Vobis.

(www.streamsoft.pl, 09.09.08)

l MakoLab otrzyma³ dodatkowe zamówie-
nie od Renault UK Ltd. na wdro¿enie sys-
temu informatycznego typu Business Intel-
ligence z wykorzystaniem technologii Mi-
crosoft Reporting Services. Warto�æ zamó-
wienia wynosi 19,5 tys. euro, w zwi¹zku z
czym ca³kowita warto�æ us³ug outsourcin-
gowych oraz wsparcia technicznego zwi¹za-
nych z obs³ug¹ portalu Renault UK wzros³a
do ok. 160 tys. euro. Dotychczas MakoLab
zrealizowa³ us³ugi o ³¹cznej warto�ci 95,3 tys.
euro, pozosta³e prace zostan¹ wykonane do
koñca 2008 r.

(Makolab, rb nr 30/2008, 29.09.08)

l Spóka XPlus dostarczy³a licencje niezbêd-
ne do uruchomienia zintegrowanego syste-
mu informatycznego dla bran¿y budowlanej
opartego o Microsoft Dynamics Ax 3.0 w
spó³ce PUS Termatex. Warto�æ zamówie-
nia opiewa na 393,1 tys. z³ brutto.

(XPlus, rb nr 14/2008, 1.10.08)

l Trwaj¹ prace przy wdro¿eniu zintegrowa-
nego systemu ERP WizCount w firmie
SKC Haas w Dzier¿oniowie, bêd¹cej czo-
³owym �wiatowym producentem elementów
optycznych do paneli LCD. Prace zrealizo-
wa³a firma IST Systemy Informatyczne.

(www.ist.net.pl, 22.09.08)

l XPlus dostarczy licencje systemu MSD
Ax 3.0 spó³ce Orlen Budonaft (bran¿a bu-
dowlana, dzia³a w sektorze paliwowym jako
generalny wykonawca stacji paliw). Warto�æ
zamówienia opiewa na 236,3 tys. z³ brutto.

(XPlus, rb nr 15/2008 i 16/2008, 7.10.08)

l Frisco.pl wybra³o mobilny system wspo-
magaj¹cy zarz¹dzanie transportem Control-
Transport z oferty firmy Consafe Logistics.
Zakupione rozwi¹zanie umo¿liwia pracow-
nikom firmy Frisco.pl raportowanie ruchu

towarów pomiêdzy magazynem a klientem
i zapewnia mo¿liwo�æ bie¿¹cego uaktualnie-
nia statusu realizacji zamówieñ. Automatycz-
nie generowane s¹ równie¿ raporty zmian.
Firma Consafe Logistics wyposa¿y³a rów-
nie¿ pracowników Frisco.pl w terminale mo-
bilne MC70 firmy Motorola, na których dzia-
³a aplikacja ControlTransport.

(www.consafelogistics.pl, 28.09.08)

l Wroc³awska spó³ka Takma dostarczy sprzêt
komputerowy (rejestratory le�niczego) za
³¹cznie 203,1 tys. z³ netto do Nadle�nictw:
Gniewkowo - woj. kujawsko-pomorskie (16
szt.), Miêdzyrzec Podlaski (14 szt.), Wieluñ
(17 szt.).

(BZP 243293, 1.10.2008; BZP 245783, 2.10.08;
BZP 230616, 9.10.08)

l Modyfikacje do u¿ytkowanego w jednost-
kach Lasów Pañstwowych oprogramowa-
nia Taksator wprowadzi sto³eczna spó³ka Sys-
temy Informatyczne Taxus za 53,0 tys. z³ netto.

(BZP 239821, 29.09.08)

l Sanpol zdecydowa³ siê oddaæ administra-
cjê �rodowiskiem SAP w outsourcing firmie
itelligence. Umowa obejmuje wsparcie w
zapewnianiu wydajno�ci i dostêpno�ci �ro-
dowisk SAP ERP oraz SAP BI. W ramach
wspó³pracy Sanpol korzysta z us³ug Admi-
nistratora Doskona³ego z itelligence. W rze-
czywisto�ci za wirtualnym omnibusem kry-
je siê 5 specjalistów delegowanych z zespo-
³u administratorów itelligence. Z ich kom-
petencji i czasu Sanpol korzysta w zale¿no-
�ci od potrzeby. Sanpol korzysta z rozwi¹-
zania SAP ERP i SAP BI od 2006 r. Z roz-
wi¹zania korzysta 270 u¿ytkowników. Za-
kres umowy wsparcia obejmuje monitoro-
wanie dostêpno�ci systemu, monitorowanie
i rozwi¹zywanie problemów technicznych,
monitorowanie wydajno�ci systemu, udo-
stêpnienie wspó³dzielonego SAP Solution
Managera, instalacjê poprawek oraz wyko-
nywanie kopii systemu.

(www.itelligence.pl, 06.10.08)

l Woodward Governor Poland, spó³ka
amerykañskiej firmy notowanej na Nasdaq,
która ma zak³ad w Krakowie, przeniesie siê
do Niepo³omic. Zbuduje tam zak³ad in¿y-
nieryjno-produkcyjny oraz centrum badaw-
czo-rozwojowe. Centrum bêdzie pracowaæ
dla ca³ej korporacji. Firma odebra³a w³a�nie
zezwolenie na dzia³alno�æ w Krakowskim
Parku Technologicznym (KPT). Do 2010 r.
zak³ad mo¿e zatrudniaæ 150 osób.

(Agnieszka Berger, Woodward Governor wchodzi do
Niepo³omic, PB nr 194/08, 3-5.10.08, s12)

Sektor publiczny

l ABG podpisa³o aneks do umowy z HP
Polska dotycz¹cej prac nad IACS dla ARiMR.
Aneks przed³u¿a do 11.01.09 czas �wiadcze-
nia przez ABG us³ug utrzymania i modyfi-
kacji czê�ci informatycznej systemu IACS
w ramach umowy z 12.09.05 pomiêdzy
ABG i HP Polska. £¹czne wynagrodzenie
ABG z tytu³u wykonania umowy wzro�nie
o 8 mln z³ i wyniesie 112,6 mln z³ netto.

(www.abg.com.pl, 19.09.08)
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l MSWiA potrzebowa³o prawie roku, by
rozstrzygn¹æ przetarg na zakup 400 serwe-
rów, które umo¿liwi¹ elektroniczn¹ wymia-
nê danych z systemem CEPiK. W konkur-
sie dwukrotnie wybierano zwyciêzcê, do-
sz³o do kilku arbitra¿y i rozpraw s¹dowych.
Ostatecznie wygra³a firma Koncept, choæ
jej oferta by³a dopiero dziewi¹ta cenowo
(pocz¹tkowo wygrywa³a jedna z tañszych
ofert ZETO Koszalin). Spó³ka otrzyma za
sprzêt 6,5 mln z³. Poddostawc¹ bêdzie gie³-
dowy Action. Sprzêt ma trafiæ do starostw
w ca³ej Polsce, a dostawy powinny zakoñ-
czyæ siê w listopadzie 2008 r. Na serwerach
zostan¹ zainstalowane aplikacje PWPW,
ale ich g³ównym zadaniem bêdzie komuni-
kacja z centraln¹ baz¹ danych CEPiK.

(MZL, Serwery do CEPiK w po�lizgu,
PB nr 196/08, 7.10.08, s13)

l Talex dostarczy oprogramowanie Micro-
soft dla MON. Warto�æ podpisanej umowy
wynosi 3,1 mln z³. W ramach podpisanej
umowy Talex dostarczy oprogramowanie
systemowe, aplikacyjne i serwerowe licen-
cjonowane w specjalnym programie Select.
Obecny kontrakt z MON jest ju¿ drug¹
umow¹ zawart¹ w tym roku przez Talex na
dostawê licencji Microsoft dla MON. W maju
br. poznañski integrator dostarczy³ oprogra-
mowanie na kwotê 8,8 mln z³.

(Szymon Górecki, informacja prasowa Talex, 1.10.08)

l IPN wdro¿y system wspomagaj¹cy pra-
cê administracji autorstwa firmy Teta. Kon-
trakt o warto�ci 1,4 mln z³ zosta³ zawarty w
drodze przetargu. IPN zdecydowa³ siê na
wdro¿enie 4 modu³ów oprogramowania ERP
Teta Constellation. Wspomog¹ one spraw-
ne zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, obs³ugê
finansów, ksiêgowo�ci, controllingu i rachun-
kowo�ci zarz¹dczej, a tak¿e maj¹tku trwa³e-
go i procesów logistycznych. Dodatkowo
zostanie zainstalowana równie¿ aplikacja
Teta HRM wspieraj¹ca �miêkkie� obszary
zarz¹dzania kapita³em ludzkim. Wroc³aw-
ska spó³ka dostarczy równie¿ sprzêt kom-
puterowy i licencje do oprogramowania.
Wdro¿enie obejmie 11 oddzia³ów IPN i
110 u¿ytkowników aplikacji. Zakoñczenie
prac jest planowane na koniec 2008 r.

(Katarzyna Sosiñska, inform. pras. Teta, 29.09.08)

l Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza Parsêty
z siedzib¹ w Karlinie (woj. zachodniopo-
morskie) tworzy (wspó³finansowany ze �rod-
ków UE) projekt infrastruktury spo³eczeñ-
stwa informacyjnego na terenie dorzecza
Parsêty (tzw. Wrota Parsêty). Zwi¹zek za-
mówi³ urz¹dzenia i us³ugi informatyczne za
³¹cznie ok. 950,0 tys. z³ netto, w tym m.in:
szczeciñskie Unizeto Technology oraz spó³-
ka DGT dostarcz¹ sprzêt komputerowy oraz
urz¹dzenia i wyposa¿enie do serwerowni,
wykonaj¹ tak¿e okre�lone fragmenty sieci
komputerowej; Szczeciñski Park Naukowo-
-Technologiczny opracuje tre�ci w postaci
elektronicznej do publikacji w portalach Wrót
Parsêty; koszaliñskie spó³ki Apix i Ab-Tel

wraz ze szczeciñsk¹ MVB dostarcz¹ sprzêt
komputerowy, oprogramowanie i wykonaj¹
sieci komputerowe i systemy monitoringu;
bezprzewodowy system transmisji danych i
system telefonii internetowej dostarczy i
zainstaluje gdañska spó³ka Netz (jest to za-
mówienie o najwiêkszej warto�ci - na kwotê
415,4 tys. z³ netto).

(BZP 250333 i 250337, 3.10.08;
BZP 250339 i 250341 i 250343, 4.10.08)

l Crowley Data Poland bêdzie �wiadczyæ
us³ugi szerokopasmowej transmisji danych
dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego za 751,2 tys. z³ netto.

(BZP 240223, 29.09.08)

l Us³ugi utrzymania i rozwoju oprogramo-
wania aplikacyjnego Ceresys dla warszaw-
skiego Centrum Onkologii Instytutu im.
Marii Sk³odowskiej-Curie bêdzie �wiadczyæ
za 710,6 tys. z³ netto Unisys Polska.

(BZP 245493, 1.10.08)

l �wiadczenia us³ug pomocy technicznej
oraz rozszerzenia zakresu funkcjonalnego dla
oprogramowania HP Open View u¿ytkowa-
nego przez Min. Finansów podjê³a siê sto³ecz-
na spó³ka IT.expert za 622,2 tys. z³ netto.

(BZP 245475, 1.10.08)

l Sto³eczna spó³ka Comp Safe Support za
593,2 tys. z³ netto dostarczy urz¹dzenia, wy-
kona projekt i uruchomi sieæ WAN dla MSZ.

(BZP 230512, 9.10.08)

l Radomska spó³ka Komtech za 514,8 tys. z³
netto na zamówienie Departamentu Admi-
nistracyjnego MON bêdzie prowadziæ szko-
lenia z Magic eDeveloper i eksploatacji sys-
temu Spirala-ZINT. System Spirala ZINT jest
wykorzystywany w terenowych organach
administracji wojskowej wszystkich szcze-
bli, wspomaga prowadzenie ewidencji po-
borowych i rezerwistów oraz ewidencji
�rodków transportu. Wspó³pracuje z syste-
mami PESEL, REGON i CEPIK.

(BZP 243351, 1.10.08)

l Urz¹d Miasta Poznania zleci³ COIG z
Katowic kompleksow¹ us³ugê serwisow¹ i
bie¿¹c¹ konserwacjê wdro¿onego Zintegro-
wanego Systemu Informatycznego Wspoma-
gaj¹cego Zarz¹dzanie Miastem. Wynagrodze-
nie COIG wyniesie 511,9 tys. z³ netto.

(BZP 230224, 8.10.08)

l Wy¿sza Szko³a Policji w Szczytnie za-
mówi³a dostawê urz¹dzeñ, akcesoriów, ma-
teria³ów informatycznych i telekomunika-
cyjnych o ³¹czniej warto�ci 471,3 tys. z³
netto w firmach: Ken Komputer IV Olsz-
tyn, Hapis Szczytno, Axis Warszawa, Poltel
£ód� oraz Big Vent Warszawa.

(BZP 257107, 8.10.08)

l Sprzêt komputerowy za 463,4 tys. z³ net-
to zakupi³o Centrum Onkologii - Instytut
im. Marii Sk³odowskiej-Curie oddzia³ w Gli-
wicach w spó³kach: Wasko (355,4 tys. z³ net-

to) oraz QMC Zabrze, ABC Integral oraz
katowickiej Coma Systemy Cyfrowe.

(BZP 251875, 6.10.08)

l Urz¹dzenia biurowe, komputery, oprogra-
mowanie i urz¹dzenia sieciowe dla Politech-
niki Warszawskiej za ³¹cznie 431,6 tys. z³
netto dostarcz¹: Access z Jab³onnej (woj. ma-
zowieckie), sto³eczne spó³ki: Format, MTT
Polska, Prefer oraz wroc³awski Zuber, sto-
³eczna spó³ka Prom i NetLine z Wroc³awia.

(BZP 226752 i 243047, 30.09.08;
BZP 227800, 2.10.08)

l Sieæ LAN oraz wydzielone zasilanie dla
wybranych obiektów hydrologiczno-meteoro-
logicznych IMiGW za 423,0 tys. z³ netto
wykona Qumak-Sekom.

(BZP 257829, 9.10.08)

l Komputerowe stacje dostêpowe do poli-
cyjnej sieci transmisji danych wraz z wypo-
sa¿eniem za 370,9 tys. z³ netto dostarczy
warszawski oddzia³ spó³ki Koncept BIW.

(BZP 241065, 30.09.08)

l Konsorcjum firm Alma Poznañ oraz Ne-
xtiraOne Polska dostarczy system antyspa-
mowy oraz system backupu i archiwizacji
dla Uniwersytetu Zielonogórskiego. £¹czna
kwota zamówienia wynosi 364,6 tys. z³ netto.

(BZP 252997, 7.10.08)

l Na zamówienie Dolno�l¹skiej Agencji
Rozwoju Regionalnego w Wa³brzychu
wroc³awska spó³ka Advatech dostarczy za
337,3 tys. z³ netto serwery, PC z oprogra-
mowaniem i peryferiami do Centrum Badañ
i Rozwoju Dolno�l¹skiego Parku Technolo-
gicznego w Szczawnie Zdroju.

(BZP 243087, 30.09.08)

Personalia

l Bertrand Le Guern, Dyrektor Operacyjny,
po pó³torarocznym okresie pracy w Netii z³o-
¿y³ rezygnacjê ze stanowiska cz³onka zarz¹-
du spó³ki. Pan Bertrand Le Guern do³¹czy
do Canal+ Cyfrowy jako Prezes Zarz¹du.

(Netia, rb nr 54/2008, 03.10.08)

l Grzegorz Tomasiak zosta³ nowym preze-
sem Wirtualnej Polski.

(Zmiany kadrowe, CW nr 36/08, 7.10.08, s4)

l Firma SAP poinformowa³a o nominacji
Ewy Kwiecieñ na stanowisko PR Manage-
ra na region Europy Centralnej. Kwiecieñ
jest PR Managerem i rzecznikiem praso-
wym SAP Polska od 2006 r. W nowej roli
zachowa obie te funkcje, koordynuj¹c jed-
nocze�nie dzia³ania komunikacyjne w Cze-
chach, S³owacji i na Wêgrzech. Do jej obo-
wi¹zków bêdzie nale¿a³o tworzenie strategii
komunikacyjnej firmy SAP w Europie Cen-
tralnej, jej realizacja, jak równie¿ bie¿¹ce
kontakty z polskimi mediami oraz prowa-
dzenie dzia³añ komunikacji wewnêtrznej i
wspó³praca z analitykami rynku.

(businessman.pl, 23.09.08)


