Dotacje na innowacje
Firma realizuje projekt pt.
„Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy
EL-MED Marcinkowscy Sp. J. poprzez automatyzację procesu realizacji zleceń
medycznych z partnerami biznesowymi”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 “Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B”
Beneficjent: EL-MED Marcinkowscy Spółka Jawna
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-14-629/13-00 z dnia 20.11.2013 r.
Okres realizacji projektu: od 15 lipca 2013 do 31 marca 2015
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1 099 620,00 PLN
Wysokość przyznanego wsparcia: 769 734,00 PLN (w tym 85% ze środków
europejskich oraz 15% w formie dotacji celowej)
Projekt realizowany przez EL-MED Marcinkowscy Sp. J. polega na zakupie i
wdrożeniu systemu B2B w celu automatyzacji procesu realizacji zleceń medycznych z
partnerami biznesowymi. Projekt przyczyni się do wzrostu średniomiesięcznego zysku z
działalności operacyjnej EL-MED oraz przyniesie wymierne korzyści jego partnerom. Aby
osiągnąć zakładane rezultaty projektu niezbędny jest:
a) zakup WNiP w postaci nowoczesnego systemu B2B;
b) zakup nowych środków trwałych: serwera bazy danych, serwera do obsługi modułu
obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, zasilacza awaryjnego UPS (2 szt.),
urządzenia do archiwizacji danych, drukarki do kodów kreskowych (2 szt.), stacji
skanującej (2 szt.), czytnika kodów kreskowych (4 szt.), zestawu komputerowego z
monitorem, klawiaturą, myszką i systemem operacyjnym (30 szt.), bezpiecznych
urządzeń do składania podpisu elektronicznego (83 szt.);
c) zakup WNiP w postaci systemu operacyjnego (1 licencja) i 83 licencji dostępowych
do serwera bazy danych, systemu operacyjnego (1 licencja) i 83 licencji dostępowych
do serwera do obsługi modułu obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej,
oprogramowania do zestawu komputerowego (30 szt.);
d) zakup usług doradczych i eksperckich;
e) organizacja szkolenia specjalistycznego dla 83 pracowników firmy.
W ramach systemu automatyzowane będą następujące procesy B2B:
1. Zarządzanie dokumentami (elektroniczny obieg dokumentów),
2. Zawieranie umów,
3. Obsługa zleceń usług medycznych,
4. Monitoring stanu realizacji zlecenia usług medycznych,
5. Fakturowanie,
6. Rozliczenia finansowe.
Projekt jest realizowany we współpracy z 5 partnerami biznesowymi, zlokalizowanymi
w woj. mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Wdrożenie technologii podpisu
elektronicznego (w procesie nr 2 i 5) i elektronicznej wymiany danych (w procesach nr 3, 4)
pozwoli na wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów w wymienionych procesach
biznesowych objętych systemem B2B.

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

