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Wyzwania GA ZAP S.A.

• Wyzwanie nr 4 Optymalizacja efektywności procesu produkcji

• IC Pen skutecznie i w sposób niezauważalny umożliwia obieg papierowych

dokumentów – dzięki technologii długopisów cyfrowych równocześnie tworzymy

papierową i elektroniczną wersję dokumentu. Wypełniane formularze długopisem

cyfrowym podczas procesów produkcyjnych GA Puławy (np. dzienniki

laboratoryjne, protokoły produkcyjne) mogą natychmiastowo pojawić się w

systemie informatycznym (bez potrzeby skanowania dokumentu).



Warsztat Innowacyjnych Pomysłów 3

Pomysł, 1/6

• Opis rozwiązania

Technologia IC Pen może być używana do sporządzania m.in. dzienników laboratoryjnych – umożliwia

sprawne digitalizowanie badań w środowisku niesprzyjającym korzystaniu z komputerów czy laptopów

(tabletów); daje możliwość weryfikacji czasu pracy laboranta (znaczniki czasu); zapewnia

bezpieczeństwo i ochronę danych, własności intelektualnej poprzez automatyczne digitalizowanie i

szyfrowanie danych.

Korzyściami wdrożenia systemu IC Pen są oszczędności procesowe i organizacyjne związane z

workflowem dokumentów. System digitalizacji danych IC Pen sprawia, że naturalna czynność

pisania na kartce papieru za pomocą długopisu cyfrowego pozwala na jednoczesne archiwizowanie

danych w komputerze. IC Pen umożliwia zarówno tworzenie dokumentów, wypełnianie ich, a także

analizowanie w ramach rozbudowanego modułu analitycznego. Dostarczany przez długopisy cyfrowe

behawioralny podpis biometryczny pozwala na elektroniczne uwierzytelnianie dokumentów.

Digitalizowany dokument jest oryginalnym dokumentem, zatem nie ma potrzeby przechowywania ich

w archiwach papierowych.
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Pomysł, 2/6

• Jak to działa?

• Filmik prezentujący działanie systemu IC Pen: https://youtu.be/zCP2UNhIg8c

• Poziom TRL: IX poziom

• Rozwiązanie jest chronione poprzez prawa autorskie. Wynika to z zapisów polskiego prawa

patentowego i podejścia do możliwości patentowania rozwiązań informatycznych, w tym

oprogramowania czy poszczególnych algorytmów

https://youtu.be/zCP2UNhIg8c
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Pomysł, 4/6

• Korzyści dla Grupa Azoty:
• Optymalizacja procesów związanych z przesyłaniem dokumentów – wprowadzenie

oszczędności procesowych i organizacyjnych

• Likwidacja potencjalnych błędów wynikających z procesowania papieru (weryfikacja

składanych pod dokumentem podpisów, osadzenie dokumentu w czasie)

• Przyśpieszenie obiegu dokumentów

• Koszty (określ potencjalne koszty przedsięwzięcia (nakłady wdrożenia, koszty eksploatacji)

Wykorzystanie długopisów cyfrowych do wypełniania dokumentacji produkcyjnej.

• Wycena pomysłu [określ wartość licencji rozwiązania lub jakiego poziomu finansowania

oczekujesz]:

Opis Jednostka Cena Ilość SUMA

Licencja na system IC Pen Rocznie 2 000 zł 15 30 000 zł

Opieka serwisowa Rocznie 400 zł 15 6 000 zł

Opis Jednostka Cena Ilość SUMA

Długopis cyfrowy Sztuka 1 000 zł 15 15 000 zł

Prace wdrożeniowe 40 000 zł 40 000 zł

Integracja z systemem GA Osobna wycena
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Pomysł, 5/6

• Doświadczenie

System IC Pen jest już używany produkcyjnie m.in. w służbie zdrowia, branży energetycznej,

logistyce. W branży finansowej trwa pilotaż w 4 oddziałach PKO BP (27 długopisów cyfrowych).

Zastosowanie innowacyjnego długopisu cyfrowego w oddziałach bankowych umożliwia efektywne

i szybkie zawieranie umów oraz ich automatyczne katalogowanie w systemie. Doradcy nie muszą

skanować podpisanych formularzy, a ponadto w oddziałach zużywane są mniejsze ilości papieru,

ponieważ drukowana jest tylko jedna kopia umowy dla klienta (egzemplarz dla Banku jest

dostępny automatyczny w wersji elektronicznej). Wyliczone oszczędności sięgają nawet 75% w

stosunku do wcześniej ponoszonych przez placówkę kosztów.

Nasza firma obecnie jest już na etapie samofinansowania
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Pomysł, 6/6

Projekt znajduje się na etapie, w którym jest już wprowadzony na rynek i osiąga na nim kolejne

sukcesy. Największym wdrożeniem jest wdrożenie w OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa

i Współpracy w Europie), gdzie obserwatorzy korzystają z naszej technologii podczas wszystkich misji

obserwacyjnych wyborów w krajach, w których zagrożona jest demokracja.

Ostatnio uruchomionym projektem jest pilotaż w PKO BP – technologia długopisów cyfrowych oraz

system IC Pen pozwolą na skrócenie obiegu dokumentów, w tym podpisywanych przez Klientów PKO

BP umów. Dzięki temu pracownik banku oszczędza 1h pracy dziennie, którą wcześniej przeznaczał na

skanowanie i opisywanie dokumentów. Brak konieczności transportowania papierowych dokumentów

do archiwum (jedną papierową kopię otrzymuje Klient, druga nie jest potrzebna z uwagi na

elektroniczny odpowiednik dostępny w systemie) oraz brak dodatkowych czynności związanych ze

skanowaniem sprawia, że koszt przetworzenia dokumentu spada o 75%.

Pierwsze wdrożenia miały miejsce również w polskich szpitalach m.in. w Instytucie Matki i Dziecka,

w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. Długopisy cyfrowe oraz technologia IC

Pen wspomagają tam przede wszystkim proces podpisywania zgód przez pacjentów na czynności

medyczne.

Inne wdrożenia: Enea Operator, DSSE, Instytut Morski w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Poznaniu
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Firma / Zespół 1/3

• IC Solutions jest małym, polskim przedsiębiorstwem. 

Jesteśmy powiązani kapitałowo z innymi spółkami – Fundacją Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza oraz SpeedUp. 

• Przedstawienie zespołu
Zespół odpowiedzialny za rozwiązanie stanowią pracownicy firmy.

• Rafał Witkowski – Lider Projektu

Prezes IC Solutions, adiunkt w Zakładzie Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest Prezesem Wielkopolskiego Klastra IT w 

Ubezpieczeniach i członkiem zarządu Fundacji Science To Business działającej przy UAM. Ma 

ponad 10 letnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu projektów IT, zarówno polskich 

jak i międzynarodowych (m.in. projekt IC Pen dla OBWE).
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Firma / Zespół 2/3

• Krzysztof Krzywdziński – Kierownik IT

adiunkt na wydziale Matematyki i Informatyki; pełni funkcję Członka Zarządu w IC Solutions oraz 

jest prezesem w firmie Knoocker. Był kierownikiem takich projektów jak: Projekt dot. stworzenia 

systemu wykrywania i lokalizacji źródła dźwięku; projekt dot. stworzenia systemu 

rozpoznawania mowy dla języka polskiego (współpraca z zespołem prof. Grażyny Demenko 

Instytut językoznawstwa UAM w ramach grantu związanego z rozpoznawaniem mowy polskiej). 

Wystąpienia na wybranych konferencjach: 2016, 6th Polish Combinatorial Conference, 

Będlewo; 2014, 5th Polish Combinatorial Conference, Będlewo; 2013, Random Structures and

Algorithms; 2012, Berlin-Poznań Seminar, Freie Universitat Berlin; 2011, 36th International 

Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science. 
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Firma / Zespół 3/3

• Bartosz Zaleski – Developer IT

.NET Developer w IC Solutions i jednocześnie słuchacz studiów doktoranckich na Wydziale

Matematyki i Informatyki UAM. Prowadzi również zajęcia dla studentów UAM.

Dodatkowe umiejętności: programowanie w języku C, C++, C# (w tym platforma .Net), Java,

Python, SQL, obsługa systemu Windows XP/7/2008 Server; umiejętność budowania relacyjnych

baz danych. Zainteresowania badawcze: kombinatoryka, teoria grafów, teoria

prawdopodobieństwa, algorytmy.

• Tomasz Kalinowski – Specjalista ds. wdrożeń

Główny wdrożeniowiec w projektach dla kluczowych klientów IC Solutions – OBWE, PKO BP.

Tomasz jest także jedną z najważniejszych osób zajmujących się rozwojem produktów w IC

Solutions. Pracując na styku z Klientem, w rzetelny sposób łączy zrozumienie potrzeb i sposobu

pracy klienta z rozwiązaniami IT oferowanymi przez IC Solutions. Jego wkład jest ceniony przez

klientów, którzy dostrzegają jego zaangażowanie, aby system spełniał ich potrzeby.
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Rozwiązanie, 1/2

• Konkurencja 
Konkurencyjnymi technologiami digitalizacji dokumentów są skanery, tablety, rozwiązania Wacom, 

Hitachi, Fujitsu, Siemens

Istotą problemu i wyzwaniem jest zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów w sposób ważny

prawnie. Rozwiązania typu Wacom umożliwiają umieszczenie w dokumencie elektronicznym ręcznie

wykonanego podpisu. Złożone w signpadzie podpisy nie mają jednak mocy prawnej (nie spełniają

wymagań dot. podpisów elektronicznych wskazanych w ustawodawstwie europejskim), którą posiada

technologia IC Pen. Podpisy w signpadzie składane są w odrębnym okienku urządzenia, a dopiero

później przenoszone są i wklejane do właściwego dokumentu (w związku z tym są bezkontekstowe), co

może być wątpliwe ze względu na bezpieczeństwo posiadanych przez system danych i wiarygodność

tak złożonego podpisu. Natomiast dzięki systemowi IC Pen podpis złożony jest bezpośrednio w

docelowym dokumencie, dzięki temu będzie on w pełni kontekstowy (powiązany z danym

dokumentem), co nie budzi zastrzeżeń związanych z jego prawomocnością. Ponadto większość

signpadów nie wykorzystuje danych biometrycznych związanych z procesem składania podpisu (albo

jak w przypadku nielicznych z produktów firmy Wacom uwzględniają jedynie dane dot. siły nacisku

stylusa), co jest dodatkowym czynnikiem uniemożliwiającym traktowanie ich jako prawnie wiążących i

spełniających normy związane z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nie mogą być też traktowane

jako pewne poświadczenie tożsamości składającego podpis.
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Rozwiązanie, 2/2

• 3 cechy wyróżniające Twoje rozwiązanie 

• Behawioralny podpis biometryczny z cechami grafologicznymi,

• Znaczniki czasu – możliwość osadzenia w czasie sporządzonego dokumentu 

• Technologia dostępna dla wszystkich, przyjazna dla użytkownika, dostępna w każdych 

warunkach – niski koszt wdrożenia nowych pracowników do pracy z technologią IC Pen 

(wykorzystanie papieru i długopisu)

Korzyścią wdrożenia systemu IC Pen jest tworzenie elektronicznej wersji całej dokumentacji danej

instytucji, opatrzonej prawomocnymi podpisami (dot. dokumentacji tworzonej od razu w formie

elektronicznej i dokumentacji papierowej wypełnianej za pomocą długopisów cyfrowych), co ogranicza

ilość dokumentacji papierowej, eliminuje konieczność jej skanowania i wprowadzania danych do

systemu ręcznie, co z kolei przyspiesza obieg dokumentacji. Usprawnia także pracę instytucji oraz

skraca czas procesów, a także generuje oszczędności związane z automatyzacją procesu digitalizacji

dokumentów i zmianą sposobu pracy.
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Obecny etap i przyszłość rozwiązania, 1/2

Rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia
• Potrzebne prace dostosowawcze: integracja z bieżącym systemem informatycznym, 

przygotowanie formularzy, audyt dokumentacji  

• Prace B+R: prace związane z ulepszeniem algorytmu porównywania podpisu biometrycznego 

(opcjonalnie)

• Czas potrzebny, aby wdrożyć rozwiązanie w Grupa Azoty: 2 – 6 miesięcy 
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Obecny etap i przyszłość rozwiązania, 2/2

Jeżeli poszukujesz inwestycji kapitałowej:

1. zasygnalizuj rząd wielkości poszukiwanego kapitału: ok. 1 000 000 zł

2. zasygnalizuj planowane wydatki i konkretne cele, które dzięki nim osiągniesz

3. wskaż, czy poszukiwana inwestycja kapitałowa mogłaby zostać oferowana w postaci rund 

finasowania, których uruchomienie jest zależne od spełnienia konkretnych celów przez Wasz 

zespół

Runda Nazwa kosztu Wysokość kosztu Dofinansowanie

1 Opracowanie koncepcji optymalizacji i zarządzania bazą

danych wzorców podpisów (m.in. kwestie organizacji bazy

danych, sposobu przetwarzania podpisów, sposobu odczytu

danych)

161 000 zł 128 000 zł

2 Ulepszenie metody (algorytm) zapisu podpisów

biometrycznych
70 000 zł 56 000 zł

3 Zebranie 100 tys. wzorców próbek podpisów tradycyjnych 700 000 zł 560 000 zł

4 Ulepszenie algorytmu porównującego podpisy biometryczne

i weryfikującego na ich podstawie osoby je składające
140 000 zł 112 000 zł
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Referencje

• Rozwiązanie IC Pen jest wynikiem wcześniejszego projektu B+R realizowanego na Uniwersytecie 

im. Adama  Mickiewicza. Było również finansowane prywatnie przez SpeedUp Venture Capital

• IC Solutions jest beneficjentem programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland (luty –

maj 2017)

Instytucje rządowe i jednostki badawcze

Usługi

Służba zdrowia Partnerzy
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Nagrody i wyróżnienia

• I miejsce w kategorii „Electronics” plebiscytu „Bringing tech and science closer to people” 

organizowanego przez Centre for Innovation and Technology Commercialization Foundation 

(CIKT) and Internest

• Wyróżnienie w konkursie i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski w kategorii Rozwój oparty 

na ICT 2016- Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

• Innofirma – Parkowe Orły 2016 – I miejsce dla firmy o największym potencjale rozwojowym –

konkurs Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

• Poznański Lider Przedsiębiorczości 2016 w kategorii StartUp

• Grand Prix 2015 w konkursie MedTrens – najlepszy StartUp

• Wyróżnienie w konkursie Twarze Przedsiębiorczości w kategorii Firma wspierająca młodych

• Wynalazek przyjazny dla środowiska – tytuł przyznany przez Polskie Towarzystwo Sozologiczne

• Złoty Medal 2015 Międzynarodowych Targów Poznańskich
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Dziękuję za uwagę!

dr Rafał Witkowski

r.witkowski@icsolutions.pl

+48 696 008 957


