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Dotacje na innowacje  

 

Informacja o Projekcie  
 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2 013 
8. Oś Priorytetowa 

Społecze ństwo informacyjne – zwi ększanie innowacyjno ści gospodarki 
Działanie 8.2 

Wspieranie wdra żania elektronicznego biznesu typu B2B 
 

Tytuł projektu:  „Zintegrowana Platforma Informatyczny klasy B2B 

dla koordynacji i obsługi procesów zamawiania, prod ukcji  i 

zarządzania projektami pomi ędzy Firm ą OMNIVENT Sp. z o.o. i 

Partnerami”. 

 
Nazwa beneficjenta : „OMNIVENT”  Spółka z ograniczo ną 

odpowiedzialno ścią 
 

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-089/ 13-00 
 

Wartość projektu : 290 000,00 zł 
Kwota dofinansowania Unii Europejskiej : 203 000,00  zł 

Okres realizacji : stycze ń 2014 – grudzie ń 2014 
 

Opis projektu : 
 

Przedmiotem projektu jest utworzenie i wdro żenie innowacyjnego, 
dostosowanego do indywidualnych potrzeb Firmy Wnios kodawcy i jej 
partnerów biznesowych Zintegrowanego Systemu Inform atycznego B2B (ZSI 
B2B). 
System winien uwzgl ędniać specyfik ę bran ży produkcji małoseryjnej  
nowoczesnych  unikalnych instalacji do przechowywan ia ziemniaków, cebuli, 
marchwi i innych płodów rolnych wraz z obsług ą zarządzania projektami   oraz 
gwarantowa ć obsług ę i integracj ę procesów klasy B2B pomi ędzy  OMNIVENT  i 
jej partnerami.  
System b ędzie obejmował cały zakres działalno ści Firmy Wnioskodawcy czyli 
obszary zamówie ń, dostaw, realizacji i planowania produkcji w poł ączeniu z 
platform ą sprzeda ży i dystrybucji oraz obsługi formaln ą i biznesow ą procesu  



zarządzania projektami  w specyficznym obszarze  produkc ji i instalacji do 
przechowywania płodów rolnych. 
Zintegrowany System B2B,implementowany w OMNIVENT, ma wprowadzi ć 
usprawnienia procesów realizowanych przy produkcji i dystrybucji produktów i 
usług Wnioskodawcy. Celem projektu jest usprawnieni a przepływu informacji 
pomi ędzy klientami a  OMNIVENT, automatyzacja przebiegu części procesów i 
wprowadzenie monitoringu oraz rejestracji prowadzon ych działa ń.  
System B2B, eksploatowany przez Wnioskodawc ę, umo żliwia ć będzie 
pracownikom i klientom obsług ę nadchodz ących zgłosze ń klientów niezale żnie 
od kanału dystrybucji (mail, faks, telefon, poczta,  kontakt osobisty), 
zautomatyzowane prowadzenie kampanii sprzeda ż, zliczanie statystyk 
dotycz ących parametrów ilo ściowych i jako ściowych pracy, raportowanie na 
poziomie operacyjnym i zarz ądczym.  
Klienci  uzyskaj ą możliwo ść bieżącego sprawdzania stanu realizacji zlece ń i 
zamówie ń oraz elektronicznego raportowania stanu realizacji  zleceń w 
produkcji i ich kosztów (np. e.-faktury). 
Wnioskodawca  osi ągnie cel projektu poprzez wdro żenie ZSI B2B do 
zarządzania procesami zamawiania, sprzeda ży, zarządzania produkcj ą, 
planowania produkcji, dystrybucji, rozliczania i an aliz kosztów realizowanych  
projektów. 
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