
 
 

 
 

Nacionalni RR projekti in vodenje dokumentacije 
 

Vabimo vas na brezplačno enourno predstavitev programske rešitve za vodenje stroškov in poročanje za nacionalne RR projekte za fakultete in inštitute, ki smo jo 
razvili kot dopolnitev našemu programu EFAMT, ki je sicer univerzalno orodje namenjeno večjim mednarodnim projektom, kot so recimo 6. in 7. okvirni program. 

 
Na podlagi naših dosedanjih večletnih izkušnjah smo prišli do ugotovitve, da predstavljajo nacionalni RR projekti s svojo številčnostjo in relativno nizko posamično vrednostjo
resen logistični problem na večini fakultet in inštitutov. Vodenje ustreznih evidenc in usklajevanje porabljenih ur raziskovalcev in razporejanje stroškov med projekti pomeni
zelo veliko porabo časa in živcev v to vključenih ljudi. Težava so posredni stroški, ki s tem nastajajo in so problem še posebej pri projektih manjših vrednosti. Zaradi vstopa v
EU je jasen tudi trend po povečevanju natančnosti podporne dokumentacije. 
 
Ker predstavljajo tovrstni projekti resen zalogaj in ker mora biti vodenje dokumentacije stroškovno in logistično učinkovito, smo na podlagi odločitve prve fakultete, ki se je
odločila, da z nami informatizira ta del dejavnosti, razvili in pripravili posebno ponudbo, ki zajema: 

- poseben uporabniški vmesnik z prednastavljenimi modelnimi projekti, 
- možnost odpiranja in nastavitev novih projektov brez potrebe po naših storitvah, 
- nastavljanje uporabniških imen in gesel brez potrebe po naših storitvah. 

Na ta način se porazdeljeni strošek na nivo posamičnega projekta meri v nekaj €/mesec ali še manj, odvisno od števila nacionalnih projektov na posamični fakulteti ali
inštitutu. 
 
Cena mesečnega najema tovrstne storitve za posamično fakulteto ali manjši inštitut do cca. 200 zaposlenih znaša 800 €/mesec + DDV za neomejeno število projektov in
neomejeno število uporabnikov. V osnovni ceni je šteto gostovanje na našem internetnem serverju. V primeru velikega števila projektov je priporočljiva instalacija na vaših
serverjih. V tem primeru morate seveda zagotoviti pri vas ustrezno strojno in sistemsko programsko opremo, ki bo to omogočalo. Delo naših informatikov pri teh nastavitvah
in instalaciji ni šteto v osnovno ceno in se zaračuna posebej. Moramo vas tudi opozoriti, da v postavljeno ceno niso štete nobene naše storitve, svetovanje, šolanje, ipd. Tako
postavljena ponudba vam omogoča, da plačujete pri nas dodatno samo tiste storitve, ki jih potrebujete in takrat, ko se zanje odločite. 
 
V primeru, če se za sodelovanje kasneje odloči cela Univerza, se bo nova cena upoštevala tudi pri vseh tistih fakultetah, ki bi to rešitev pred tem že uporabljale. V primeru
uporabe rešitve na velikih inštitutih se bo cena določila na podlagi razgovora v posebni ponudbi. 
 
Predstavitev rešitve in način sodelovanja bo potekala v četrtek 19.4.2007 v prostorih POSLOVNEGA CENTRA SLOVENIJALES, velika predavalnica (pritličje), Ljubljana,
Dunajska cesta 22, s pričetkom ob 11.00 uri (predvideno trajanje 1 ura). 
 
Prosimo vas, če svojo udeležbo v naprej prijavite na: aljosa.bizjak@rr-co.eu zaradi omejenega števila mest v dvorani. 
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