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Institute for Transport and Logistics Foundation (ITL)
(Emilia-Romagna, Italy)
S.A.T.A. Advanced Technology Application srl
(Emilia-Romagna, Italy)
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Saxony, Germany)
University of Leipzig (Saxony, Germany)

Az ESSENCE
platform előnyei:
o Segíti a KKV-kat abban, hogy felismerjék és

AREA m styria GmbH (Styria, Austria)
SINERGIJA Development Agency (Pomurje Region, SIovenia)
ICEG RESEARCH AND POLICY Public Benefit Nonprofit Plc
(Közép-Magyarország, Hungary)

megkérdőjelezzék a hallgatólagos ismereteiket,
tudásukat.

o Nyomást gyakorol a KKV-ra, hogy tisztázzák
partnereikkel az együttműködési feltételeket

o Elősegíti az információcserét
o Fuvarozó és logisztikai szállítókat is bevon,
mint hálózati csomópontokat, hogy optimalizálja
a hálózat tagjai által közösen generált áruszállítási
folyamatot.

Working Contact
ICEG Research and Policy
5/b Királyhágó Str.
H-1126 Budapest28134
Phone +36 20 360 1916
e-mail: rajaksa@icegec.hu
www.icegrp.hu

o Felgyorsítja a felhasználói kérésekre és váratlan
eseményekre történő reagálást

o Nyomon követi a különböző operatív lépéseket,
ezáltal a tranzakciók átláthatóbbakká válnak
a felek számára

o Segít csökkenteni a nyelvi szakadékot

Az ESSENCE projekt megvalósítását a CENTRAL EUROPE Program tette
lehetővé az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.
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Célkitűzések
A project általános célkitűzése az, hogy olyan IKT
(információs-kommunikációs technológiai) platformot
hozzon létre, amely segíti, hogy a vállalkozások a
szállítási feladatokat hatékonyabban lássák el,
csökkentsék a környezeti terhelést, valamint a KKV-k
(kis- és középvállalkozások) adottságait figyelembe véve
növelje azok termelékenységét és versenyképességét.
A KKV-k támogatást kapnak abban, hogy általános
kollaborációs sémákból egyedi hálózatokat hozzanak
létre. Tetszőlegesen csatlakozhatnak a hálózathoz és
korlátozás nélkül kiléphetnek a rendszerből, a platform

használata során szabadon választhatnak, mely
eSzolgáltatásokat kívánják használni.
Az ESSENCE projekt eGazdasági, eHálózati és
eLogisztikai megoldások fejlesztésével segíti a
versenyképességet és a gazdasági fejlődést.
Ezek az eSzolgáltatások a következő területeket fedik
le: kommunikáció, katalógusok és terméklisták, üzleti
hálózatok kialakítása (tervezés és működtetés),
dokumentum-menedzsment és teljesítményértékelés,
valamint az IKT és más, nem-technológiai megoldások
intelligens és előremutató használata a vállalatoknál.

Az ESSENCE projekt a
következőkre épül:
o meglévő IKT kapacitás-építési
kezdeményezések hálózata,
KKV-k különböző hálózatai üzleti partnerekkel,
beszállítókkal, alvállalkozókkal

Háttér

A hálózat minden vállalata
biztosít részelemeket,
alkatrészeket és értéket ad
hozzá a végtermékhez

o az üzleti életet és az együttműködéseket
leíró többnyelvű tudástár létrehozása,

o könnyen használható és elérhető
Gazdasági kapcsolatokat,
és ezzel összefüggésben
teherszállítási forgalmat generál.

eSzolgáltatások fejlesztése

o az eSzolgáltatás platform infrastruktúrájának
megteremtése különböző régiókban,

o transznacionális pilóta kezdeményezések
megvalósítása különböző iparágakban

Problémák

A hálózat
általában
statikus és nem
feltétlenül a
lehetséges
legjobb
partnerekre
épít.

A
feladatkiosztás
gyakran
megszokásokra
épül, és nem
objektív üzleti
kritériumokra.

A szállítást
nem
optimalizálják.

A hálózatban
az információáramlás lassú
és nem
nyomon
követhető.

o transznacionális információs kampány és
kapacitás-építő kezdeményezések.

A vállalkozások számára
nyújtott előnyök:
eGazdasági, eHálózati és eLogisztikai
szolgáltatások fejlesztése KKV-k részére:

Az ESSENCE platform hasznos eSzolgáltatási eszköz,
amely értékes üzleti és hálózati funkciókat nyújt a
vállalkozásoknak. Egyszerűen bevezethető és
önfenntartó üzleti modell alapján működtethető.
A létrehozott tudáshalmaz egy közös információtárban
marad, amelyet megosztanak és folyamatosan
frissítenek a résztvevő KKV-k, mint például a többnyelvű

katalógusokat és termékleírásokat, az üzleti
dokumentumok többnyelvű ontológiáját, és a
naprakész teljesítmény-indikátorokat.
Részletesebb információ és a projekt további
lépéseit a hivatalos projekthonlapon tesszük közzé.

o Átfogó üzleti hálózat menedzsment

www.essence-project.eu

o A KKV-k hozzáférnek az adott

keretrendszer

o olyan eSzolgáltatás platform, amely minden
egyes KKV napi üzleti tevékenységét az általa
választott IKT funkciókkal szolgálja ki
eSzolgáltatásokhoz a projekt ideje alatt is, és
utána is a pilóta kezdeményezések keretében

