STADION MIEJSKI
w BIAŁYMSTOKU

Białystok, A.08.2013r.

List referencyjny
Firma Enfoglobe Inc. (do 31.12.2012 r. Enformatic, Inc.) realizuje na rzecz spółki
„Stadion Miejski" Sp. z o.o. w Białymstoku wdrożenie serwisu oniine Appia do
monitorowania stanu zaawansowania inwestycji oraz dostarcza usługi szkolenia i wsparcia
technicznego. Monitorowanie procesu inwestycyjnego odbywa się dla budowy stadionu
piłkarskiego w Białymstoku i dotyczy wspomagania efektywnego zarządzania projektem od
27.10.2011 r. do 7.08.2013 r. i będzie kontynuowane aż do zakończenia prac budowlanych
tej inwestycji w planowanym terminie 01.07.2014 r.
Przedmiotem projektu monitorowanego przez serwis Appia jest budowa Stadionu
Miejskiego. Stadion będzie najnowocześniejszym obiektem sportowym w północnowschodniej Polsce. Wraz ze stadionem piłkarskim na 22,5 tys. widzów powstanie również
boisko treningowe z zapleczem, sale konferencyjne, powierzchnie komercyjne itp.
Całe trybuny stadionu będą zadaszone. Całkowita wartość prac budowlanych przekroczy
kwotę 270 milionów złotych (brutto).
Enfoglobe, Inc. wdraża usługę Appia oniine, przeszkolił naszych pracowników
w zakresie użytkowania oprogramowania, a także dostosował serwis Appia do potrzeb
Stadion Miejski Sp. z o.o., inspektorów, oraz wykonawcy zmieniając standardowe funkcje i
raporty systemu zgodnie z wymaganiami inwestora i innych osób działających w projekcie.
Ta usługa jest serwisem hostowanym na bezpiecznych serwerach ZETO-Rzeszów i polega na
udostępnianiu on-line informacji o przebiegu inwestycji wszystkim zainteresowanym na
wielu poziomach monitoringu: od osób na stanowiskach kierowniczych w podejmowaniu
terminowych działań, do inspektorów i wykonawców wprowadzających i zatwierdzających
dane o postępach dziennych inwestycji i generujących Tabele Elementów Rozliczeniowych
do płatności.
Usługi udzielone przez firmę Enfoglobe Inc. spełniły nasze oczekiwania.
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