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Informacja handlowa. 
 

Oferta współpracy w zakresie TRIZ.  
 

Czym jest TRIZ. 
 
Rozwinięciem skrótu TRIZ jest: Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. 
Jest efektywną metodyką pokonywania nurtujących problemów, dojścia krok po kroku do 
rozwiązania, począwszy od prawidłowego zdiagnozowania i opisania zadania technicznego.  
TRIZ już w swoim założeniu posiada wygenerowanie wyniku znakomicie lepszego, od często i 
jedynie typowego poprawienia stanu rzeczy. 
 

Kim jesteśmy. 
 
Stanowimy zespół osób znających i posługujących się metodyką TRIZ. Posiadamy ponadto 
wsparcie w tym obszarze wielu specjalistów z całego świata. Przyjęliśmy nazwę NOVISMO.  
Więcej: www.novismo.com 
 

Jak działamy. 
 
Etap I. 
Spotkanie z Państwem, krótka prezentacja i wspólna rozmowa. 
 
Po zapoznaniu się przez Państwo z materiałami w sieci, często powstaje wiele pytań, 
niejasności, czy też niedosyt informacji, lub brak pewności co do skuteczności metodyki.  
Nasze doświadczenie pokazuje, że najlepszym sposobem na tym etapie jest wspólna 
rozmowa, krótka prezentacja wyjaśniająca podstawowe zagadnienia, pojęcia i odpowiedź na 
pytania. Następnie staramy się w rozmowie zrozumieć zadanie, nakreślić zakres współpracy i 
wykonać wstępne notatki. 
 
Etap II. 
Etap przelania zadania na papier. 
 
Otrzymując od Państwa wstępną deklarację dalszej współpracy przedstawiamy 
wypracowane wzory dokumentów: 

 Zgłoszenie Zadania Technicznego do Rozwiązania. 
Dokument ten pozwala Państwu w sposób prosty, własnymi słowami opisać zadanie, 
w taki sposób jak je widzicie. Ponadto jest formą zgłoszenia, czy zamówienia i 
umożliwia ewentualne przyszłe formalne procedowanie i rozpoczęcie współpracy. 

 Przekazujemy wzór NDA (umowa poufności). Jeśli Państwa zadanie miałoby cechy 
poufności, jesteśmy gotowi podpisać taką umowę według przygotowanego wzoru, 
bądź każdego innego uzgodnionego z Państwem szablonu. Umowa taka ma na celu 
ochronę Państwa informacji, które jeśli tak uważacie, nie powinny być 
rozpowszechniane poza zespół pracujący nad zadaniem. 

http://www.novismo.com/
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Etap III. 
Formułowanie zakresu współpracy. 
 
Do współpracy podchodzimy w sposób projektowy, potrzebujemy więc wspólnie określić jej 
zakres. Mogą to być generalnie trzy obszary: 

 Rozwiązanie zadania; 

 Szkolenia Państwa Zespołu w zakresie TRIZ; 

 Docelowo wsparcie w postaci stosownego oprogramowania. 
Na tym etapie tworzymy kartę projektu, określamy cele i rozpisujemy zadania, wstępnie 
określamy terminy i zasady pracy. Na tym etapie również wspólnie wyceniamy zakres prac i 
podpisujemy stosowne dokumenty. 
 
Etap IV. 
Rozwiązanie zadania. Podnoszenie kwalifikacji.  
 
W tym okresie intensywnie współpracujemy, spotykamy się, rozmawiamy i dokładnie 
rozpisujemy temat. W przypadku szkoleń – przygotowujemy je indywidualnie dla każdej 
grupy. Czas pracy zależy od wielkości projektu i zazwyczaj wynosi 3-12 miesięcy wspólnych 
chwil, ale zawsze wynika to z precyzyjnie zaprojektowanych działań w etapie III. 
 
Etap V. 
Przekazanie rozwiązania. Certyfikacja. 
 
Po zakończeniu szkoleń jego uczestnicy mogą przystąpić do certyfikacji MA TRIZ 
(Międzynarodowa Asocjacja TRIZ). Już w trakcie szkolenia diametralnie zmienia się optyka ich 
uczestników i podejście do procesu rozwiązywania zadań technicznych, a po uzyskaniu 
certyfikatu (kolejnych stopni)  mogą szczycić się przynależnością do elitarnego grona osób 
„myślących inaczej” - twórczo i niestereotypowego podejścia do codziennych wyzwań.  
 
W chwili kiedy mamy przygotowane rozwiązanie, prezentujemy je i przedstawiamy do 
Państwa akceptacji. Rozliczenie następuje protokolarnie zawsze po przeprowadzeniu 
szkolenia, czy wykonaniu zadania. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Zapraszamy do współpracy. 


