BREZPLAČNA IKT PLATFORMA ZA POSLOVNI SEKTOR
Javni poziv: Povabilo za sodelovanje v pilotnem poskusu v sklopu projekta ESSENCE
ESSENCE - Enostavne storitve za spodbujanje in povezovanje malih in srednje velikih podjetij v
Srednji Evropi - vabi podjetja za sodelovanje v pilotnem poskusu ESSENCE eStoritve in nudi
možnost uporabe te edinstvene priložnosti za pridobitev znanja, za testiranje ESSENCE
Platforme, s čimer bodo podjetja pridobila nove poslovne priložnosti.
Cilji projekta:
Ustvariti eStoritve, ki bodo omogočale podjetnikom, da ustvarijo njihovo poslovanje učinkovitejše
in povečajo produktivnost in konkurenčnost. ESSENCE razvija storitve, kot so ePoslovanje,
eMreženje in eLogistiko, ki so osnova za podjetnikovo konkurenčnost in gospodarski razvoj.
Zakaj ravno ESSENCE Platforma? – Boljši dostop do tehnologij vodi podjetnika do uspeha
Da ostanejo (energetsko)učinkoviti in konkurenčni, potrebujejo podjetniki dostop do visoko
razvitih eStoritev, ki jih uporabljajo tudi globalne korporacije. Takšni sistemi so ponavadi
kompleksni in dragi.
ESSENCE ponuja tako promocijo in brezplačno uporabo IKT ter netehnološke rešitve za podjetja in
njihov menedžment. Projekt EESENCE prav tako razvija: (a) orodje za upravljanje mreže podjetij, ki
omogoča IKT prilagoditev za različne operativne procese, (b) platformo eStoritev, kot orodje za
upravljanje, ki služi vsakemu podjetniku s prednostnimi nalogami na področju IKT za vsakodnevne
poslovne dejavnosti in (c) dostop do teh eStoritev za mnoge podjetnike, od pilotnih primerov do
uspešnih primerov med in po koncu projekta.
Projektni piloti bodo preučili uporabo eStoritev, ki dajejo logistično podporo za posameznega
samostojnega podjetnika. Podjetniki lahko vidijo priložnost za izboljšanje njihove konkurenčnosti
v mednarodnem delovanju z uporabo ESSENCE IKT mreže.

Kaj so prednosti za sodelujoča podjetja?
- Prost vstop in izstop brez omejitev;
- Pridobivanje znanja o uporabi ESSENCE Platforme;
- Kadar koli izbrati in uporabiti eStoritve, ki so podjetju v interesu;
- Prilagoditev individualnega mrežnega modela usklajevanja napram splošnemu okviru
sodelovanja;
- Soustvariti ESSENCE Platformo na način, da daje povratne informacije o njihovih dejanskih
potrebah;
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Kaj vključuje ESSENCE Platforma?
- E-komunikacija;
- E-katalog;
- Oblikovanje poslovne mreže – planiranje – delovanje;
- Upravljanje E-dokumentov;
- Ocena delovanja,
- E-sodelovanje.
Povabilo udeležencem v pilotih!
Podjetja vabimo, da pošljejo svoj interes za sodelovanje po elektronski pošti, navadni pošti ali
sporočijo po telefonu na:
Razvojna agencija Sinergija, do 6. Januarja 2014 na telefonsko številko +386 2 538 13 56 ali po
elektronski pošti katja@ra-sinergija.si;
Za več informacij in navodila, prosimo, da kontaktirate zgoraj omenjene naslove ali obiščete
spletno stran projekta na http://www.essence-project.eu.
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