NewMed Badania

System wspomagający zarządzanie projektami badawczo - rozwojowymi

NewMed Badania
to rozwiązanie dla tych Szpitali, które wymagają ścisłej koordynacji i standaryzacji realizowanych projektów badawczorozwojowych, scentralizowanego zarządzania zasobami oraz wysokopoziomowego raportowania w odniesieniu
do projektów i zasobów. Jest także kompletnym rozwiązaniem do zarządzania portfelem/portfelami projektów B+R, które
z założenia ma wspomagać organizacje w pełnej realizacji ich potencjału rozwojowego, poprzez określanie, selekcję,
zarządzanie i opracowywanie projektów optymalnie dopasowanych do strategii biznesowej firm.
System wspiera użytkowników w:
•

automatyzacji i standaryzacji procesów zarządzania, służących właściwej kontroli projektów B+R,

•

wielowymiarowej obiektywnej ocenie projektów,

•

optymalizacji wykorzystania budżetu oraz selekcji projektów, które najlepiej dopasowują,
się do strategii biznesowej firmy,

•

rozliczeniach ze sponsorami zewnętrznymi.

Zakres funkcjonalny
W systemie można wyróżnić sześć modułów:

Projekt

Zadanie

Zamówienia

Przetargi

Umowy

Koszty

SYSTEM CENTRALNY

Moduł Projekt - Moduł zawiera funkcje związane z definiowaniem, aktualizacją oraz przeglądaniem projektów w ramach
systemu. Informacje przechowywane w systemie to m.in. budżet projektu, informacje dotyczące projektu, zakładane cele,
itd. Z poziomu modułu można generować zestawienia sprawozdawcze.
Moduł Zadanie - Każdy projekt badawczo-rozwojowy składa się z zadań, dlatego system został przygotowany w sposób
umożliwiający utworzenie wielu zadań w ramach jednego projektu. Dla każdego zadania istnieje możliwość wprowadzenia
niezbędnych informacji opisujących zadanie. Wprowadzony jest również budżet zadania, w którym odzwierciedlony jest
podział środków finansowych.
Moduł Zamówienia - Umożliwia rejestrowanie w systemie zamówień składanych przez osoby odpowiedzialne
za przeprowadzanie badań i prac w ramach zadań. W module można rejestrować zamówienia zarówno na towary, usługi
(np. tłumaczenia, obsługę projektu, itd.), jak i rejestrować delegacje i konferencje. Na podstawie złożonych zamówień mogą
być tworzone przetargi.

Moduł Przetargi - W module tym można rejestrować przetargi przeprowadzone w ramach projektu. Moduł
wspomaga przygotowywanie przetargów poprzez „pakietowanie” zamówień z całego projektu ze względu na wspólną
cechę (np. zadanie lub kategorię kosztową), co ułatwia przeprowadzenie przetargu.
Moduł Umowy - Zawiera informacje związane z umowami z kontrahentami – również tymi zawartymi na podstawie
rozstrzygniętych przetargów. Dla umów sukcesywnych system umożliwia rejestrowanie zapotrzebowań (zamówień
wewnętrznych) na artykuły lub usługi będące przedmiotem umowy.
Moduł Koszty - Umożliwia rejestrowanie i agregację wszystkich kosztów poniesionych w ramach projektu. System
umożliwia rejestrację wszelkich dokumentów kosztowych – faktur, rachunków, list płac, itd. W przypadku projektów
współfinansowanych z funduszy UE, na podstawie danych wprowadzonych do systemu możliwe jest generowanie
zestawienia do generatora wniosków.

Użytkownicy systemu:
•

udziałowcy projektów,

•

kierownicy projektów,

•

członkowie zespołów projektowych,

•

zewnętrzne zespoły badawcze,

•

księgowi projektów,

•

osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację przetargów.
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