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Zał. nr 5 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO                                                 

prowadzonego w trybie art. 70 1 - 70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie portalu internetowego w 

ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla 

podkarpackich MSP.” 

 

 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI PORTALU PIG 

 

OKNA INFORMACYJNE 

Struktura portalu musi być typowa dla serwisu informacyjnego i gwarantować łatwy dostęp do 

treści aktualności. Powinny mieć one charakter okienek, zawierających niewielką ilustrację oraz 

ok. 3 linijki treści z przyciskiem więcej prowadzącym do podstrony z całym artykułem. 

Zakładamy proporcjonalny rozkład treści i zdjęcia na okienku, wyraźnie oddzielonym od innych 

okienek.  

Wiadomości powinny być prezentowane w czterech działach tematycznych: 

Z regionu 

Z kraju 

Z Europy  

Ze świata 

Okienka informacyjne mogą zajmować ok 2/3 szerokości ekranu, w pozostałej części planuje się 

umieszczenie, innych informacji, związanych z treściami eksperckimi. Oczywiście proponowany 

tu podział jest jedną z możliwości, dopuszczalne są inne rozwiązania. 

Kluczową kwestią jest tylko oddzielenie koncepcyjne (i graficzne) treści o charakterze 

informacyjnym (newsowym) od treści eksperckich. 

Te ostatnie prowadzić będą do artykułów tematycznych. Tematy, w których prezentowane będą 

informacje to przykładowo: 

Prawo 

Podatki 

Księgowość 

Zarządzanie 

Technologie 

Windykacja  
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Franchising 

Energia 

Informacja gospodarcza 

Ubezpieczenia 

I inne, w miarę potrzeb.  

 

GÓRNA CZĘŚĆ PORTALU 

Jak w każdej niemal stronie internetowej, górną jej część powinien zająć pasek „główny”. 

Powinien on mieć lekki i delikatny charakter i mieścić w sobie logo portalu (nawiązujące 

oczywiście do logo Podkarpackiej Izby Gospodarczej).  

Dopuszczane są także inne możliwości układu górnej części portalu, ważne jest zachowanie 

stylistycznego i funkcjonalnego powiązania z górnym menu, które będzie prowadziło do 

tematycznie udostępnianych treści „eksperckich”.  

Każdy element paska górnego menu będzie prowadził do rozwijanej listy dalszych tematów, 

dlatego też – dla czytelności – powinien mieć charakter zakładek. Preferowane jest rozwijanie 

zakładek w poziomie. 

 

PASEK GÓRNEGO MENU – TREŚĆ PRZYKŁADOWA 

 

FINANSOWANIE 

 DOTACJE UE 
 INNE DOTACJE 
 KREDYTY 
 LEASING 
 FAKTORING 
 VENTURE CAPITALS 
 ANIOŁOWIE BIZNESU 
 ZAPYTAJ O FINANSOWANIE DLA SWOJEJ FIRMY 

 

INWESTYCJE 

 SPRZEDAM FIRMĘ 
 KUPIĘ FIRMĘ 
 SPRZEDAM NIERUCHOMOŚĆ 
 KUPIĘ NIERUCHOMOŚĆ 
 SPRZEDAM MASZYNY/URZĄDZENIA 
 KUPIĘ MASZYNY/URZĄDZENIA 
 POUSZUKUJĘ WSPÓLNIKA/UDZIAŁOWCA 
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 WYCENA KOSZTÓW INWESTYCJI 
 ZAPYTAJ O FINANSOWANIE DLA SWOJEJ INWESTYCJI 

 

ZASOBY LUDZKIE 

 SZUKAM PRACOWNIKA 
 OFERTA SZKOLEŃ 
 TRENDY I TENDENCJE 
 MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW 
 ANALIZY RYNKU PRACY 
 BHP 
 ZAPYTAJ O SZKOLENIA DLA SWOICH PRACOWNIKÓW 

 

SAMORZĄD GOSPODARCZY 

 IZBY GOSPODARCZE 
 CECHY RZEMIOSŁ 
 PODKARPACKI KLUB BIZNESU 
 STOWARZYSZENIA I KLUBY 
 ZRZESZ SIĘ 

 

SUCCES STORIES /roboczy, musi być lepszy/ 

 TU z czasem będą poszczególne sylwetki, jeśli będzie ich więcej, to będziemy 
grupować w jakieś kategorie, np. start-upy, menadżerowie, IT itd. 

 

KLIMAT DLA BIZNESU 

 TU podobnie - z czasem będą się pojawiać wywiady, jeśli będzie ich więcej, to 
będziemy grupować w kategorie  

 

PO GODZINACH 

 TURYSTYKA  
 SPORT 
 FILM 
 WINO 
 inne 

 

INNE FUNKCJONLNOŚCI 

Portal będzie oferował także narzędzia przydatne w prowadzeniu biznesu. Standardem będą tu 

stale aktualizowane informacje o notowaniach giełdowych, stawkach WIBOR i kursach walut, 

umieszczane w formie odrębnych okienek.  

Portal będzie także platformą, prezentującą oferty współpracy w formie ogłoszeń – oczywiście 

te, które nie będą się mieścić w obszarach ujętych w tematach menu górnego.  
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Jedną z takich platform będzie wymiana ofert szkoleniowych, która musi być adekwatna do 

poniższego opisu: 

W ramach e-platformy Podkarpackiej Izby Gospodarczej powstanie serwis ofert szkoleniowych – 

platforma wymiany informacji, na której spotykałyby się z jednej strony oferty firm szkoleniowych 

a z drugiej firmy i osoby prywatne zamieszczałyby informacje o szkoleniach, których poszukują 

(tematy szkoleń, zakres, lokalizacja itd.).  

Podkarpacka Izba Gospodarcza od lat postrzegana jest jako organizator wysokiej jakości szkoleń, 

przydatnych i wpływających na rozwój podkarpackich firm oraz karier zawodowych ich 

pracowników. Dlatego powstanie takiej usługi przyczyni się do umocnienia tego wizerunku.  

 

Znajdą się tam także specjalne usługi, o charakterze innowacyjnym, które będą także dostępne z 

poziomu górnego menu. Pierwsza z nich to e-prognoza finansowa: 

Kolejnym dostępnym na e-platformie Podkarpackiej Izby Gospodarczej elementem będzie e-

prognoza finansowa – umożliwiająca przedsiębiorcom oraz pracownikom podkarpackich firm 

dokonywanie on-line prognoz finansowych, bez konieczności korzystania z relatywnie drogiego 

wsparcia ze strony specjalistów w tej dziedzinie. 

Oczywiście, aby skorzystać z tej usługi trzeba będzie posiadać podstawową wiedzę dotyczącą 

analizy finansowej, ale tylko w takim zakresie, aby móc wprowadzić niezbędne dane. Resztę zrobi 

już system – przede wszystkim sporządzi prognozę bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku 

przepływów pieniężnych oraz policzy wskaźniki finansowe. 

System sam zresztą podpowie jakie dane będą niezbędne, zapyta o prognozy wzrostu (na pewno 

znacznie rzadziej spadku) sprzedaży, zestawi je ze wskaźnikami i prognozami 

makroekonomicznymi, sygnalizując potencjalne rozbieżności. Ewentualne dodatkowe 

funkcjonalności tej usługi będą jeszcze rozwijane, w ramach projektu Kampania informacyjno - 

promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP powstanie bowiem mechanizm, 

który może łatwo adaptować kolejne moduły i nowe funkcjonalności. 

W razie problemów z korzystaniem z tej e-usługi klienci będą mogli skorzystać z usług e-doradcy, 

którego oferta obejmować będzie także wszystkie zagadnienia związane z usługami dostępnymi na 

e-platformie. 

E-usługa będzie oparta na specjalnym module dedykowanego oprogramowania e-platformy, 

powstającego w ramach projektu Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG 

dla podkarpackich MSP. 

Usługa, ze względu na konieczność podawania poufnych informacji, będzie oparta na 

indywidualnych kontach użytkowników, szyfrowanych protokołem SSL (Secure Sockets Layer 

- szyfruje dane przesyłane między przeglądarką a serwerem sieciowym). Z pewnością dzięki 

bezpieczeństwu informacji, klientom łatwiej będzie podjąć decyzje o skorzystaniu z usługi. 
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Prawdopodobnie początkowo niewiele osób będzie w stanie samodzielnie korzystać z tej usługi, 

dlatego trzeba zwrócić wagę na konieczność uzupełnienia tej oferty o wspomnianego e-

doradcę. Będzie to oczywiście ekspert dostępny na czacie w ramach z góry określonego 

czasowo i tematycznie dyżuru.  

 

Druga, nieco podobna w charakterze, e-usługa to e-analiza inwestycji, stanowiąca uzupełnienie 

poprzedniej: 

Kolejna usługa dostępna na e-platformie Podkarpackiej Izbie Gospodarczej to e-analiza inwestycji, 

powiązana oczywiście z poprzednią usługą – czy raczej na niej bazująca –nie jest przecież możliwe 

określenie rentowności inwestycji bez oparcia jej na prognozach finansowych sytuacji w firmie bez 

realizacji inwestycji i po jej potencjalnym zakończeniu. 

Dla potrzeb tej usługi w ramach oprogramowania dedykowanego tworzonego dla e-platformy PIG 

powstanie specjalny moduł. który pozwoli użytkownikom platformy wstępnie zbadać projekt 

inwestycyjny, który zamierzają realizować.  

Oczywiście, narzędzie to może także służyć pomocą innym niż firmy podmiotom przy kalkulowaniu 

wstępnej opłacalności  różnych pomysłów, przede wszystkim usługa ta może być bardzo pomocna 

dla wszystkich, którzy rozważają podjęcie własnej działalności gospodarczej, w sposób szczególny 

zaś osobom starającym się u uzyskanie wsparcia ze strony inkubatorów przedsiębiorczości czy 

inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, a więc osobom nie posiadającym odpowiedniego 

doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych a często posiadających bardzo dobre 

pomysły na rozwój firmy. Warto, aby te pomysły zostały poddane rygorom analizy opłacalności 

inwestycji, wtedy bowiem jeszcze przed podjęciem decyzji o realizacji pomysłu, można dostrzec 

jego słabsze strony i wprowadzić w pomysł odpowiednie korekty. 

Oczywiście, także ta usługa dostępna będzie w ramach indywidualnego konta, 

szyfrowanego protokołem SSL. 

 

Znacznie prostsza i mniej innowacyjna będzie trzecia e-usługa: e-księgowość: 

Ostatnia nowa usługa finansowa wprowadzana na e-platformę Podkarpackiej Izby Gospodarczej 

to e-księgowość -  będąca już nieco mniej innowacyjną ofertą, ale w sytuacji rozwoju usług 

księgowych PIG wydaje się ona konieczna do wprowadzenia.  

Będzie to po prostu oferta wirtualnego biura rachunkowego, atrakcyjna przede wszystkim dla 

małych firm, np. rozpoczynających działalność w ramach Działania 6.2 PO KL czy małych firm o 

dużym stopniu mobilności ich właścicieli. Oprogramowanie do tego rodzaju usług jest co prawda 

dostępne na rynku, ale tworząc dedykowany system informatyczny obsługujący całą e-platformę 

warto pokusić się o rozwiązania niedostępne dla konkurencji - innowacją będzie tu np. 

weryfikowanie w ciągu krótkiego czasu jakości wystawianych przez naszego podopiecznego 

dokumentów, czego konkurencja nie oferuje, czy choćby bieżące wyświetlanie wyniku finansowego 

i podatku do zapłacenia. Usługi dodatkowe będą stale wzbogacane w zależności od wyników badań 

potrzeb przedsiębiorców – dedykowany moduł, powstający w ramach projektu Kampania 
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informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP, w pełni na to 

pozwala. 

 

BANNERY REKLAMOWE 

Aby portal spełnił odpowiednią rolę, musi dawać możliwość prezentacji reklam i czerpania z 

nich przychodów. Warto byłoby zadbać, aby miały one charakter kontekstowy, czyli były 

interesujące dla przedsiębiorców. Rozwiązań technicznych jest tutaj całe mnóstwo, ważne, aby 

przewidzieć w oprogramowaniu portalu możliwość rozliczania w systemie PPC. 

 

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE 

Wtyczki społecznościowe będą bardzo ważne z punktu widzenia promocji portalu i jego 

obecności w mediach społecznościowych. Jest istotne, aby nie tyle dawały one samą możliwość 

przekierowania na np. fan page na FB, ale umożliwiał interakcję z poziomu artykułu.  

 

NEWSLETTER 

Newsletter będzie odgrywał bardzo ważną rolę i musi zostać przygotowany ze szczególnym 

pietyzmem. Ważnym elementem będzie jego automatyczne generowanie przy użyciu haseł: 

Podkarpacki newsletter gospodarczy będzie automatycznie konfigurowany w oparciu o 

zamówienie. Subskrybent newslettera będzie bowiem miał możliwość wyboru tematyki, która go 

interesuje – z całej bazy informacji, przygotowywanej przez redakcję dla klientów, system 

informatyczny w sposób zautomatyzowany będzie wybierał tylko te, które należą do kategorii 

wybranych przez danego subskrybenta jako interesujące dla niego i z nich redagował newsletter 

wysyłany do tego, konkretnego subskrybenta. I automatycznie także system odrzuci treści należące 

do kategorii nie wybranych przez konkretnego użytkownika. 

Dzięki istnieniu takiego newslettera, filtrującego dostępne treści pod kątem przydatności dla 

przedsiębiorcy z terenu województwa podkarpackiego, zarządzający i personel sektora MSP zyska 

narzędzie oszczędzające czas i zapewniające podstawowe informacje w odpowiednim czasie, bez 

konieczności zapoznawania się z pobocznymi tematami, nie wpływającymi na rzeczywistość 

gospodarczą regionu. 

 

 


