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Wstęp
Firma SharpSoft specjalizuje się w wytwarzaniu oprogramowania począwszy od fazy zbierania
wymagań biznesowych oraz użytkownika, poprzez projektowanie, implementowanie, wdrażanie
oraz dokumentowanie dostarczonego rozwiązania. Dla dostarczonych systemów oferujemy także
szkolenia z zakresu dostarczonego systemu a także platformy, na podstawie której system został
zbudowany.
Większość naszych systemów budujemy w oparciu o platformę SharePoint, która stanowi bardzo
dobrą oraz efektywną kosztowo bazę do realizacji złożonych rozwiązań informatycznych.
Poniżej zostały zaprezentowane wybrane projekty, które z sukcesem zostały wykonane, wdrożone
u klienta oraz są obecnie używane jako podstawowe narzędzia do pracy w firmie klienta bądź jako
strona publiczna oparta o SharePoint.
Zachęcamy do zapoznania się z projektami oraz do zadawania pytań, abyśmy mogli bardziej
przybliżyć zakres naszych prac oraz kompetencji.

Rysunek 1 Wycinek zakresu technologii używanych podczas realizacji projektów
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Intranety
Raiffeisen POLBANK
Baza Regulacji Wewnętrznych
Pomysłodawcą realizacji projektu było Biuro Organizacji i Kontroli Wewnętrznej w banku, którego
zadaniem jest formalizowanie wewnętrznych ustaleń instytucji co do zadań poszczególnych
departamentów, zasad ich funkcjonowania oraz wewnętrznych regulaminów dotyczących
poszczególnych stanowisk.
Realizowany przez nas system miał na celu zastąpienie poprzedniego systemu, którego dane
musiały być bezstratnie zmigrowane do nowego systemu oraz zdecydowane zwiększenie
atrakcyjności wizualnej systemu przy jednoczesnym zachowaniu minimalizmu związanego z
interfejsem użytkownika. Dodatkowo system miał cechować się łatwością wyszukiwania informacji
m. in. poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów kategoryzowania informacji a także
poprzez możliwości dopasowywania treści do każdego departamentu lub użytkownika.
Użytkownicy otrzymali także możliwość komentowania przepisów oraz informowania o swoich
pomysłach dotyczących poszczególnych zapisów.

Rysunek 2 Baza Regulacji Wewnętrznych - Ekran główny
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Rysunek 3 Baza Regulacji Wewnętrznych - Lista regulacji

Przy okazji implementacji do systemu dodane zostały także nowe funkcjonalności, np. związane z
budowaniem nowych przepisów oraz ich opiniowaniem przez zainteresowane departamenty jak i
raportowaniem informacji o zmienionych przepisach wewnętrznych. Mechanizm ten skutecznie
zastąpił nieład wprowadzony poprzez komunikacje przy pomocy poczty elektronicznej oraz
zasobów współdzielonych.

Rysunek 4 Baza Regulacji Wewnętrznych - Opiniowanie nowych regulacji
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Rysunek 5 Baza Regulacji Wewnętrznych - Ekran opiniowania wraz z podglądem dokumentu

Proces
Przed uruchomieniem projektu Klient dysponował poprzednią wersją systemu, którego dane
należało przeanalizować oraz wypracować mechanizm migracji. Funkcjonalności poprzedniej
wersji systemu stanowiły bazę dla zbierania wymagań oraz tworzenia makiet przedstawiających
funkcjonalności nowego systemu. Tworzenie makiet oraz ustalenie wymagań stanowiło pierwszą
fazę projektu. Makiety były przygotowane przez grafika, który także zaproponował szatę graficzną
całego rozwiązania.
W kolejnych fazach następowała implementacja poszczególnych modułów systemu, które
iteracyjnie dostarczane były na serwer testowy klienta, gdzie mogły być testowane. W trakcie
implementacji konieczna była także ścisła współpraca z departamentem IT aby wypracować
wspólną procedurę migracji danych oraz procedurę wdrożenia rozwiązania na serwer produkcyjny.
Wykorzystane zasoby oraz technologie
Do realizacji projektu został wykorzystany SharePoint Server 2013 oraz MS SQL Server 2008 R2.
Projekt trwał blisko 1 rok. Łącznie nad projektem z różnym zaangażowaniem pracowało 4
programistów, grafik oraz manager projektu, a pracochłonność projektu obecnie kształtuje się na
poziomie 1000 godzin.
Obecnie system jest używany przez kluczowych użytkowników departamentu Biuro Organizacji i
Kontroli Wewnętrznej oraz niemal wszystkich użytkowników banku, którzy na co dzień pracują z
dokumentami wewnętrznymi. Łącznie może to być nawet 4500 użytkowników
Do testów wykorzystany jest także serwer testowy będący wierną kopią systemu produkcyjnego.
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Gödecke Logistics
System kalkulacji wycen
Firma Gödecke Logistics jest firmą spedycyjną, która zajmuje się głównie przewozem towarów na
terenie północno-zachodnich Niemiec, a także przewozami na linii północne Niemcy – kraje
skandynawskie.
Ze względu na duże ilości zamówień w firmie pojawił się problem związany z:








szybką wyceną usług oraz przygotowaniem formalnej oferty wysyłanej do klienta
przechowywaniem historii wykonanych wycen
współpracą z podwykonawcami
współpracą i wymianą informacji z klientami
raportowaniem ilości wykonanych ofert oraz ich efektywności
uzależnienia wyceny i funkcjonowania całej firmy od małej ilości osób zajmujących się
współpracą z klientami
przechowywaniem oraz wyszukiwaniem informacji z utworzonych wcześniej dokumentów
używanych wewnątrz firmy

Po dokładnej analizie potrzeb zostały wykonane mockupy systemu do przeprowadzania kalkulacji
oraz zostały przygotowane symulacje przedstawiające mechanizmy powstawania wycen usług,
które odzwierciedlały skomplikowany algorytm przeliczania poszczególnych czynników składowych
oraz ich wpływ na ostateczną wycenę usługi spedycyjnej.
Z tak przeprowadzonej analizy w sposób iteracyjny został zaimplementowany system oparty o
SharePoint Server 2013 umożliwiający przeprowadzanie kalkulacji oraz przygotowanie oferty
wysyłanej do akceptacji pocztą elektroniczną. Dodatkowo zostały zaimplementowane moduły
umożliwiające wymianę danych między już istniejącymi systemami, w tym między innymi system
do przeliczania oraz prezentowania tras przejazdu.
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Rysunek 6 System przeprowadzania kalkulacji przewozu towarów

Moduł wymiany informacji z kluczowym klientem
W kolejnych fazach współpracy z klientem przedstawione zostały także inne funkcjonalności
SharePoint oraz fakt możliwości wykorzystania SharePoint jako platformy do wymiany informacji z
kluczowymi klientami. Do tego celu został zaimplementowany oraz wdrożony moduł umożliwiający
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logowanie się do SharePoint użytkowników zewnętrznych z wykorzystaniem loginu i hasła (FBA
Authentication), a także moduł do wzajemnego informowania o zamówieniach oraz konieczności
dostarczenia towarów wyprodukowanych przez partnera biznesowego do jego klientów z użyciem
floty pojazdów firmy.
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W początkowej fazie rozwoju modułu zostały wykorzystane funkcje dostarczone przez SharePoint jednak nie spełniały one wszystkich wymagań
użytkowników końcowych. Aby zaproponować rozwiązanie w pełni spełniające wszystkie oczekiwania, został przygotowany mockup modułu. W kolejnej
fazie został on zaimplementowany oraz wdrożony.

Rysunek 7 Moduł wymiany informacji o zaplanowanych transportach
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Moduł raportowania przepracowanego czasu
Kolejny problem biznesowy, który został rozwiązany w oparciu o platformę SharePoint była
potrzeba wprowadzania oraz raportowania czasu przepracowanego przez wszystkich pracowników
firmy. Wymóg ten wynikał ze zmian prawnych jakie nastąpiły w Niemczech na początku 2015 roku,
kiedy to została wprowadzona konieczność zapisywania informacji o czasie pracy.
Ze względu na efektywność kosztową zostało zaproponowane rozwiązanie hybrydowe oparte o
funkcjonalności wbudowane w platformę SharePoint oraz własne rozwiązania umożliwiające
efektywną pracę podczas wprowadzania czasu.
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Rysunek 8 Moduł wprowadzania przepracowanego czasu

Moduł raportowania stanu transportu
Kolejnym etapem rozbudowy systemu obsługującego spedycję jest informowanie o aktualnym
położeniu pojazdu na trasie przejazdu, a także raportowaniu jakości dostawy poprzez
umieszczanie w systemie fotografii wykonanej telefonem komórkowym dokumentującej dostawę
towaru.
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System składa się z aplikacji zainstalowanej na smartphonie, która przesyła informacje z trasy
przejazdu do bazy danych, z której to informacje są pobierane oraz umieszczane w odpowiedni
sposób w SharePoint.
Dzięki tak przygotowanemu systemowi możliwe jest mierzenie średnich czasów przejazdów na
danej trasie oraz raportowanie do klienta aktualnej lokalizacji przesyłki.
Ze względu na liczne pomysły na rozbudowanie dostarczonego rozwiązania prace nad projektem i
jego kolejnymi modułami trwają nadal.
Proces
Na każdym etapie rozwoju systemu wykorzystana została technika obrazowania wyniku
końcowego w postaci mockupu systemu. Dzięki temu klient natychmiast otrzymywał dokładną
wizualizację rozwiązania oraz mógł informować o ewentualnej zmianie kierunku rozwoju modułu.
Jednocześnie zespół techniczny mógł dokładnie oszacować kosztorys oraz pracochłonność
rozwiązania, a jednocześnie poinformować klienta o dokładnym terminie dostarczenia modułu.
Wykorzystane zasoby oraz technologie
Do realizacji projektu został wykorzystany SharePoint Server 2013 oraz MS SQL Server 2008.
Projekt aktualnie trwa 2,5 roku oraz jest w dalszym ciągu rozwijany a poszczególne
funkcjonalności do każdego z modułów są dostarczane iteracyjnie. Łącznie nad projektem z
różnym zaangażowaniem pracowało 3 programistów, grafik oraz manager projektu.
Pracochłonność projektu obecnie kształtuje się na poziomie 3000 godzin.
Obecnie system jest używany przez blisko 100 osób.
Do testów wykorzystany jest także serwer testowy będący wierną kopią systemu produkcyjnego.
Wnioski
Na każdym etapie ważne było raportowanie postępu prac do klienta oraz informowanie o
ewentualnych trudnościach występujących w czasie trwania projektu. Ze względu na fakt, iż klient
jest osobą nietechniczną bardzo dobry efekt przynosiło prezentowanie wyniku końcowego poprzez
mockup modułu.
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GDDKiA
System Archiwizacji Dokumentów
Dla celów dokumentacyjnych podczas realizacji dużych inwestycji drogowych Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązana jest do archiwizowania dokumentów projektowych oraz
korespondencji przychodzącej. Cel ten jest realizowany we współpracy z Inżynierem Kontraktu,
którego zadaniem jest wsparcie GDDKiA w tym zakresie.
System spełnia wymogi GDDKiA co do struktury przechowywania informacji oraz umożliwia
szybkie zarchiwizowanie danych na nośnikach cyfrowych na zakończenie inwestycji.
Na podstawie zgłoszeń od użytkowników system został rozbudowany o funkcjonalności
ułatwiające archiwizowanie oraz odpowiednie katalogowanie dużej ilości plików jednocześnie a
także komunikację z osobami pracującymi z plikami.

Proces
Realizacja Systemu Archiwizacji przebiegała w kilku fazach:






Zebranie wymagań co do systemu od GDDKiA
Skonfigurowanie oraz uruchomienie podstawowych funkcjonalności systemu
Implementacja rozszerzeń umożliwiających efektywną pracę z dużą ilością plików
jednocześnie
Szkolenia użytkowników
Wsparcie systemu

Rysunek 9 System Archiwizacji Dokumentów
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Wykorzystane zasoby oraz technologie
Do realizacji projektu został wykorzystany SharePoint Foundation 2013 oraz MS SQL Server 2012.
Fizyczna architektura rozwiązania składa się z:




1x SharePoint Front-End
1x MS SQL Server
Domain Controller

Uruchomienie usługi trwało około 3 miesięcy. Łącznie nad projektem z różnym zaangażowaniem
pracowało 3 programistów oraz manager projektu a pracochłonność projektu obecnie kształtuje się
na poziomie 350 godzin.
Obecnie także wspieramy ten system oraz konfigurujemy w zależności od potrzeb użytkownika.

FHL
Intranet
Życzeniem klienta było zaprojektowanie, skonfigurowanie oraz wdrożenie rozwiązania
intranetowego opartego o platformę SharePoint, która służyć będzie wszystkich pracownikom
dydaktycznym oraz studentom uczelni. Podstawowym zadaniem platformy jest:






wymiana informacji między władzami uczelni a studentami
wymiana informacji między studentami
budowanie baz wiedzy (artykułów)
wyszukiwanie informacji w poszczególnych działach intranetu
integracja z portalami społecznościowymi

Dodatkowym wymaganiem niefunkcjonalnym było sztywne trzymanie się narzuconym przez klienta
normom stylistycznym, które dotyczyły wprowadzanych artykułów.
Proces
Na etapie analizy zidentyfikowane zostały standardowe moduły SharePoint, które mogły posłużyć
za dalszą bazę do rozwoju platformy. Następnie poszczególne moduły zostały dostosowane pod
względem wizualnym do ogólnego zarysu portalu a ich funkcjonalność została zmieniona lub
dostosowana do specyficznych wymagań klienta, dzięki czemu udało się zredukować koszty i
jednocześnie dostarczyć wymaganą funkcjonalność. Na etapie analizy zostały zidentyfikowane
następujące moduły:





Strona główna prezentująca informacje wprowadzające oraz treści z portali
społecznościowych
Moduł WIKI
Moduł Blog
Search
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Rysunek 10 Strona główna

Rysunek 11 Strona Blog

Wykorzystane zasoby oraz technologie
Do realizacji projektu został wykorzystany SharePoint Server 2013 oraz MS SQL Server 2012.
Fizyczna architektura rozwiązania składa się z:
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2x SharePoint Front-End
2x MS SQL Server
2x SharePoint Application Servers
Domain Controller
Exchange Server

Projekt trwał około 6 miesięcy. Łącznie nad projektem z różnym zaangażowaniem pracowało 3
programistów, grafik oraz manager projektu a pracochłonność projektu obecnie kształtuje się na
poziomie 550 godzin.
Obecnie system jest używany przez około 2000 osób.
Do testów wykorzystany był także serwer testowy skonfigurowany analogicznie do serwera
produkcyjnego.
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Raiffeisen POLBANK
Centralna Baza Umów
W jednym z działów w banku pojawił się problem biznesowy związany z raportowaniem,
rejestrowaniem oraz wyszukiwaniem informacji o umowach, jakie przedstawiciele banku podpisali
na dostarczanie usług firm trzecich z kraju oraz z zagranicy. Dodatkowo wymagane było
dostarczenie modułu do rejestrowania umów tajnych zawierających informacje dostępne jedynie
dla wybranych pracowników banku. Umowy powinny być wprowadzane ręcznie bądź też poprzez
mechanizm importu informacji z pliku Excel wraz z importem zeskanowanej wersji dokumentu. Ze
względów formalnych wprowadzona umowa powinna mieć nadawany unikalny numer pozwalający
na identyfikowanie umowy oraz umów z nią powiązanych. Dodatkowo wymagane było
dostarczenie mechanizmów umożliwiających akceptację umowy przez osobę uprawnioną przed jej
ostatecznym zapisaniem do bazy umów.
Proces
Wymagania systemu zostały spisane oraz dostarczone przez klienta. Naszym zadaniem było
zrozumienie wymagań, przełożenie ich na język techniczny oraz doprecyzowanie łącznie z
zaproponowaniem ulepszeń mogących przenieść wymierne korzyści użytkownikom.
System budowany był iteracyjnie z zaangażowaniem osoby odpowiedzialnej po stronie klienta. W
każdej fazie zostały dostarczone nowe funkcjonalności uzupełniające system wg wymagań.
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Rysunek 12 Lista umów oraz danych słownikowych
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Rysunek 13 Formularz rejestrowania umowy

Wykorzystane zasoby oraz technologie
Do realizacji projektu został wykorzystany początkowo SharePoint Server 2010 z późniejszą
migracją na SharePoint Server 2013 oraz MS SQL Server 2008.
Projekt trwał 1,5 roku. Łącznie nad projektem z różnym zaangażowaniem pracowało 5
programistów oraz manager projektu, a pracochłonność projektu obecnie kształtuje się na
poziomie 500 godzin.
Obecnie system jest używany przez kluczowych użytkowników działu zamówień a docelowo
będzie używany przez wszystkich pracowników współpracujących z firmami zewnętrznymi.
Do testów wykorzystany jest także serwer testowy będący wierną kopią systemu produkcyjnego.
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Aplikacje biznesowe
Pomorski Fundusz Rozwoju
Aplikacja
Budowany przez nas system miał na celu zrealizowanie nowego, nowoczesnego i szybkiego w
działaniu systemu do raportowania postępu z realizacji produktów finansowych wspieranych przez
fundusz Jeremie. Podstawowa funkcją systemu jest możliwość raportowania postępów oraz
kosztów finansowych, kosztów windykacji oraz innych wskaźników finansowych związanych z
realizacją umów przez Pośredników Finansowych. Tak przygotowany raport następnie zbiorczo
przetwarzany jest przez instytucję nadzorującą po czym informacje zbiorcze przekazywane są do
Marszałka Województwa. System potrafi wykazać ile z przeznaczonych środków unijnych zostało
wydatkowanych oraz w jaki sposób.

Rysunek 14 Aplikacja do obsługi pośredników finansowych - lista raportów
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Rysunek 15 Aplikacja do obsługi pośredników finansowych - tworzenie wpisu produktu Pożyczka Globalna

Proces
Realizacja prac przebiegała w trzech głównych fazach:




Faza I: pierwsze uruchomienie oraz umożliwienie pracy wszystkim Pośrednikom
Finansowym w podstawowym zakresie
Faza II: rozszerzenie możliwości raportowania oraz przechowywania informacji
Faza III: pełne raportowanie w tym raportowanie do Marszałka Województwa.

Każda z faz obejmowała iteracyjne dostarczania zaimplementowanego rozwiązania do testów oraz
zbieranie uwag od użytkowników końcowych.
Wykorzystane zasoby oraz technologie
Do realizacji projektu został wykorzystany SharePoint Server 2013 oraz MS SQL Server 2014.
Fizyczna architektura zlokalizowana była w centrum danych udostępnionym przez klienta.
Architektura ta składała się z 4 serwerów, w tym jednego serwera bazodanowego.
Projekt trwał około 10 miesięcy. Łącznie nad projektem z różnym zaangażowaniem pracowało 5
programistów, grafik oraz manager projektu a pracochłonność projektu obecnie kształtuje się na
poziomie 2000 godzin.
Do testów wykorzystany był także serwer testowy, który miał zainstalowane oprogramowania jak
na serwerach produkcyjnych.
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Strony publiczne
Amplifon.de
Strona publiczna
Celem biznesowym było stworzenie oraz rozwijanie publicznej strony internetowej firmy ofertującej
usługi oraz urządzenia kierowane do osób niedosłyszących mieszkających na terenie Niemiec. Ze
względu na istniejącą infrastrukturę w firmie klienta system musiał być zrealizowany w oparciu o
platformę SharePoint. Realizacja strony odbyła się we współpracy z firmą zajmującą się
kreowaniem wizerunku firmy zlokalizowanej w Niemczech. Firma ta była odpowiedzialna za
wprowadzanie treści oraz przeprowadzanie kampanii reklamowych, a także za sukces
wizerunkowy klienta docelowego.
Proces
Ze względu na zakres prac oraz rozproszoną strukturę organizacyjną projekt został podzielony na
kilka faz:








Faza I – projekt graficzny przedstawiający kilka głównych ekranów strony oraz prezentujący
zakres funkcjonalny
Faza II – realizacja zaprojektowanego systemu w oparciu o SharePoint
Faza III – wdrożenie portalu na środowisku testowym pierwszego poziomu oraz testy
Faza IV – wdrożenie portalu na środowisku testowym drugiego poziomu. Wdrożenie to
odbyło się na infrastrukturze udostępnionej przez klienta docelowego. W fazie tej
następowało także uzupełnienie treści oraz wstępne uruchomienie wszystkich
funkcjonalności
Faza V – wdrożenie systemu na serwerach produkcyjnych
Faza VI – utrzymanie oraz wsparcie przy zagadnieniach administracyjnych
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Rysunek 16 Strona główna
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Rysunek 17 Strona zawartości oraz autouzupełnianie podczas wyszukiwania oddziału firmy
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Rysunek 18 Formularz do wprowadzania danych przez użytkownika
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Rysunek 19 Wyszukiwanie oddziału firmy

Wykorzystane zasoby oraz technologie
Do realizacji projektu został wykorzystany SharePoint Server 2010 oraz MS SQL Server 2008 R2.
Fizyczna architektura zlokalizowana była w Data Center udostępnionym przez klienta, która jest
zlokalizowana we Włoszech.
Projekt trwał około 12 miesięcy. Łącznie nad projektem z różnym zaangażowaniem pracowało 3
programistów, grafik oraz manager projektu a pracochłonność projektu obecnie kształtuje się na
poziomie 650 godzin.
Do testów wykorzystane były także 2 serwery testowe skonfigurowane analogicznie do serwera
produkcyjnego.
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