
Autorskie rozwiązanie
dla Uczelni Wyższych

CRM dla Twojej uczelni
– czyli wiele korzyści w jednym miejscu

Microsoft Dynamics 365

SiiCareer

AKADEMIA
LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Skupienie i obsługa większości procesów 
biznesowych Biura Karier w jednym systemie
Sprawne i skuteczne zarządzanie karierą 
studentów/absolwentów oraz kontaktami 
z partnerami poprzez automatyzację istniejących 
procesów
UspUsprawnienie procesu gromadzenia i zarządzania 
danymi, m.in. tworzenie zestawień i raportów

Potrzeba biznesowa

Zautomatyzowany przepływ informacji
Możliwość śledzenia historii współpracy
Zoptymalizowanie procesu rekrutacji
Wyszukiwarka optymalnych ofert pracy
Sprawne planowanie działań
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Potrzeba biznesowa

Budowanie od podstaw
Pełna integracja z tym, co masz
Licencje on-line lub on-premise

Wymagania systemowe - żadnych ograniczeń

Przeprowadziliśmy analizę biznesową potrzeb 
i procesów
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy autorskie 
rozwiązanie SiiCareer, w oparciu o Microsoft 
Dynamics 365
Zintegrowaliśmy nowy system 
z dotz dotychczasowym serwisem dedykowanym 
klientom Biura Karier i z  wybranymi systemami 
wewnętrznymi uczelni
Przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników 
z zakresu użytkowania systemu 

Więcej case studies na sii.pl

Efektywny sposób
kontaktu
z interesariuszami

Portal
Studenta/Absolwenta

Portal
Pracodawcy

Nawigator
Karier+

Co zrobiliśmy?

Od lipca 2017 roku z nowego systemu 
wdrożonego przez Sii mogą korzystać 
pracownicy, studenci i absolwenci Akademii 
Leona Koźmińskiego oraz współpracujący z nią 
pracodawcy. 

Platforma, która łączy wszystkie zalety CRM i ERP. 
Sprawdza się w wielu branżach, również w edukacji 
i szkolnictwie, usprawnia działania biznesowe 
i wykorzystuje narzędzia, które dobrze znasz.

Optymalizacja procesów biznesowych
Wsparcie działań promocyjnych
Integracja z wieloma systemami
Status płatności za studia
Portale webowe do obsługi podmiotów zewnętrznych 
Obsługa wniosków
TTworzenie struktur organizacyjnych
Budowanie relacji ze studentami
Zautomatyzowany przepływ informacji
Wiele spraw – jedno miejsce
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Prototypowanie nowych rozwiązań bez 
konieczności użycia narzędzi programistycznych
Gotowe rozwiązanie zarówno dla małych, jak 
i dużych uczelni z wieloma jednostkami
Zgodny z wymaganiami RODO
Szybka realizacja
Sprawne wdrożenie
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Zespół doświadczonych inżynierów
100 certyfikowanych specjalistów
Rozwiązania dopasowane do biznesu
Własne produkty i komponenty

Katarzyna Ludwicka – Sales Specialist

tel.: 22 486 12 97
mobile: 538 336 056
e-mail: kludwicka@pl.sii.eu
www.sii.pl

Dlaczego my:

lokalizacji
8

mln pln przychodu

500
inżynierów
3000

mln kapitału własnego

120

CRM dla Uczelni Wyższych

Sii – solidny partner

Jesteśmy dla Ciebie

Centrum Kompetencyjne
Microsoft 365

Kontakt

wysoka jakość usług
skuteczność w działaniu
zaangażowanie
elastyczność
terminowość

Integracja
systemówSzkolenia

Migracja
danych

Utrzymanie
i rozwój systemu

Wdrożenia
Analizy
biznesowe

SiiCareer

Analiza i optymalizacja 
procesów biznesowych

System CRM 
dopasowany do 
potrzeb Uczelni

Stała opieka nad 
systemem

Analiza danych, 
migracja, testy

Szkolenia z obsługi dla 
użytkowników systemu

Integracja ze stroną 
Uczelni i dowolnym 
systemem 

dziekanatowym
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