
 

 

 

 

Projekt unijny w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z   
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  
Działanie 8.2 ”Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. 

Nr projektu    
WND-POIG.08.02.00-04-013/14 
 
Nazwa projektu:  
Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna wymianę 
informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy dostawcami i 
odbiorcami Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Mat Instal Karol Kluczewski. 
 
Beneficjent:  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAT INSTAL Kluczewski Karol 
NIP:   8791551952 
REGON: 870588270 
 
Miejsce realizacji projektu:  
Toruń 
 
Okres realizacji projektu:  
01-09-2014  -  30-11-2015 
 
Opis projektu: 

Przedmiotem projektu jest nabycie rozwiązania informatycznego w postaci 
systemu B2B poprawiającego efektywność kooperacji pomiędzy firma Mat Instal i jej 
najważniejszymi partnerami biznesowymi. Zakupione rozwiązanie składać będzie 
się z modułów informatycznych pozwalających na osiągniecie zaplanowanych 
funkcjonalności w zakresie określonych obszarów współpracy. System B2B wykonany 
zostanie przez zewnętrznego wykonawcę zgodnie z przedstawionymi przez nas 
założeniami, co do funkcjonalności, jakie powinno spełniać narzędzie komunikacji. 
Rozwiązanie to następnie zakupione zostanie przez nasza firmę jako WNiP. 

Elementem realizacji projektu jest opracowanie założeń systemu B2B, jego 
wykonanie i wdrożenie w Mat Instal. System B2B będzie wykonany zgodnie z 
opracowanym modelem funkcjonalnym rozwiązania, co zapewni integracje 
systemowa. Projekt obejmie również zakup środków trwałych niezbędnych do 



funkcjonowania systemu oraz skorzystanie z wymaganych usług doradczych i 
eksperckich. 

Działania te maja na celu przeprowadzenie zasadniczej zmiany w modelu 
obecnej współpracy, który oparty jest o nieefektywna formę i narzędzia kooperacji. 
Procesy biznesowe będące przedmiotem komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami 
korzystającymi z tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B: 
- Składanie zamówień na systemy grzewcze i wentylacyjne oraz części zamienne. 
- Składanie zamówień na usługi serwisu zainstalowanych systemów. 
- Rozliczanie. 
- Reklamacja. 
- Dostęp do oferty. 
- Generowanie raportów/zestawień. 
 
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  Z 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

przydatne linki: 

 

 

Unia Europejska: http://europa.eu/index_pl.htm 

 

Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

(PARP): 

http://www.parp.gov.pl/ 

 

Portal Fundusze 

Europejskie 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

Program Innowacyjna 

Gospodarka: 
http://www.poig.gov.pl/ 
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