Dotacje na innowacje
Firma realizuje projekt pt.
„Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy
pomiędzy Eksperci Finansowi Grupa Polska Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi
poprzez automatyzacje wymiany danych i informacji”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 “Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B”
Beneficjent: Eksperci Finansowi Grupa Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-14-282/14-00 z dnia 17.06.2014 r.
Okres realizacji projektu: od 01 lipca 2014 do 31 grudnia 2014
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 350 847,00 PLN
Wysokość przyznanego wsparcia: 245 592,90 PLN (w tym 85% ze środków europejskich
oraz 15% w formie dotacji celowej)

Projekt realizowany przez Eksperci Finansowi Grupa Polska Sp. z o.o. polega
na zakupie i wdrożeniu systemu B2B w celu automatyzacji wymiany danych i informacji,
co przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności Beneficjenta (wzrost
średniomiesięcznych zysków z działalności operacyjnej) oraz przyniesie wymierne korzyści
jego partnerom. Aby osiągnąć zakładane rezultaty projektu niezbędna jest realizacja
następujących zadań:
a) zakup usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym dotyczącej opracowania
szczegółowej specyfikacji systemu B2B;
b) zakup WNiP w postaci systemu B2B oraz pakietu aplikacji biurowych (6 szt.);
c) zakup środków trwałych w postaci urządzeń wielofunkcyjnych (3 szt.), komputerów
przenośnych typu ultrabook (3 szt.) oraz laptopów (3 szt.);
d) zakup usługi hostingowej;
e) zakup szkolenia specjalistycznego dla 6 pracowników firmy z obsługi systemu
informatycznego typu B2B.
W ramach systemu B2B odbywać się będzie automatyczna wymiana danych
i informacji oraz koordynacja realizowanych działań między partnerami biznesowymi. System
informatyczny typu B2B pozwoli zautomatyzować następujące procesy B2B:





Ewidencja i rozliczanie umów/polis;
Rozliczanie prowizji między Wnioskodawcą a partnerem;
Zarządzanie analizą przychodów i rentowności produktów i klientów;
Wsparcie i rozwój partnerów przez udostępnianie informacji o produktach przez
Internet.

Projekt jest realizowany we współpracy z dziewięcioma partnerami biznesowymi
z Polski i Czech. Wdrożenie technologii podpisu elektronicznego w 2 ww. procesach
biznesowych objętych systemem B2B pozwoli na zapewnienie wiarygodności wymienianych
danych i wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów. Ponadto projekt przewiduje
wdrożenie usługi elektronicznego automatycznego przetwarzania danych w formule Software
as a Service.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

