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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

dotyczące realizacji II i III Etapu Projektu „Platforma B2B dla przedsiębiorstwa 
ALNOR oraz partnerów – małych firm handlowych i instalacyjnych” 

 

Firma Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o. otrzymała z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w ramach Działania 8.2 „Wspieranie 
wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 8 osi priorytetowej „Społeczeństwo 
Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl), na lata 2007-2013.  

Otrzymane środki zostały przekazane na wdrożenie projektu „Platforma B2B dla 
przedsiębiorstwa ALNOR oraz partnerów – małych firm handlowych i 
instalacyjnych”. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Firma ALNOR® Systemy Wentylacji Sp. z o.o. jest producentem spiralnie zwijanych 
kanałów okrągłych, systemów kanałów prostokątnych oraz szeregu akcesoriów 
wentylacyjnych. 

Firma produkuje kompletne systemy przewodów wentylacyjnych. 

Grupą docelową są klienci instytucjonalni i indywidualni. Firma oferuje akcesoria 
montażowe do kanałów okrągłych i prostokątnych, kanały i kształtki o przekroju 
okrągłym, przewody elastyczne – wentylacyjne i kominkowe, przepustnice o 
przekroju okrągłym i prostokątnym, elementy uszczelniające, elementy  rewizyjne do 
kanałów okrągłych i prostokątnych, elementy dachowe o przekroju okrągłym oraz 
prefabrykację kanałową profili i narożników. 

PRZEDMIOT ZAKUPU 

Przedmiotem zakupu będzie system B2B który składa się  z Internetowej Platformy 
Zarządzania Relacjami z Klientami zwaną dalej „WebCRM”, zintegrowaną z 
systemem zarządzania ERP SAP Business One. 

Platforma WebCRM pozwoli na zdalny dostęp do danych partnerów, użytkowników, 
w tym handlowców, oceny szans sprzedaży i danych dotyczących sprzedaży 
zgromadzonych w systemie ERP przez przeglądarkę internetową. Narzędzie to 
ułatwi śledzenie szans oraz realizacji sprzedaży, domykanie umów handlowych.  
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Funkcjonalność zarządzania relacjami z w integracji z ERP ułatwi zarządzanie 
procesem sprzedaży oraz usprawni relacje z kontrahentami. Wzmocnienie szans 
sprzedaży, przeglądania ofert oraz przetwarzania zamówień pozwoli śledzić postępy 
procesu sprzedaży.  

Wszystkie informacje zgromadzone w ERP takie jak: numery telefonów, adresy lub 
dane dotyczące zakupów będą dostępne przez WebCRM. WebCRM pozwoli również 
dodawać nowych potencjalnych kontrahentów jako prospekty i tworzyć dla nich 
kampanie marketingowe. Dzięki zdalnemu połączeniu z aplikacją przez Internet 
będzie można uzyskać dostęp do danych teleadresowych, zaplanowanych spotkań 
lub historii zamówień. Innowacyjna funkcjonalność zarządzania potencjalnymi 
kontrahentami pozwoli na konfigurowanie i generowanie listy potencjalnych 
dostawców i klientów.  

Dzięki wykorzystaniu funkcjonalności zarządzania kampaniami kontrahenci będą na 
bieżąco informowani o najważniejszy wydarzeniach. Ponadto można reklamować 
specjalne promocje, m.in. tworzyć kody i kupony rabatowe a następnie wysyłać je 
bezpośrednio przez email oraz informować o nowych produktach i usługach.  
Rozwiązanie Internetowe pozwoli na zwiększenie skuteczności kampanii 
promocyjnych i zwiększy liczbę zamówień. Ponadto łatwiejsze będzie zdobywanie 
nowych kontrahentów, dzięki wykorzystaniu funkcjonalności kampanii 
marketingowych.  

Dla celów realizacji projektu zakładane jest poniesienie wydatków na następujące 
Etapy: 

Etap II 

Zakup licencji WebCRM 

Zakup licencji oprogramowania e-commerce. 

Etap III 

Wdrożenie i asysta powdrożeniowa z zakresu WebCRM 

 

W celu realizacji projektu, istniejąca infrastruktura informatyczna zostanie znacząco 
poszerzona i unowocześniona.  

W ramach II i III Etapu Projektu zakupione zostaną: 

  licencja serwerowa WebCRM 
  licencja serwerowa oprogramowania e-commerce 
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TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Końcowy termin składania ofert dotyczących prac związanych z realizacją II III Etapu 
to  17.08.2010r. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Przy wyborze wykonawcy brane pod uwagę będą przede wszystkim: 

  Doświadczenie przy podobnych wdrożeniach 
  Jakość i poziom zaproponowanych rozwiązań 
  Czas wykonania wdrożenia 
  Cena zaproponowanych rozwiązań 
  Zapewnienie profesjonalnego wsparcia przedwdrożeniowego i w czasie 

wdrożenia 
  Bezpieczny mechanizm synchronizacji 

 

 

 

 

 

 

 


