
Possible to polska firma informatyczna tworząca rozwiązania
biznesowe oparte na nowoczesnych technologiach m.in.
Microsoft.NET. Oferujemy wsparcie procesów biznesowych
zachodzących w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
w każdej branży. Skupiamy się na usprawnieniu wewnętrznej
i zewnętrznej komunikacji w firmach w celu podniesienia
efektywności ich działań.

Tworzymy zaawansowane technologicznie, a jednocześnie 
proste w obsłudze aplikacje informatyczne integrujące 
różnorodne  procesy   zachodzące  w   przedsiębiorstwach.
Aplikacje takie, jak: Zarządzanie Projektami, Obieg              
Dokumentów, Przepływ Informacji, CRM integrujemy ze 
sobą oraz z innymi programami, w tym z aplikacjami   
dedykowanymi. Wynikiem prac są całościowe systemy 
obsługujące codzienną pracę firmy oraz poszczególne procesy 
w niej zachodzące. Narzędziem     wykorzystywanym     do    
budowy    systemów  informatycznych jest BizPlatform.  

Rozwiązania BizPlatform z zakresu wsparcia procesów biznesowych i usprawnienia 
komunikacji traktujemy jako długookresową inwestycję, dlatego chcemy jak najlepiej 
dobrać rozwiązanie do potrzeb każdego z naszych klientów. Dla Państwa           
zaprojektujemy, wykonamy i wdrożymy oprogramowanie zgodne z konkretnymi 
wymaganiami. Chętnie dowiemy się, jakie aspekty działalności uważają Państwo za 
najbardziej kluczowe i wymagające najszybszych usprawnień. Nasi analitycy przyjrzą 
się obecnym procesom i we współpracy z Państwem opracują dokument stanowiący 

podstawę prac nad nowym systemem dopasowanym do Państwa potrzeb i oczekiwań. 
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sprecyzowaniu swoich potrzeb                 

informatycznych, jesteśmy do dyspozycji. 

BizPlatform 
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- studium wykonalności

Unikalność naszego rozwiązania wynika z możliwości 
adaptacji BizPlatform do każdego typu klienta,  
ponieważ modułowa budowa  platformy  pozwala na  
dowolną  konfigurację  systemu a elastyczna technologia 
umożliwia dokonywanie szybkich zmian w już istniejących 
modułach. Wartościową cechą systemów opartych             
o BizPlatform jest ich działanie przez przeglądarkę 
internetową oraz praktycznie nieograniczone możliwości 
rozbudowy systemów w miarę zmieniających się potrzeb. 

Aby dokładnie 
dostosować rozwiązania 
informatyczne do 
indywidualnych potrzeb 
klienta i zaprojektować 
je tak, aby również       
w przyszłości spełniały 
wymagania i mogły 
rozwijać się  razem        
z firmą, oferujemy 
wykonanie studium 
wykonalności.

Nasz analityk 
przeanalizuje procesy 
zachodzące w 
Państwa firmie, 
przyjrzy się formom  
komunikacji i oceni 
potencjalne korzyści, 
jakie może przynieść 
wdrożenie nowego 
rozwiązania               
informatycznego.

Wynikiem studium  jest 
dokument opisujący firmę 
oraz propozycja               
optymalnego                
oprogramowania.            
Dokument 
podsumowujący analizę 
jest własnością klienta. 
W zależności od Państwa 
decyzji, dokument ten może 
być podstawą wykonania 
systemu przez nas, lub 
wytyczną dla innej firmy 
informatycznej. 

Studium wykonalności 

Studium wykonalności jest kluczowym etapem wdrażania 
nowego oprogramowania w firmie. Aplikacje gotowe rzadko 
kiedy spełniają wszystkie potrzeby przedsiębiorstwa. 
Przeprowadzenie studium wykonalności pozwala na    
dopasowanie aplikacji do Klienta, co może przynieść 
oszczędność wydatków na wdrożenie rozwiązania           
informatycznego aż o 50%. Dobry plan to połowa sukcesu. 
Z tego względu tak ważne wydaje się być prawidłowe 

określenie potrzeb i możliwości zinformatyzowania 
Państwa firmy. Jesteśmy przekonani, że rozwiązania           
informatyczne nie muszą być skomplikowane i bardzo 
rozbudowane. Aplikacje proste w obsłudze i przyjaźniejsze 
dla użytkowników często przynoszą tak samo potrzebne 
funkcjonalności i efekty. Aby dopasować rozwiązanie do 
Państwa, polecamy skorzystanie z naszej usługi Studium 
Wykonalności.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!!! 
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Unikalność naszego rozwiązania wynika z możliwości 
adaptacji BizPlatform do każdego typu klienta,  
ponieważ modułowa budowa  platformy  pozwala na  
dowolną  konfigurację  systemu a elastyczna technologia 
umożliwia dokonywanie szybkich zmian w już istniejących 
modułach. Wartościową cechą systemów opartych             
o BizPlatform jest ich działanie przez przeglądarkę 
internetową oraz praktycznie nieograniczone możliwości 
rozbudowy systemów w miarę zmieniających się potrzeb. 

Etapy studium wykonalności
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Korzyści z przeprowadzenia studium.
     zebranie pełnych informacji na temat bieżącego stanu 
     przedsiębiorstwa bez nakładów pracy na samodzielne 
     opisywanie założeń systemu  ze strony klienta;
     identyfikacja potencjału i kierunku rozwoju firmy poprzez 
     udoskonalenie rozwiązań informatycznych; 
     umożliwienie wzrostu efektywności działań firmy przy 
     założeniu wdrożenia nowego oprogramowania;
     doskonałe dopasowanie rozwiązania infomatycznego 
     do potrzeb konkretnej firmy;
     identyfikacja ewentualnych braków w infrastrukturze 
     firmy (oprogramowanie, sprzęt).

Przepływ informacji
Zadaniem aplikacji jest wspomaganie 
zarządzania przepływem informacji w firmie. 
Główną zaletą jest integracja wszystkich 
składników, automatyczna wymiana danych 
między nimi oraz prosta kontrola i zarządzanie. 
W skład aplikacji wchodzą następujące 
elementy: Nowości, Kalendarz, Fora 
dyskusyjne, Dynamiczne formularze, Ankiety, 
Galerie, Tablica ogłoszeń.

Obieg dokumentów  
gwarantuje swobodny przepływ 
dokumentów w firmie, co przekłada się 
na zwiększenie efektywności pracy 
poprzez skrócenie czasu na 
poszukiwanie dokumentów, pewność 
aktualnych dokumentów oraz na 
polepszenie  komunikacji.

CRM(Customer Relation Management)
wspiera pracę Działów Sprzedaży i Marketingu 
w zakresie zarządzania relacjami z klientami. 
Może być wykorzystana do zarządzania 
kontaktami z dostawcami, kontrahentami          
i partnerami.

HelpDesk
wspiera obsługę problemów zgłaszanych 
przez użytkowników (pracowników lub 
klientów), takich jak: problemy                     
z komputerami lub sprzętem (np. drukarki); 
problemy związane z programami 
używanymi przez użytkowników; problemy 
związane z wszelkimi procesami 
zachodzącymi w firmie; zgłoszenia            
niespotykanych zdarzeń (np wykrywanie 
przerwy w działaniu portali) itp.

Zarządzanie projektami  
umożliwia zdefiniowanie projektów 
różnych typów, ich etapów i podetapów oraz 
powiązań logicznych między etapami. 
Dzięki aplikacji można kontrolować przebieg 
projektu, pracę użytkowników przypisanych 
do projektu oraz tworzyć raporty i statystyki.

Studium Wykonalności pomaga nie tylko w ustaleniu 
elementów, które powinny zostać wdrożone w ramach 
rozwiązania BizPlatform, ale też precyzuje zakres 
wdrożenia i ustala kolejność wdrażanych elementów:
- wybór aplikacji do wdrożenia;
- określenie zakresu modułów jakie będą wdrożone;
- oszacowanie pracochłonności;
- oszacowanie czasochłonności wdrożenia modułów.
Dokument opracowany po przeprowadzeniu analizy  
opisuje proponowane wdrożenie uwzględniające specyfikę 
firmy i nasze najlepsze praktyki. Jeżeli klient decyduje się na 
oprogramowanie oparte o BizPlatform, to w efekcie 

Dzięki tak przeprowadzonej analizie, odpowiednio dobieramy 
i optymalnie konfigurujemy oprogramowanie zaspokajające 
potrzeby klienta. 

analizy dobieramy konkretne aplikacje BizPlatform i od 
razu modyfikujemy je zgodnie z jej założeniami. Procesy 
specjalistyczne wspomagamy poprzez przygotowanie 
aplikacji dedykowanych uwzględniających indywidualne 
potrzeby klienta. Takie wdrożenie przebiega sprawnie, 
ponieważ dobrze znamy specyfikę analizowanego 
wcześniej klienta. Koszt przeprowadzenia studium 
wykonalności wchodzi wówczas w cenę oprogramowania.
Jeżeli nie chcą Państwo abyśmy wdrażali aplikację, to po 
analizie przekazujemy Państwu dokument, który może 
stanowić podstawę do zlecenia wykonania aplikacji innej 
firmie informatycznej.

Po co wdrażać skomplikowane i drogie oprogramowanie, jeżeli go Państwo nie wykorzystają? 
Chętnie przeprowadzimy studium wykonalności, w wyniku którego opracujemy projekt systemu dla Państwa.


