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O mnie…

Od 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk 
projektant rozwiązań
Od 1998 – 2004 doradca IT w kilku spółkach akcyjnych
Od 2004 roku jako niezależny ekspert i analityk
Dziesiątki publikacji w prasie branżowej IT i gospodarczej
Członek stowarzyszenia doradców gospodarczych
 Były wykładowca katedry systemów informacyjnych 
wydziału przedsiębiorczości Akademii Morskiej w Gdyni
Kilkudziesięciu odbiorców usług doradczych, małe, 
średnie i duże firmy zarówno informatyczne jak i ich 
klienci.
Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez  ABW
Były ekspert analityk biznesowy przy gabinecie komisji 
nadzoru finansowego
Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i 
Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

Projekty analityczne 
między innymi dla…

Publikacje między innymi w …
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Agenda

• Data Center jako zasoby do urynkowienia

• Model biznesowy czyli gdzie Data Center 
wnosi wartość dodaną pozwalającą na 
monetyzację

• Brakujace ogniwo w data center: „chmura”

• Projektowanie architektury biznesowej jako 
studium wykonywalności oceny możliwości 
technicznych i specyfikowania wymagań na 
„brakujące ogniwo” dotarcia do klienta



•  Wprowadzenie:
 Data Center to bardzo często zasoby 
zaprojektowane na wewnętrzny użytek 
organizacji. Jednak nie raz zdarza się, że są to 
zasoby nadmiarowe. W takich sytuacjach warto 
rozważy monetyzację na rynku, nadmiarowych 
"mocy". Referat pokazuje jak można ocenić 
wykonywalność biznesową takiego projektu i 
jakie oprogramowanie musi powstać dodatkowo 
by było to możliwe.



Stan początkowy

• Datacenter wyposażone w infrastrukturę wraz 
z serwerami aplikacyjnymi workflow

???

DataCenter + Hostowane Aplikacje



Problem biznesowy



Strategia

• Rezygnacja z oferowania 
serwerów aplikacyjnych 
dla dużych firm 
(dzierżawa) na rzecz 
udostępnienia (możliwości 
tych) aplikacji (zasoby 
zakupione i utrzymywane 
w serwerowni) małym i 
średnim firmom w modelu 
AaaS



Plan działania

• Wykonanie badań w 16 przedsiębiorstwach (po 4 każdego typu: 
produkcyjne, handlowe, usługowe i wielofunkcyjne).

• Zbudowanie praktycznych modeli organizacyjnych przygotowanych 
do implementacji w narzędziach informatycznych.

• Zbudowanie oferty usług o charakterze proinnowacyjnym, których 
celem jest transfer technologii organizacyjnej do mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw (MMSP) w dostępnym, bezinwestycyjnym 
modelu, które pomogą tym przedsiębiorstwom podnieść ich 
efektywność i konkurencyjność na rynku.

• Pilotowe zaimplementowanie oferty (transfer technologii 
organizacyjnej) dla 100 użytkowników w 4-ch typach 
przedsiębiorstw z sektora MMSP.

• Udostępnienie wytworzonych w projekcie usług przedsiębiorstwom 
z sektora MMSP z wykorzystaniem współpracujących z KIGEiT w 
ramach projektu KIGNET izb gospodarczych.



Model biznesowy





Efekty

• Udostępnianie wiedzy na temat efektywnego zarządzania firmą w formie 
optymalnych modeli działania (dla czterech typów firm - produkcyjnych, 
usługowych, handlowych i wielofunkcyjnych), które zawierać będą strukturę 
organizacyjną, definicje procesów i standardy dokumentów obowiązujące w 
poszczególnych rodzajach firm; modele te będą zapisane w otwartym standardzie 
umożliwiającym łatwe integrowanie z różnymi narzędziami informatycznymi 
służącymi do zarządzania firmą.

• Udostępnienie powyższych modeli w formie e-usługi umożliwiającej zarządzanie 
procesami, obiegiem informacji i gromadzenie wiedzy w firmie; usługa SZOK 
dostępna będzie przez Internet dla wszystkich zainteresowanych firm, w 
innowacyjnym modelu SaaS polegającym na dostarczaniu oprogramowania w 
formie usługi (SaaS – Software as a Service – Oprogramowanie jako Usługa).

• Upowszechnienie zasad bezpiecznego przechowywania informacji, 
wypracowanych w projekcie i uwzględniających specyfikę działania firm sektora 
MMSP.

• Udostępnienie materiałów informacyjnych i szkoleniowych ukierunkowanych na 
podniesienie wiedzy o dostępnych obecnie metodach efektywnego zarządzania 
firmą i podnoszących umiejętności kadry zarządzającej firm sektora MMSP, 
dostarczanych w formie modułów szkolenia e-learning.

źr. http://kigeit.org.pl/szok.html



Realizacja

• Projekt zrealizowano
• Zaprojektowano i wykonano komponent, który:
– Pozwolił na udostępnienie małym firmom wiedzy na 

temat elektronicznego obiegu dokumentów
– Pozwolił małym firmom, ze zdalnym wsparciem 

konsultantów, na opracowanie własnych modeli 
procesów lub skorzystanie z modeli referencyjnych 
(predefiniowanych)

– Pozwolił na samodzielne konfigurowanie złożonego 
oprogramowania „workflow” czołowych producentów 
(takie był w DataCenter)

– Projekt został wdrożony



PYTANIA…?

Dziękuję za uwagę…
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