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Management Data Systems 

Misja firmy: Celem MDS jest dostarczanie kompleksowych systemów informatycznych. 

 

Realizacja usług i produktów dla sektora publicznego, samorządowego, budowa systemów 
dziedzinowych i portali ogólnodostępnych. Budowa aplikacji mobilnych szczególnego 
przeznaczenia (np. obsługa głosowań). 
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Grupa kapitałowa IT.expert 

Oferta firmy: Oferta MDS to przede wszystkim 
systemu obiegu dokumentów, archiwa 
elektroniczne, portale i dedykowane systemy 
dla sektora publicznego. 

Partnerzy: MDS posiada wysokie poziomy 
partnerstw i specjalizacji z wybranymi 
partnerami technologicznymi m.in. Alfresco, 
EMC, Liferay, Microsoft, Oracle, Samsung, SDL. 

 
Zatrudnienie: ponad 100 specjalistów 

 



Dlaczego Horyzont2020? 
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Postrzegamy program Horyzont2020 jako okazję do weryfikacji swoich 
pomysłów na tle firm z całej Europy, 

Merytorycznie wniosek oparty jest o nasze własne pomysły i zagadnienia, 
które mają wpływ na przyszłą ofertę firmy, 

W zakresie formalnym uzyskaliśmy zewnętrzną pomoc – IT.solo, 

Szansa na bezpieczne przeprowadzenie badań w zakresie innowacji, 

Pozyskanie projektu stricte badawczego, mającego konkretne efekty i 
wpływ na przyszłe rozwiązania i portfolio produktowe, 

Możliwość zgromadzenia informacji mających charakter uniwersalny – nie 
ograniczony wyłącznie do rynku lokalnego. 

 

 

H2020 – Mobile e-administration project 



Mobile e-Administration - objectives 
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Podstawowy cel projektu to 

Zwiększenie świadomości i aktywności lokalnej mieszkańców w zakresie jednostek 

samorządu terytorialnego oraz redukcja barier w dostępie do informacji w dobie 

mobilności i e-administracji. Przygotowanie oferty do zbliżających się zmian priorytetów 

w zakresie oferty dla klientów publicznych / JST, 

Badanie potrzeb i budowa/rozbudowa prototypów w zakresie aplikacji mobilnych: 

Mój radny, 

Moja gmina, 

Moje sprawy, 

Badania w zakresie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności lokalnej. 

Przeprowadzenie badań rynkowych w Polsce, Słowenii oraz Wielkiej Brytanii. 
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Podstawa do realizacji projektu 
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Mobile e-Administration - Impact 
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Analiza i dobranie funkcji oraz mechanizmów do najskuteczniejszej budowy 
produktu rynkowego, który ma odnieść sukces, 

Zwiększenie oferty rozwiązań mobilnych, 

Budowa nowego zespołu realizacyjnego w MDS, 

Pozyskanie nowych Klientów i rozbudowa oferty dla istniejących instalacji 
systemów dziedzinowych, 

Minimalizacja ryzyka związanego z wprowadzeniem nowego produktu i 
rozbudową oferty. 

‚Budowa rynku’ – poprzez prace z samorządami oraz potencjalnymi 
odbiorcami produktu. Projekt UE jest bezpieczną płaszczyzną do 
komunikacji. 

 

Do końca stycznia 2016 roku opublikujemy raport z badań i danych 
zgromadzonych na rynku w zakresie mobilnej e-administracji – zapraszamy do 
obserwowania www.mds.com.pl oraz Facebook. 
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