POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA
PRIPRAVO SPLOŠNEGA OKVIRA ZA RAZVOJ PLATFORME ZA
SOCIALNA PODJETJA
(DISPOZICIJA)

I. Delovni sklop 1: Design of the Information System application architecture
framework for WISEs
Naslov: NAČRTOVANJE ARHITEKTURE PLATFORME ZA PODPORO SOCIALNIM PODJETJEM
Naloga: Študija mora zajeti funkcionalne okvire in področja platforme. Zajemati mora naslednje
vidike funkcionalnih sklopov posameznih aplikacij znotraj platforme in platforme kot celote:
• Operativni cilj
• Podporne aktivnosti
• Interakcija med uporabniki in platformo
• Vhodni podatki
• Izhodni podatki
Vsaka aplikacija in funkcionalnost platforme naj je predstavljena skozi primer aplikacije – primer
dobre prakse oziroma primer najbolj reprezentativnih aplikacij ki zagotavljajo zahtevano
funkcionalnost. Za platformo se mora definirati najbolj optimalno arhitekturo, vključujoč definicijo
upravljanja uporabnikov, upravljanja podatkov, interakcijo med uporabniki in platformo, integracijo
novih storitev in aplikacij, itd.
V nadaljevanju mora izvajalec dizajnirati platformo in integracijo izbranih/predlaganih aplikacij in
storitev do te mere da bo v naslednji fazi možno začeti z razvojem platforme in integracijo
aplikacij. Prav tako se naj definira prednosti ter slabosti takšnih rešitev (SaaS paradigma).
Vsebinski pogoji: Dokument mora biti pripravljen v angleškem jeziku in zagotavljati naslednje:
•

Uvodna poglavja z opredelitvijo okvira študije

•

Definicija funkcionalnosti platforme

•

Definicija aplikativnega dela platforme s primeri aplikacij

•

Arhitekturna zasnova platforme

•

SWOT analiza SaaS platforme

ROK ZA IZVEDBO: Aktivnosti morajo biti dokončane do 30.09.2018.
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II. Delovni sklop 2: Design of the general framework for WISEs competences evolution

Naslov: PRIPRAVA OSNOVNEGA OKVIRA ZA RAZVOJ IKT KOMPETENC V SOCIALNIH PODJETJIH
Naloga: Drugi sklop mora zajemati definicijo osnovnega okvira za razvoj IKT kompetenc, ki bi po
eno strani bile potrebne za uporabo platforme, po drugi strani pa bi bile koristne za zaposlene v
socialnih podjetjih.
Ene od poglavitnih kompetenc za razvoj vsakega podjetja (tudi socialnih) so povezane z tehničnimi
in tehnološkimi kompetencami, katere se bodo v sklopu te naloge tudi ustrezno identificirale in
definirale. Te kompetence so še posebej pomembne pri uporabi platforme in aplikacij v platformi.
Po drugi strani pa so izredno pomembne tudi ostale, t.i. ''ne-tehnične'' kompetence, ki so potrebne
za razvoj socialnih podjetij in posredno tudi za ustrezno uporabo platforme, saj bodo določene
aplikacije vezane na podporo pri upravljanju podjetij in bodo kot take zahtevale tudi takšne
veščine. Ne-tehnične kompetence so lahko: vodstvene in upravljavske kompetence, podjetniške
kompetence, kompetence povezane z upravljanjem človeški virov, proizvodnih in drugih procesov
ter druge kompetence.
Naloga naj zagotovi pregled tehničnih in ne-tehničnih kompetenc z ustreznim vrednotenjem
relevantnosti in težavnosti, glede na posamezne funkcije v socialnih podjetjih (strateški nivo,
upravljavski nivo, operativni nivo). Dodatno je potrebno opisati načine usposabljanja oziroma
proces pridobivanja ustreznih kompetenc.
Vsebinski pogoji: Dokument mora biti pripravljen v angleškem jeziku in zagotavljati naslednje:
•

Pregled osnovnih veščin za upravljanje s platformo in aplikacijami (tehnične veščine)

•

Pregled osnovnih ne-tehničnih veščin

•

Vrednotenje kompetenc

•

Načini in metode pridobivanja kompetenc

ROK ZA IZVEDBO: Aktivnosti morajo biti dokončane do 31.06.2018.

III. Delovni sklop 3: Guidelines for implementation of digital solutions in a coherent
environment
Naslov: PRIPRAVA USMERITEV ZA IMPLEMENTACIJO DIGITALNIH REŠITEV
Naloga: Naloga zajema pregled strategij pripravljenih v okviru projekta in identifikacijo možnosti za
razvoj in implementacijo platforme (poslovnega modela) v realni sektor. Cilj te naloge je
identificirati možnosti in načine za promocijo platforme (skozi razne kanale) ter definirati način
uporabe platforme s poudarkom na trajnosti (poslovni model) na nacionalnem in internacionalnem
nivoju.
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Dodatno mora izvajalec definirati zahteve, pristop in predlog za izvedbo pilotskih projektov –
testnih implementacij platforme v posameznih državah (5 pilotskih implementacij).
Vsebinski pogoji: Dokument mora biti pripravljen v angleškem jeziku in zagotavljati naslednje:
•

Povzetek strategije za razvoj in implementacijo platforme

•

Poslovni modeli za uporabo platforme

•

Načini promocije in uporabe platforme

•

Zahteve za izvedbo pilotskih projektov

ROK ZA IZVEDBO: Aktivnosti morajo biti dokončane do 31.10.2018.
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