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B-Angel
Pan Piotr Kolasa rozpoczął swoją działalność w 2007 r. nawiązaniem współpracy ze
szwajcarską firmą Vela Solaris, producentem oprogramowania do symulacji złożonych
instalacji w energetyce odnawialnej – POLYSUN, stając się przedstawicielem firmy na
terenie kraju. W związku z wprowadzeniem dyrektyw dotyczących redukcji emisji CO 2,
energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, wzrosło zainteresowanie tego typu
oprogramowaniem, gdyż wystąpiła potrzeba posiadania precyzyjnego narzędzia pracy dla
audytorów i projektantów tego typu instalacji. Dzięki temu, nowo powstała firma B-Angel
odpowiedziała na zapotrzebowanie rynku tworząc podstawy dla swojej działalności.
Szukając dalszych ścieżek rozwoju i możliwości poszerzenia oferty właściciel skorzystał z
oferty Fundacji Poszanowania Energii. Usługa proinnowacyjna świadczona dla B-Angel w
ramach projektu Nowy Ekspert, okazała się strzałem w dziesiątkę. Działająca w obszarze
auditingu energetycznym firma w ramach transferu know-how pozyskała wiedzę
technologiczną i organizacyjną, która stała się podstawą do wdrożenia innowacyjnych
usług.
Po podpisaniu umowy właściciel wraz z konsultantem właściciel wybrał pakiety wiedzy,
które mogły poszerzyć zakres świadczonych już usług. Pakiet know-how w zakresie
„Oceny stanu ochrony cieplnej budynków” pozwolił na wprowadzenia do oferty firmy
usług termowizyjnych. Dzięki założeniom projektu - gwarantującym pomoc konsultantów
również na etapie wdrażania nowych usług - konsultant Fundacji asystował przy realizacji
przez przedsiębiorcę pierwszego zlecenia.
Pozyskany w projekcie know-how poszerzył także zakres działania przedsiębiorstwa o
wykonywanie pomiarów elektrycznych, oświetlenia, hałasu, wartości charakterystycznych
dla instalacji. Przedsiębiorca pozyskał również wiedzę z zakresu bezpieczeństwa produkcji
(lokalizacja usterek, ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń, baza danych mająca
na celu typowanie urządzeń do przeglądu, remontu, lub wymiany w czasie dogodnym dla
przedsiębiorstwa, a nie w stanie awaryjnym) co zaowocowało wdrożeniem do firmy
systemu analiz kosztów produkcji, kosztów energii, oraz oceny możliwości i efektu
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Spotkanie z konsultantem w ramach doradztwa w zakresie „Metod efektywnego
wdrożenia wiedzy technologicznej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie” uświadomiło
przedsiębiorcy zapotrzebowanie na polskojęzyczne oprogramowania dla branży
energetycznej. Oferowane przez B-Angel oprogramowanie Polysun było dostępne jedynie
w wersji angielskiej. Firma postanowiła zaangażować się w tłumaczenie oprogramowania
dzięki czemu polska wersja będzie dostępna w połowie tego roku.
„Postanowiliśmy również „powalczyć” o lepsze ceny programu na rynek polski. Dzięki
czemu mogliśmy zaoferować naszym klientom oprogramowanie na wyjątkowo
korzystnych warunkach. Od marca rozpoczęliśmy cykl 3 szkoleń honorowanych uznanymi
na świecie polsko-szwajcarskimi certyfikatami „Solar Design Engineer Certificate”. Osoby,
które ukończą trzeci stopień szkolenia otrzymają dyplomy politechniki szwajcarskiej” –
dodaje pan Piotr.
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Czy projekt Nowy Ekspert sprostał oczekiwaniom przedsiębiorcy? Jak ocenia udział w
projekcie właściciel oraz co najważniejsze jakie przełożenie ma przekazany know-how na
rozwój przedsiębiorstwa? „Szczególnie cenna była wiedza na temat nowych technologii,
których zastosowanie dawało możliwość wzbogacenia oferty firmy, a co za tym idzie
zwiększenia zatrudnienia” – ocenia udział swojego przedsiębiorstwa w projekcie Piotr
Kolasa. „Pod czujnym okiem doradców i konsultantów programu łatwiej było odważyć się
na zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w firmie” – dodaje pan Piotr.

Więcej informacji o firmie:

dr inż. Piotr Kolasa
tel. 691-929-508, pkolasa@b-anglel.eu
--B-Angel Energy Consulting
www.b-angel.eu
Vela Solaris AG
www.velasolaris.com
FTG Future Technologies Group
www.ftechgroup.eu
----------Informacje prasowe na temat firmy udziela:
PR Manager - Irena Kolasa
ikolasa@b-angel.eu
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