Konsulting infrastrukturalny
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa doradcza

Podrodzaj usługi

Doradztwo

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/11/19/10268/490238

Cena netto

54 900,00 zł

Cena brutto

67 527,00 zł

Cena netto za godzinę

300,00 zł

Cena brutto za
godzinę

369,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

183

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-12-01

Termin zakończenia
usługi

2020-12-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-19

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-05-31

Maksymalna liczba uczestników

-

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług doradczych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Sekwencja Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Osoba do kontaktu

Elżbieta Gajowiak

E-mail

egajowiak@sekwencja.org

Telefon

+48 221735000

Cel usługi
Cel biznesowy
Usługa polega na przeprowadzeniu audytu technologii i infrastruktury informatycznych stosowanych
w przedsiębiorstwie, i stanowi punkt wyjścia przy rozpoczęciu działań związanych z wyborem i
zakupem odpowiedniej infrastruktury informatycznej pod kątem obsługi systemów zarządzania
przedsiebiorstwem. Ocena obecnego stanu infrastruktury informatycznej oraz sprzętowej pozwoli na
prezencyjne określenie potrzeb firmy w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
W ramach usługi zostaną przeanalizowane systemy i infrastruktura informatyczna, eksploatowane w
obecnie przedsiębiorstwie w następującym zakresie:
·

Testowanie wydajności i funkcjonalności obecnej infrastruktury,

·
Analiza funkcjonalna i optymalizacja istniejącej infrastruktury i technologii, pod kątem integracji z
systemami zarządzania przedsiębiorstwem
·

Monitorowanie i testowanie wydajności systemów IT wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,

·

Optymalizacja infrastruktury serwerowej

·

Optymalizacja systemów IT pod obsługę systemów zarządzania przedsiębiorstwem

·

Optymalizacja systemów kontroli dostępu do danych przetrzymywanych w firmie

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem usługi będzie raport zawierający rekomendacje, mające na celu ulepszenie istniejącej
infrastruktury technicznej i rekomendacje w zakresie konieczności zmian w zakresie infrastruktury
informatycznej. Jednocześnie wykonawca usługi zaproponuje optymalne rozwiązania i przedstawi
najkorzystniejszą, wedle swojej oceny propozycję rozwiązań koniecznych do wdrożenia jak i
infrastruktury technicznej koniecznej do zakupu.

Grupa docelowa

MŚP

Harmonogram
LP
1

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Konsulting
infrastrukturalny

2019-12-02

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Elżbieta Gajowiak

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Grzegorza Piramowicza 11/13
90-254 Łódź, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

