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1. Poniżej opisana metodyka będzie miała zastosowanie wyłącznie w przypadku wskazania 

wymogu jej zastosowania, przez Zamawiającego, w Formularzu wyceny. Jeżeli  

w Formularzu wyceny Zamawiający nie wskaże jednoznacznie na realizacje zlecenia  

z wykorzystaniem metodyki, metodyka nie będzie stosowana. W większości zleceń 

stosowanie metodyki nie będzie wymagane przez Zamawiającego. 

2. Metodyka opisana w załączniku odnosi się do realizacji Usług wsparcia aplikacyjnego dla 

Systemu wymienionych w Załączniku nr 2 Szczegółowy zakres usług, pkt. I,  ppkt. 1-3.  

3. W zależności od wymaganego zakresu prac, Strony mogą uzgodnić wykorzystanie 

elementów metodyki w ograniczonym zakresie lub z pominięciem dowolnego jej etapu. 

4. Poszczególne etapy prac uwzględnione w metodyce powinny być ujęte w harmonogramie 

realizacji prac wykazanym w Formularzu wyceny czasowej (załącznik nr 8) i Formularzu 

zlecenia (załącznik nr 9).  

 

W ramach metodyki prace wdrożeniowe powinny przebiegać z podziałem na etapy, z tym, że 

warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu jest zakończenie poprzedniego  

i akceptacja stanu prac przez koordynatora ze strony Zamawiającego. 

 

5. Etapy realizacji prac zgodne z metodyką ASAP: 

a) organizacja Projektu, 

b) opracowanie szczegółowej koncepcji biznesowej wdrożenia, 

c) realizacja (konfiguracja, prototypowanie), 

d) przygotowanie do startu, 

e) start i wspieranie pracy z systemem. 

 

1) Organizacja Projektu 

Rzeczywisty start Projektu, w ramach, którego wykonywane są następujące działania: 

a) opracowanie harmonogramu wdrożenia,  

b) ustalenie struktury organizacyjnej, 

c) określenie środowiska pracy dla Zespołu Wdrożeniowego,  

d) zdefiniowanie standardów i procedur prac wdrożeniowych,  
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e) zidentyfikowanie potrzeb technicznych, 

f) realizacja potrzeb technicznych. 

Miernikiem postępu prac projektowych będzie terminowe wykonywanie zaplanowanych 

etapów projektu. 

 

2) Szczegółowa Koncepcja Biznesowa  

W tym etapie zdefiniowane zostaną procesy, operacje gospodarcze oraz przyjęte inne sposoby 

działania i różne parametry ważne z punktu widzenia działania przyszłego systemu. Wynikiem 

prac będzie Koncepcja Biznesowa przyszłego działania funkcjonalności/modułu SAP. Zadania, 

które należy wykonać w tym etapie są następujące: 

a) Przygotowanie środowiska projektowego  

b) Przygotowanie środowiska pracy dla Zespołu Wdrożeniowego 

c) Zdefiniowanie Procesów Gospodarczych 

d) Szczegółowe ustalenia związane z pracami projektowymi, konfiguracyjnymi  

i programistycznymi 

e) Rozpoczęcie administrowania/zarządzania systemem  

f) Opracowanie wzorców formularzy i raportów  

g) Opracowanie koncepcji systemu uprawnień  

h) Opracowanie koncepcji zarządzania archiwizacją danych  

i) Zarządzanie systemem: opracowanie planu testów, uzgodnienie poziomu obsługi, 

ustalenie technicznych warunków pracy w docelowym systemie (np. ilość użytkowników, 

miejsca pracy), funkcji administrowania systemem 

 

3) Realizacja (konfiguracja, prototypowanie) 

W tym etapie system SAP jest konfigurowany zgodnie z założeniami określonymi w Koncepcji 

Biznesowej. Konfiguracja przeprowadzana jest na systemie deweloperskim, a jej testowanie 

odbywa się na systemie testowym. 

Zadania do realizacji w tej fazie są następujące: 

a) Wykonanie i zatwierdzenie konfiguracji podstawowej  

b) Wykonanie prac programistycznych 

c) Realizacja rozszerzeń  



Załącznik nr 7 

Metodyka wdrożenia 
 

 

 

 Strona 3 z 3 

d) Przygotowanie formularzy i raportów  

e) Przygotowanie systemu uprawnień  

f) Przeprowadzenie testów 

g) Opracowanie koncepcji zarządzania archiwizacją danych    

h) Opracowanie instrukcji dla użytkowników końcowych (tzw. Instrukcji stanowiskowych) 

i materiałów szkoleniowych  

 

4) Przygotowanie do startu 

W tym etapie następuje rzeczywiste wdrożenie systemu na systemie produktywnym. Zadania 

do wykonania są następujące: 

a) przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia użytkowników końcowych,  

b) opracowanie koncepcji zarządzania systemem,  

c) opracowanie „planu przejścia” na nową funkcjonalność/moduł systemu i sposobu 

wspierania pracy użytkowników systemu, 

d) rozpoczęcie pracy z nową funkcjonalnością/systemem – START, 

e) ocena realizacji prac.  

 

5) Start i wspieranie pracy z systemem 

 

Zadania w tej fazie są następujące: 

a) wspieranie pracy użytkowników,  

b) kontynuacja szkoleń (w miarę potrzeb), 

c) regularne przeglądy (kontrola środowiska pracy), 

d) usuwanie ujawnionych po wdrożeniu błędów/problemów. 

 

 


