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G

eneratINN jest systemem przeznaczonym do prowadzenia sesji doskonalenia decyzji grupowych w konwencji tzw. „burzy mózgów” z wykorzystaniem sieci Internet jako medium komunikacyjnego. „Burza mózgów” zwana również „giełdą pomysłów” lub „fabryką pomysłów” należy do grupy metod heurystycznych,
umożliwia szybkie zgromadzenie wielu hipotez rozwiązania postawionego problemu w sesji oraz ich ocenę celem wyłonienia najlepszego (zdaniem uczestników) rozwiązania.
Przeprowadzenie sesji pracy grupowej w systemie GeneratINN jest realizowane za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnej lokalizacji geograficznej bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania na komputerze użytkownika. Sesja burzy mózgów w systemie GeneratINN podzielona jest na 3 fazy: dodawania pomysłów,
grupowania, punktowania. Prowadzący podczas trwania fazy dodawania pomysłów może wstrzymać sesję, aby móc
podzielić pomysły na bloki tematyczne, co w kolejnej fazie (punktowania) ułatwia uczestnikom podjęcie decyzji
o rozdzieleniu puli punktów pomiędzy poszczególne pomysły.

Główne cechy oprogramowania:
 pełne zarządzanie systemem oraz uczestnictwo w sesji przy
wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych,
 prowadzenie wielu sesji w jednym czasie,
 brak limitu uczestników sesji,
 punktowanie pomysłów,
 grupowanie pomysłów,
 wysyłanie wiadomości do uczestników,
 dołączanie załączników w postaci plików do poszczególnych
pomysłów,
 uczestnictwo w sesji w formie jawnej oraz anonimowej,
 raporty z sesji z wglądem dla uczestników przez stronę WWW lub
w formie plików PDF.
Zastosowanie: wspomaganie interdyscyplinarnych zespołów w rozwiązywaniu problemów i generowaniu pomysłów, projektowanie maszyn i urządzeń, wspomaganie procesów zarządzania procesami lub innowacyjnymi
przedsięwzięciami.
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G

eneratINN is a system that facilitates and improves the group decision making process known as
“brainstorming”, for which the Internet is used as the communication medium. Brainstorming, or the
“factory of ideas” as it is also called, belongs to a group of heuristic methods. It enables rapid assembly of
multiple hypotheses, helps to solve given problems in the session and enables their assessment in order
to select the best (according to participants) solutions.
Conducting a session in the GeneratINN system is executed through a web browser from any geographical location,
without it being necessary to install special software on the user PC. The session is divided into three phases: the
addition of ideas, grouping, and assignment of points. The supervisor of the session can, at the time of the idea
adding phase, stop the session so as to divide the ideas into thematic blocks, which at the time of the assignment of
points enables the users to make decisions about how many points should be given to which idea.

The main features of the software are as follows:
 Full system management and participation in the session using the most popular web browsers;
 Running multiple sessions at one time;
 No limit concerning the number of participants of the session;
 Assigning points to individual ideas;
 Grouping of ideas;
 Sending messages to participants;
 Uploading attachments to individual ideas;
 Explicit and anonymous participation in the session;
 Reports from the session available for participants directly on the
website or in the form of PDF files.
Area of application: support for interdisciplinary teams in problem solving
and idea generating; design of machines and devices; support for management processes or innovative undertakings.
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