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Tytuł projektu:
projektu „Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa
usług i danych w systemach teleinformatycznych”.
Źródło finansowania:
finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007 – 2013
Okres realizacji: styczeń 2013 – czerwiec 2015
Opis projektu: Realizacja projekt polega na wykonaniu prac badawczych i na ich podstawie zaprojektowaniu
i implementacji innowacyjnego w skali międzynarodowej zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji
dotyczących bezpieczeństwa usług i danych w systemach teleinformatycznych, wyposażonego w łatwe
w obsłudze, wizualne i interaktywne narzędzia. Produktem końcowym projektu będzie aplikacja o nazwie
SecureVisio.
W fazie wdrożeniowej system - oparty na wynikach badań przemysłowych i prac rozwojowych - zostanie
przygotowany do zastosowania w praktyce gospodarczej, przyczyniając się do wsparcia realizacji procesów
biznesowych zachodzących w organizacjach segmentu MSP oraz DP, a także poszczególnych branż, m.in. dzięki
stworzeniu specjalizowanych wersji branżowych.
Ostatecznym rezultatem projektu będzie skalowany i w pełni parametryzowany system SecureVisio, zapewniający
funkcjonalność spełniającą wymagania klientów wyżej wymienionych sektorów.
Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, które scharakteryzowano następująco:
•
przeprowadzenie badań przemysłowych, których celem będzie opracowanie modeli architektury,
procesów, danych i poszczególnych modułów dla kompleksowego rozwiązania jako spójnego systemu
przetwarzania i wymiany danych i procesów,
•
prace rozwojowe, których celem będzie wytworzenie prototypu aplikacji oraz jej przetestowanie
laboratoryjne,
•
wsparcie dla wdrożenia wyników prac badawczych na rynek, w tym wykonanie dokumentacji
(technicznej, użytkowej oraz marketingowej) oraz dokonanie testowego wdrożenia przez Wnioskodawcę w celu
oceny możliwości jego zastosowania w praktyce biznesowej.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

