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Rezumatul etapei

Proiectul Functionizer este structurat pe 7 pachete de lucru, doar numai o parte dintre ele au fost in
derulare pe parcursul anului 2018.

WP1
"WP1 - Management de proiect" include:
- managementul partenerului P1 (HOLISUN), inclusiv managementul tehnic administrativ, financiar al
echipei HOLISUN, format din 7 membri.
• comunicarea cu aplicantul principal (7bulls), care a avut loc în timpul celor două reuniuni - întâlnire de
lansare la Warszaw (18.06.2018 - 19.06.2018) și întâlnire de progres în Baia Mare (07-08.08.2018),
respectiv conferintele online de progres, desfasurate periodic.
- achiziționarea unui sistem de dezvoltare și comunicare pentru sisteme bazate pe realitate augmentată
- activități de diseminare în cadrul Summit-ului pentru Întreprinderi Midsized 2018, San Diego, SUA (1619 septembrie 2018) și GITEX 2018 (14-18 octombrie 2018), unde am promovat activitățile și rezultatele
proiectului Functionizer. Am participat la cele două evenimente, deoarece acestea sunt două dintre
activitățile de afaceri în care piața noastră, părțile interesate și grupurile țintă se reunesc și se reunesc.
Efort: 1 PM
WP2
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Principalul obiectiv al WP 2 în această perioadă de raportare a fost:
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- Sarcina 2.1. Analiza și colectarea cerințelor generale, care se concentrează pe obținerea cerințelor
generale pentru un cadru de cloud fără servere, sarcină condusă de 7bulls. Sarcina se concentrează pe
identificarea și colectarea atât a cerințelor funcționale cât și a celor tehnice pentru cadrul serverului mai
puțin de calcul.
- Sarcina 2.3: Elicitarea cerințelor privind cazurile de afaceri, care vizează definirea cerințelor funcționale
și tehnice pentru cazul comercial. Sarcina este condusă de HOLISUN.
Efort: 10 PM
WP3
În cadrul WP3, HOLISUN a lucrat la determinarea elementelor sarcinii 3.1 Extindere, care au implicat
efectuarea unui studiu asupra platformelor, instrumentelor și serviciilor existente fără server, pentru a
identifica informațiile și conceptele corecte care trebuie modelate în CAMEL.
Efort: 0.75 PM
Diseminare
Am prezentat rezultatele la:
1. Summitul întreprinderilor mijlocii 2018, în San Diego, SUA, 16-19 septembrie, 2018
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2. GITEX 2018, Dubai, Emiratele Arabe Unite, 14-18 octombrie 2018
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