POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA
IZDELAVO MODULA ZA IZOBRAŽEVANJE KMETOV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV O
POSLOVNEM ODLOČANJU NA KMETIJAH APLIKACIJE FARM MANAGER
IN ZA
IZDELAVO PRIROČNIKA ZA UPORABO RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA ZA POSLOVNO
ODLOČANJE NA KMETIJAH APLIKACIJE FARM MANAGER
(DISPOZICIJA)
Opis projekta:
V okviru projekta Farm Manager se ukvarjamo s pristopi in orodji za izboljšanje in posodobitev sistema
svetovanja na slovenskih kmetijah, katerega posledica bi bili boljši proizvodni rezultati vključenih kmetij. Gre
za svetovanje in delo v panožnih krožkih, katerih poudarek je na analizi proizvodnih podatkov v povezavi z
ekonomiko poslovanja ter iskanju tehnoloških rešitev za izboljšanje proizvodnje ter doseganje optimalne
proizvodnje. V prvem delu projekta razširjujemo izvedbo empirično podprtih panožnih krožkov proizvajalcev
mleka ter izdelujemo empirično orodje za delo na delavnicah v novem programskem orodju. Panožne krožke
bomo vzpostavili tudi za proizvajalce jabolk in hmelja ter za njih izdelali empirični model za analizo in
obdelavo podatkov. V drugem delu projekta se ukvarjamo z razvojem računalniško podprtega sistema za
podporo pri poslovnem odločanju na kmetijah. Izdelano orodje bo namenjeno svetovalcem kot pripomoček
za lažje in učinkovitejše svetovalno delo, ki bo v kar največji meri koristilo kmetijam pri doseganju boljših
proizvodnih rezultatov in dolgoročnem razvoju kmetij.
Naslov:
Izdelava modula za izobraževanje kmetov, dijakov in študentov o poslovnem odločanju na kmetijah
aplikacije Farm Manager
Osnovni namen izgradnje računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah Farm Manager je
izboljšanje sistema dela svetovalcev pri svetovanju kmetijam, kot pripomoček za lažje in učinkovitejše
svetovalno delo, ki bo v največji meri koristilo kmetijam pri doseganju boljših proizvodnih rezultatov in
dolgoročnem razvoju kmetij.
Z uporabo aplikacije Farm Manager na področju izobraževanja (mladi kmetje, študenti, dijaki) bo doprinos v
dostopnosti prilagojene oblike za namen izobraževanja na področju poznavanja ekonomskih zakonitosti
posameznih aktivnosti, kot tudi na področju poslovnega načrtovanja.
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Izdelava priročnika za uporabo računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah aplikacije Farm
Manager
Za uspešno in lažjo uporabo aplikacije Farm Manager je potrebno izdelati priročnik za samo uporabo
aplikacije. Kot priročnik se šteje sama aplikacija opremljena z vsemi potrebnimi komentarji za lažjo uporabo
in pa priročnik v elektronski verziji z možnostjo tiska.
Naloga:
Izvajalec mora za naročnika izvesti naslednje aktivnosti:
•

Sklop 1: Izdelava modula za izobraževanje kmetov, dijakov in študentov o poslovnem odločanju na
kmetijah
o Raziskava možnosti uporabe aplikacije Farm Manager kot izobraževalne platforme.
o Priprava predlogov kako izboljšati aplikacijo kot izobraževalno platformo.
o Priprava predlogov za implementacijo možnosti, ki bodo omogočile uporabo aplikacije v
izobraževalne namene v obliki dodatnega izobraževalnega modula aplikacije.
o Dodatni izobraževalni modul mora zagotavljati začasen in ločen dostop do obstoječe
aplikacije tako, da omogoča osnovno seznanitev z aplikacijo, vendar ne posega v ključne dele
osrednjega dela aplikacije.
o Izdelan modul je obvezno testirati.
Rok za izvedbo: 1.11.2021

•

Sklop 2: Izdelava priročnika za uporabo računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah –
Farm Manager
o Priprava strokovno podprtega priročnika za uporabo aplikacije Farm Manager.
o Priročnik mora po eni strani zagotoviti jasna in pregledna navodila za uporabo aplikacije v
smislu vodiča po uporabniškem vmesniku aplikacije, po drugi strani pa mora vsebovati tudi
osnovno razlago strokovnih izrazov in pojmov s katerimi operira aplikacija kakor tudi osnovno
pojasnitev domensko pogojenih postopkov, ki so implementirani v programskih procedurah
aplikacije.
o Oblika priročnika naj bo v A4 obliki, pripravljen v digitalni različici ter primerni za tiskanje.
o Vsebovati mora naslovno stran, kazalo, potrebno razlago in navodila za uporabo – splošni
del, kalkulacije, načrt proizvodnje.
o Po pripravi priročnika je potrebno po korakih iz priročnika izvesti testiranje v aplikaciji Farm
Manager.
o Dodatno je potrebno na osnovi uporabniških navodil v priročniku in na osnovi pojmov
pojasnjenih v priročniku pripraviti vsebino strani za hitro pomoč znotraj aplikacije in spisek
opomb s katero se opremijo vsi ključni deli aplikacije.

Rok za izvedbo: 1. 5. 2022
Izvajalcu bodo ob podpisu pogodbe na voljo vsi dostopi do aplikacije Farm Manager, na željo pa tudi vpogled
v izvorno programsko kodo aplikacije.
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Vsebinski pogoji:
Izdelan modul za izobraževanje kmetov, dijakov in študentov o poslovnem odločanju na kmetijah aplikacije
Farm Manager mora biti dodelan, testiran in delujoč v skladu z zahtevami naročnika. Kot dokazilo o opravljeni
storitvi mora izvajalec predložiti dokument z opisom opravljenega dela in predstavitvijo rezultatov.
Izdelan priročnik za uporabo računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah mora bit dodelan,
testiran in razumljiv. Kot dokazilo o opravljeni storitvi mora izvajalec predložiti izdelan priročnik v digitalni
različici.
ROK ZA IZVEDBO:
Aktivnosti morajo biti dokončane:
-

1. Sklop do 1.11.2021
2. Sklop do 1.5.2022
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