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P

latforma informatyczna PINF jest systemem informatycznym przeznaczonym do operacyjnego wspierania
podmiotów gospodarczych sektora MSP oraz jednostek sektora B+R związanych z transformacją wiedzy
i transferem technologii do praktyki gospodarczej.

Opracowana platforma PINF zapewnia dostęp do tematycznych baz wiedzy oraz aplikacji informatycznych.
Bazy wiedzy są zorientowane na propagowanie informacji w zakresie innowacyjności, m.in. form finansowania projektów innowacyjnych, funkcjonujących wyszukiwarek naukowych i baz serwisów naukowych. Natomiast oferowane
w ramach Platformy PINF aplikacje informatyczne są dedykowane do wspomagania pracy interdyscyplinarnych zespołów złożonych z przedstawicieli świata nauki i biznesu, m.in. w zakresie:
 kreowania pomysłów i koncepcji innowacyjnych rozwiązań,
 zarządzania realizacją i ewaluacją projektów,
 upowszechniania opracowanych produktów i technologii,
 komunikacji pomiędzy zespołami badawczymi w dowolnych lokalizacjach geograficznych.

Zakładane podstawowe charakterystyki techniczne:
 architektura platformy: zgodna z koncepcją SOA,
 heterogeniczne środowisko programowe platformy: systemy operacyjne Windows, Windows Mobile, Linux,
Novell,
 środowisko sprzętowe: rozproszone geograficznie, obsługa urządzeń stacjonarnych oraz mobilnych,
 protokoły komunikacyjne: FTP, HTTP, HTTPS,
 skalowalność: dostosowana do instytutu technologicznego,
przedsiębiorstwa MSP, zakładu produkcyjnego, sieci podmiotów
gospodarczych,
 wielodostępność: z poziomu LAN, WAN, Internetu,
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
 wydajność: od pojedynczych do setek użytkowników,
 wykorzystane technologie internetowe umożliwiające budowę
interfejsów aplikacji w koncepcji wielowarstwowej,
 strona webowa Platformy PINF dostępna pd adresem
http://pinf.itee.radom.pl.
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T

he PINF platform is a complex IT system for operational support of SMEs and research organisations active
in the field of knowledge and technology transfer.

It gives access to thematic databases and IT applications. The databases contain crucial information
on innovativeness and include, but are not limited to information on project financing forms, scientific
search engines and portals. The IT applications accessible via the platform are dedicated to supporting the work of
interdisciplinary teams of scientists and business people, particularly concerning the following:
 Idea creation and development of innovations;
 Project management, execution and evaluation;
 Product dissemination;
 Management of client relations.
The assumed basic technical characteristics of the Platform are as follows:
 Platform architecture complying with SOA;
 Heterogenic environment: Windows Operating System, Windows Mobile, Linux and Novell;
 Hardware environment: geographically distributed, local and mobile devices;
 Communication protocols: FTP, HTTP, HTTPS;
 Scalability: adjusted to a technological institute, SMEs, production plants, networks of different entities;
 Accessibility: from LAN, WAN, Internet, using mobile devices;
 Efficiency: from single to multiple users;
 Internet technologies enabling the multilayered structure of the
application interfaces;
 Website: http://pinf.itee.radom.pl
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