ICT Masters
Streszczenie propozycji inwestycyjnej (Case Study)
Przykªad propozycji inwestycyjnej opracowanej przez wspólników spóªki ICT Masters dla
zarz¡du funduszu venture capital Cambridge Sharks.

Streszczenie mened»erskie
Spóªka ICT Masters powstaªa 14 miesi¡cy temu i jest jedynym w kraju dostawc¡ oprogramowania Small
Business Decision Support Systems, który wspomaga mened»erów maªych i ±rednich rm w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru odpowiednich strategii biznesowych w oparciu o algorytmy ewolucyjne.
Produkt Small Business Decision Support Systems oparty jest na unikalnym algorytmie genetycznym
sªu»¡cym optymalizacji decyzji w zakresie IT i biznesu. W zwi¡zku z oczekiwanym dynamicznym rozwojem rynku na systemy wspomagania decyzji spóªka planuje rozbudow¦ swojego laboratorium i zakup
nowego sprz¦tu do testowania oprogramowania, tak aby w poªowie 2008 roku zd¡»y¢ z komercjalizacj¡
nowego produktu przeznaczonego dla korporacji. Spóªka potrzebuje w tym celu nansowania na kwot¦
2.5 mln PLN.

Ludzie i rma
Firma jest spóªk¡ z ograniczon¡ odpowiedzialno±ci¡ i zostaªa utworzona przez trzech studentów wydziaªu Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Gªówny pomysªodawca przedsi¦wzi¦cia, Pan Tomasz Pytonowicz, sp¦dziª 6 miesi¦cy na stypendium naukowym w Stanford University
w Kalifornii, gdzie wspóªpracowaª z ameryka«skimi funduszami venture capital nad komercjalizacj¡
innowacyjnych technologii bioinformatycznych. Firma powstaªa z oszcz¦dno±ci opiekuna naukowego
studentów, Pana Profesora Henryka Donatora. Obecnie rma funkcjonuje bez podziaªu na departamenty, poszczególni wspólnicy odpowiedzialni s¡ za realizacj¦ nast¦puj¡cych zada«: badania i rozwój,
marketing, nansowanie. Zarz¡dzanie w spóªce ma charakter pracy nad kolejnymi projektami. Siedziba rmy znajduje si¦ w Inkubatorze Przedsi¦biorczo±ci SGH w Warszawie. Mened»erowie ICT Masters
zatrudniaj¡ na umow¦ o prac¦ zespóª 10 konsultantów, którzy zajmuj¡ si¦ wdro»eniami systemu w siedzibie klienta. Zespóª konsultacyjny ±wiadczy tak»e usªugi doradcze i serwisowe. Przedsi¦biorstwo cieszy
si¦ bardzo dobr¡ reputacj¡, wspólnicy ICT Masters ±ci±le wspóªpracuj¡ z warszawskim akademickim
±rodowiskiem informatyków.

Produkt
Produkt rmy to unikalny system wspomagania decyzji Small Business Decision Support Systems stworzony na potrzeby polskich mened»erów maªych i ±rednich przedsi¦biorstw. Ogromn¡ zalet¡ produktu jest
jego przyjazno±¢ dla u»ytkownika, prosta obsªuga, unikalne mo»liwo±ci prognostyczne i optymalizacyjne
pakietu. Obecnie trwaj¡ prace nad podobnym rozwi¡zaniem skierowanym do klientów korporacyjnych.
Nowy produkt ma ª¡czy¢ w sobie analityk¦ biznesow¡ najwy»szej jako±ci i ogromne hurtownie danych.

Stan zaawansowania prac
Oba produkty obj¦te s¡ ochron¡ patentow¡. Czas potrzebny do uko«czenia prac nad produktem dla
korporacji ocenia si¦ na 4 miesi¡ce.
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Pozycja rynkowa
Na polskim rynku narz¦dzi analityki biznesowej rma ICT Masters notuje najwy»sze przyrosty sprzeda»y
w skali miesi¡ca. Konkurencja jest silna (mi¦dzynarodowe koncerny), tym niemniej produkty konkurencji
s¡ du»o dro»sze i mniej przyjazne u»ytkownikowi. Mened»erowie ICT Masters zdaj¡ sobie spraw¦, jak
ogromne zamieszanie wywoªali na polskim rynku, co wi¦cej, chc¡ wywalczy¢ na nim siln¡ pozycj¦. Dlatego odrzucili ju» dwie lukratywne propozycje przej¦cia przez mi¦dzynarodow¡ konkurencj¦. Wielko±¢
polskiego rynku analityki biznesowej ocenia si¦ na 1.5 miliarda PLN w skali roku. ICT Masters od 14
miesi¦cy swojego istnienia przechwyciªa ju» 4 procent udziaªów rynkowych (60 mln PLN).

Strategia
Firma pracuje nad przygotowaniem portfela strategii rozwoju (scenariusze strategii krótkoterminowych
i dªugoterminowych). Strategia krótkoterminowa przewiduje dalsz¡ agresywn¡ penetracj¦ polskiego
rynku i osi¡gni¦cie w nim 10 procent udziaªu (150 mln PLN). Strategia dªugoterminowa zakªada wej±cie
na rynki zagraniczne w formie projektu joint venture z silnym graczem niemieckim. Perspektywicznie
mened»erowie my±l¡ te» o stworzeniu inteligentnego doradcy oceny wniosków kredytowych i ekspansji
w bran»y nansowej.

Ostatnie osi¡gni¦cia
W ci¡gu ostatniego miesi¡ca udaªo si¦ pomy±lnie zako«czy¢ proces certykuj¡cy w siedzibie spóªki.
ICT Masters zakªada w krótkim czasie wdro»enie systemu kompleksowego zarz¡dzania poprzez jako±¢
(Total Quality Management).
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