
Rozwój  i  doskonalenie  kształcenia  na  Politechnice  Poznańskiej  w  zakresie  technologii  
informatycznych  i  ich  zastosowań  w  przemyśle  

  

Biuro  projektu:    ul.  DS-‐3  Kórnicka  5,  biuro  18,  61-‐138  Poznań  
tel.  61-‐6475868,  fax.  61-‐6475869,  email:    tech-‐info@put.poznan.pl,    www.cs.put.poznan.pl/zamawiane  

	  

Projekt	  współfinansowany	  przez	  Unię	  Europejską	  w	  ramach	  Europejskiego	  Funduszu	  Społecznego
	  

  
PROPOZYCJA  PROJEKTU  STUDENCKIEGO  

OP-‐2013-‐003  
	  

	  

	  

Zgłoszenie:  

Zgłoszenie	  do	  projektu	  proszę	  dostarczyć	  do	  pokoju	  L.2.7.8	  BTiCW	  Politechniki	  Poznańskiej,	  lub	  zeskanować	  i	  
przesłać	  na	  adres:	  Miroslaw.Ochodek@cs.put.poznan.pl	  

Pytania	  merytoryczne	  można	  też	  kierować	  na	  adres:	  magdalena.ziebinska@evolpe.pl	  

 

Informacje  o  projekcie:  

Tytuł  projektu:	  Integracja	  systemu	  klasy	  CRM	  z	  popularnymi	  portalami	  społecznościowymi	  
(Facebook,	  LinkedIn	  itp.)	  

Cel  projektu:  

Głównym	  celem	  przedsięwzięcia	  będzie	  zaprojektowanie	  oraz	  zrealizowanie	  prototypu	  integratora	  systemu	  
SugarCRM	  z	  popularnymi	  portalami	  społecznościowymi,	  tj.	  Facebook,	  GoldenLine,	  LinkedIn	  itp.	  Integracja	  
pozwoli	  na	  błyskawiczny	  dostęp	  do	  informacji	  z	  różnych	  portali	  odnośnie	  wybranej	  firmy	  lub	  osoby	  
bezpośrednio	  z	  systemu	  CRM.	  Pozwoli	  to	  przedsiębiorstwu	  na	  zachowanie	  zawsze	  aktualnych	  oraz	  spójnych	  
danych,	  niezbędnych	  do	  prawidłowej	  pracy	  zespołów	  marketingowych	  i	  sprzedażowych.	  

Zakres  projektu:  

Rezultatem	  projektu	  będzie	  opracowanie	  koncepcji	  biznesowej,	  zaprojektowanie	  oraz	  przygotowanie	  
prototypu	  integratorów.	  Głównymi	  zagadnieniami	  niezbędnymi	  do	  zrealizowania	  będą:	  

• Analiza	  funkcjonalności	  zagadnień	  sprzedażowych	  systemu	  SugarCRM,	  

• Zapoznanie	  się	  z	  platformą	  SugarCRM,	  ze	  szczególnym	  uwzględnieniem	  interfejsów	  integracyjnych,	  

• Zaprojektowanie	  modułu	  integracyjnego	  dla	  SugarCRM	  z	  następującymi	  portalami:	  

o Facebook,	  

o GoldenLine,	  

o LinkedIn.	  

• Przygotowanie	  prototypu	  aplikacji.	  

Istotne  ograniczenia:  
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Projekt	  będzie	  realizowany	  z	  wykorzystaniem	  platformy	  SugarCRM	  Community.	  

Umiejętności  i  wiedza  wymagane  od  uczestników  projektu:  

• Znajomość	  technologii	  Web	  Service,	  

• Umiejętność	  programowania	  aplikacji	  internetowych	  (mile	  widziana	  znajomość	  języka	  PHP),	  

• Umiejętność	  rozwoju	  oprogramowania	  w	  oparciu	  o	  istniejące	  założenia	  architektoniczne,	  

• Umiejętność	  analitycznego	  myślenia.	  

Umiejętności  praktyczne  oraz  wiedza  jakie  zdobędzie  uczestnik  projektu  w  trakcie  jego  realizacji:  

• Znajomość	  funkcjonalności	  SugarCRM	  –	  lidera	  otwartych	  rozwiązań	  biznesowych,	  

• Znajomość	  interfejsów	  integracyjnych	  popularnych	  portali	  społecznościowych,	  

• Zdobycie	  praktycznych	  umiejętności	  związanych	  z	  wykorzystaniem	  architektury	  SOA,	  

• Dobre	  praktyki	  pracy	  zespołowej	  z	  uwzględnieniem	  założeń	  metodyk	  zwinnych	  (SCRUM),	  

• Wsparcie	  doświadczonych	  analityków,	  projektantów	  i	  programistów,	  

• Zdobycie	  praktycznych	  umiejętności	  w	  zakresie	  identyfikacji	  i	  analizy	  procesów	  biznesowych.	  

Zapewnienie  zasobów  związanych  z  realizacją  projektu  (niepotrzebne  skreślić):  

• zapewnienie	  stanowisk	  pracy	  dla	  studentów	  przez	  zleceniodawcę:	  tak	  /	  nie,	  

• zapewnienie	  licencji	  na	  oprogramowanie	  niezbędne	  do	  realizacji	  projektu:	  tak	  /	  nie,	  	  
jeśli	  wybrano	  tak	  to	  jakie:	  	  

Projekt	  oraz	  polityka	  firmy	  eVolpe	  zakłada	  wykorzystanie	  otwartego	  oprogramowania,	  
opartego	  na	  licencji	  Open	  Source.	  

• zapewnienie	  sprzętu	  niezbędnego	  do	  realizacji	  projektu:	  tak	  /	  nie,	  
jeśli	  wybrano	  tak	  to	  jakiego:  

Serwer	  dla	  instancji	  systemu	  SugarCRM  

  


