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Oferta podstawowa na dostarczenie 
i wdrożenie systemu Ascent.DBI 

Ascent.DBIAscent.DBIAscent.DBIAscent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację 
procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją  



 

   Ascent.DBIAscent.DBIAscent.DBIAscent.DBI 
Oferta dostarczenia i wdrożenia  

www.ascentdbi.plwww.ascentdbi.plwww.ascentdbi.plwww.ascentdbi.pl    

 

PC Guard Spółka AkcyjnaPC Guard Spółka AkcyjnaPC Guard Spółka AkcyjnaPC Guard Spółka Akcyjna 
ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań 
tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 

biuro@pcguard.pl, www.pcguard.plwww.pcguard.plwww.pcguard.plwww.pcguard.pl    

2 Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI 

Ascent.DBI 

Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz 
informacją. 

� Porządkuje reguły dostępu do zasobów przedsiębiorstwa (dokumentacja, informacja, 
przeprowadzane operacje…) 

� Normalizuje procedury obsługiwania spraw i procesów  

� Daje możliwość badania ich efektywności 

 

 

Ascent.DBI w kontekście systemu ERP 

 
Nie mamy wątpliwości, że Ascent.DBI to dobre, unikalne rozwiązanie, które może dostarczyć 
Państwu wymiernych korzyści biznesowych. Pragniemy, aby Państwa firma właśnie poprzez takie 
projekty wznosiła się na nowe poziomy organizacyjne i metodologiczne. 
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3 Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI 

Cele i korzyści korzystania z systemu Ascent.DBI  

Użycie Ascenta daje konkretne korzyści biznesowe: 

Upublicznienie wiedzy i jasne procedury dostępu do niej 

Uczynienie wiedzy – informacji – publiczną pociąga za sobą konieczność określenia jasnych reguł 
dostępu i procedur postępowania z każdym nośnikiem informacji. 

Szybkość dostępu do właściwej dokumentacji 

Dobra konstrukcja reguł dostępu oraz efektywna technologia wyszukiwania i przetwarzania danych 
pozwolą błyskawicznie sięgnąć po właściwą i kompletną pulę informacji. 

Zdalny dostęp do informacji 

Do danych może dotrzeć każdy, kto posiada dostęp do Internetu oraz odpowiednie uprawnienia. Nie 
jest więc konieczne, aby użytkownik był w siedzibie swojej firmy, miał dostęp do konkretnego 
pomieszczenia. Wystarczy pragnienie wiedzy… 

Matryca procesów – powtarzalny schemat postępowania 

W każdej organizacji są typy spraw, których sposób załatwiania jest powtarzalny. Matryca procesów 
daje możliwość kontroli stopnia zaawansowania i rzeczywistej skuteczności wykonywania zadań. 

Kalendarz – efektywne zarządzanie i monitoring zasobów 

Kalendarz to miejsce upublicznienia notatek i poleceń. Ale nie tylko. Kalendarz kanalizuje przepływ 
informacji pomiędzy planistą i odbiorcą. Jest też platformą wymiany informacji o zasobach i ich 
dostępności. 

Raportowanie i analizy – integracja danych 

Analiza i raporty mogą powstać przez syntezę informacji pochodzących z systemów zewnętrznych – 
ERP, transakcyjnych i rozwiązań dziedzinowych. Raport jest dokumentem, który może być zapisany 
w repozytorium dokumentów. 

Portal informacyjny – katalogowanie i dystrybucja informacji publicznej 

Dowolne wiadomości mogą być umieszczane na swoistym słupie ogłoszeniowym – choć, jak 
w przypadku innych danych, ich adresat może być bardzo precyzyjnie określony. Siła wiadomości 
może być budowana przez załączniki i grafikę. 

Konsolidacja różnych poziomów danych 

Dobrodziejstwa repozytorium dokumentów – z jego strukturą, regułami, funkcjami wyszukiwania – 
mogą być wykorzystane na użytek oprogramowania wspomagającego zarządzanie relacjami 
z klientem i modułów obszaru Business Intelligence. Jako dokument może być traktowany złożony 
proces i odwrotnie: załączniki skojarzone z tym ostatnim mogą być umieszczane w repozytorium 
dokumentów. 
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4 Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI 

Office, Workflow i CRM – moduły systemu Ascent.DBI 

Na system Ascent.DBI składają się trzy, wzajemnie zintegrowane moduły: 

� AscentAscentAscentAscent.DBI.DBI.DBI.DBI    OfficeOfficeOfficeOffice. W jego skład wchodzą: 

� Repozytorium dokumentów 
� Portal korporacyjny 
� Kalendarz 
� Generator zestawień 
� Matryce raportów 
� Biuletyn informacyjny (Newsletter) 
� Poczta wewnętrzna 
� Poczta elektroniczna 
� Forum 

� AscentAscentAscentAscent.DBI.DBI.DBI.DBI    WorkflowWorkflowWorkflowWorkflow do zarządzania procedurami postępowania 

� AscentAscentAscentAscent.DBI.DBI.DBI.DBI    CRMCRMCRMCRM do obsługi relacji z klientem 

Modułowość systemu pozwala dopasować zakup do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. 
Jednocześnie rozwój potrzeb może znaleźć oparcie w późniejszym wprowadzeniu dodatkowych 
funkcjonalności i ich pełnej integracji z funkcjonującymi już mechanizmami. 

Wielowarstwowy model struktury 

W kontekście technologii wykorzystanej podczas tworzenia systemu Ascent.DBI można wyróżnić 
kilka warstw. Uelastyczniają one sposób budowania rozwiązania i tym samym przyczyniają się do 
obniżenia kosztów jego implementacji w działającym przedsiębiorstwie. 

 

 

Wielowarstwowy model struktury Ascent.DBI 
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5 Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI 

Informacja o PC Guard SA 

Misja. Cele. Specjalizacja 

Misja spółki, to: 

...organizowanie skutecznego zarządzania. Dostarczanie przedsiębiorstwom i instytucjom 
kompleksowych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, wykorzystujących 
najnowocześniejsze technologie informatyczne oraz wiedzę z zakresu zarządzania. 

PC Guard SA jest również autorem i wykonawcą projektów:  

� Wytworzenia i rozwoju systemu Graffiti.ERP – zaawansowanego oprogramowania klasy 
MRPII/ERP do wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwem 

� Wytworzenia i rozwoju systemu Ascent.DBI – zaawansowanego oprogramowania wspierającego 
koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją. Ascent.DBI łączy cechy 
portalu korporacyjnego, repozytorium dokumentów, Workflow, CRM i narzędzi BI 

� Wytworzenia i rozwoju systemu QuickSTEP – oprogramowania dla małych firm 

Historia działalności 

PC Guard od roku 1998, czyli do początku swojego istnienia na rynku, zajmował się wdrażaniem 
efektywnych rozwiązań informatycznych, początkowo obcych, później, po przekształceniu w roku 
2000 w spółkę akcyjną – własnego, innowacyjnego oprogramowania. 

� Wśród autorskich programów PC Guard SA, kluczowym produktem jest Graffiti.ERP – 
nowoczesny system klasy MRPII/ERP, który jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do 
zmieniającego się otoczenia. Spółka projektuje, tworzy, wdraża i serwisuje również moduły 
dziedzinowe – przygotowywane do potrzeb poszczególnych użytkowników 

� PC Guard SA świadczy usługi w zakresie przepływu informacji i optymalizacji procesów 
biznesowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych 

� Począwszy od końca 2005 roku, w ramach strategii dywersyfikacji, firma realizuje projekt 
budowy oprogramowania dla małych podmiotów gospodarczych. Równolegle prowadzone są 
prace nad oprogramowaniem łączącym cechy portalu korporacyjnego, Workflow, CRM oraz 
narzędzi Business Intelligence 

W październiku 2005 roku, od kiedy akcje PC Guard SA są notowane na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych, rozpoczął się proces tworzenia grupy kapitałowej PC Guard SA. Obecnie 
w skład portfela spółki wchodzi: 

� 35-procentowy pakiet kontrolny akcji w spółce DIVICOM, zajmującej się tworzeniem sieci 
partnerskiej oraz logistyką dla sklepów dystrybuujących sprzęt i oprogramowanie komputerowe 

� 35-procentowy pakiet akcji firmy MTS Notebook zajmującej się dystrybucją sprzętu 
komputerowego, głównie komputerów przenośnych 

PC Guard SA 

� Zatrudnia około 50 pracowników 

� Posiada lokalizacje w Poznaniu, Warszawie oraz Katowicach 

� Posiada autorskie rozwiązania informatyczne, do których ma pełnię praw autorskich 

� Jest transparentną spółką giełdową – publikuje ogólnodostępne raporty kwartalne 

� Posiada wysoką (dwucyfrową) dynamikę rozwoju 
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6 Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI 

� Konsekwentnie buduje swoją masę poprzez rozwój grupy kapitałowej (vide DIVICOM i MTS 
Notebook) 

� Konsekwentnie rozwija nowe produkty (vide projekty: QuickSTEP oraz Ascent.DBI) 

Prowadzone projekty i wdrożenia 

PC Guard SA prowadziła prace wdrożeniowe i konsultacyjne w około 400 przedsiębiorstwach 
działających w różnych branżach na terenie całej Polski. Są to użytkownicy systemów Graffiti.ERP 
i Ascent.DBI, ale też systemów obcych. Doświadczenia PC Guard SA zbierane były podczas wielu 
godzin pracy w najróżniejszych sytuacjach i warunkach, w przedsiębiorstwach o różnych profilach 
i skali wytwarzania.  

Nasi najwięksi odbiorcy to firmy posiadające ponad 700 zatrudnionych pracowników jednocześnie 
korzystających ze 130 stanowisk pracy. 

 

Kontakt z PC Guard SA 

ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań 
tel. 0-61 84 34 266 
tel. 0-61 84 34 270 
faks 0-61 84 71 246 
GSM 606 723 758 
e-mail: biuro@pcguard.pl 

Serwisy internetowe 

� www.pcguard.pl – PC Guard SA 

� www.dobryerp.pl – Graffiti.ERP 

� www.ascentdbi.pl – Ascent.DBI 

PC Guard SA, 60-476 Poznań, ul. Jasielska 16. Zarząd PC Guard Spółka Akcyjna: Dariusz Grześkowiak, Mariusz Bławat. 
NIP: 779-21-28- 540, REGON: 639792992, KRS: 0000137173, Sąd Rejonowy Poznań Wilda i Nowe Miasto Wydział VIII 
KRS. Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN. 


