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PROJEKT CYFRYZACJI AIK
oficjalny biuletyn projektowy

WDRAŻANE
SYSTEMY w 2020:
USOS
TETA
PERSONALIZACJI
KONTROLI DOSTĘPU

PODSTAWOWE INFORMACJE

W najbliższych semestrach wdrażane będą na AIK 4 systemy:
(1) System Dziekanatowy USOS wraz z Sylabusem,
(2) System Kadrowo-Płacowy TETA,
(3) System Personalizacji,
(4) System Kontroli Dostępu.

OPTeam to firma, która na drodze przetargu wygrała ofertę na
wdrożenie ww. systemów. W sierpniu i wrześniu zostanie
przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa. Semestr zimowy to okres
wdrażania systemów, optymalizacji procedur i prowadzenia szkoleń
dla pracowników z obsługi systemów.
Równolegle przygotowywana jest oferta pod systemy z drugiego
projektu POWER (Obieg dokumentów, Platforma edukacyjna, Portal
pracowniczy, systemy dla Wydawnictwa i ABK). Programy te zostaną
zintegrowane z USOS i ERP, by stanowić jeden kompleksowy system,
umożliwiający sprawne i nowoczesne zarządzanie uczelnią. Projekt
Cyfryzacji jest największym z dotychczas prowadzonych na AIK i
obejmie swym zasięgiem wszystkie jednostki uczelni.

Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka
się na liczne przeszkody, można zazwyczaj
spodziewać się większych owoców.
św. Ignacy

NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA

ks. dr hab. Andrzej Sarnacki SJ
Prorektor ds. Cyfryzacji i Rozwoju AIK

Najbliższy rok będzie okresem

Oprócz nowego systemu

bardzo wymagającym dla

dziekanatowego USOS oraz

pracowników AIK. Nauczenie

nowego systemu TETA dla

się obsługi nowych systemów

księgowości i kadr, zostaną

jest trudnym procesem.

wdrożone dwa inne systemy.

Przewidzieliśmy jednak wiele

System Kontroli Dostępu to

godzin na szkolenia i pomoc w

zamki elektroniczne ze

ramach usługi HelpDesk.

zdefiniowanym dostępem, które
pomogą zwiększyć

W ostatnich miesiącach

bezpieczeństwo na Uczelni.

zakupiliśmy ze środków

System Personalizacji to nowe

projektowych sprzęt pod nowe

identyfikatory z określonymi

systemy: 6 serwerów, switche i

uprawnieniami.

macierze. Aktualnie
prowadzimy zakup laptopów,

Kierownikiem merytorycznym

monitorów dla Wydawnictwa

wdrożenia systemów TETA i

AIK i programów dla ABK.

USOS jest p. Kanclerz Sylwia
Momot-Luzara. Za obsługę IT po

OCZEKIWANE NASTROJE W

PROCESIE WDROŻENIA

ETAP I

- ciekawość i dezorientacja

- obawy i poczucie bezradności

- frustracja, stale coś nie działa

- atawizm: złość i konflikty

ETAP II

- oswajanie się z nowymi systemami

- ułatwienia w pracy administracyjnej

- mniej pracy przy procesach

- sensowność działań przekłada się na

większe zadowolenie z pracy

Jako pierwsze zostało

stronie AIK odpowiedzialny jest

zakończone zadanie

p. Piotr Gruszczyński.

opracowania Programu Szkoły

Kierownikiem projektów jest

Doktorskiej. Trwają prace nad

Prorektor ds. Cyfryzacji i

stażami dla studentów i

Rozwoju o. Andrzej Sarnacki SJ.

przygotowaniem szkoleń. Do tej

Nad obsługą czuwa Zespół

pory przeprowadziliśmy 3

Cyfryzacji, który jest częścią

szkolenia dla kadry

Biura Projektów: Natalia Białek

administracyjnej.

i Grzegorz Kocot.

