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Rozstrzygnięcie przetargu
KOLEJNE NOWE SYSTEMY: 3 DUŻE i 2 MNIEJSZE
Przetarg na systemy z projektu POWER 2: Platformę Edukacyjną, Obieg
dokumentów i Platformę Pracowniczą wraz z Intranetem, wygrała firma
American Systems / ASSECO. Ta druga to jedna z największych firm IT w Polsce.
Mamy nadzieję, że przełoży się to na jakość wykonania zlecenia.
Wartość kontraktu to blisko 4 mln zł. Oprócz 3 dużych systemów firma ma
wdrożyć również 2 mniejsze: do obsługi naszego Wydawnictwa oraz biura ABK.
Tym razem również pracownicy naukowi otrzymają narzędzia wspomagające
działalność badawczo-dydaktyczną, tj. repozytorium, platformę do
prowadzenia zajęć zintegrowaną z dziekanatem czy bazy wiedzy.
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otrzymają dostęp do USOSweb.
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