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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)
AREA m styria GmbH (Styria, Austria)

Prednosti platforme
ESSENCE
o Pomaga izvleči in formalizirati kriti no
skrito znanje MSPjev

o Spodbuja MSPje, da s partnerji predhodno
razjasnijo pogoje sodelovanje

o Olajšuje izmenjavo podatkov in informacij
o Vključuje prevoznike in logistične operaterje,
kot vozlišča omrežja z namenom optimiziranja
skupaj ustvarjenega tovornega prometa

SINERGIJA Development Agency (Pomurje Region, SIovenia)
ICEG RESEARCH AND POLICY Public Benefit Nonprofit Plc
(Közép-Magyarország, Hungary)

Working Contact
Development Agency Sinergija
Kranjčeva 3
Sl-9226 Moravske Toplice
Phone +386 2 538 1356
Fax +386 2 538 1355
e-mail: katja@ra-sinergija.si
www.ra-sinergija.si

essence
IKT rešitve za podjetja in logistiko

o Omogoča hitrejše reagiranje na spremembe

essence

in zahteve uporabnikov

o Sledi operativnim korakom, kar naredi
transakcije za stranke bolj transparentne

o Zmanjšuje jezikovno ločnico

Razvoj podjetja z mreženjem
Projekt ESSENCE se izvaja v okviru programa Srednja Evropa,
ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

essence
Optimizacija transportne in logistične
dejavnosti

Cilji
Splošni cilj projekta je ustvariti IKT platformo, ki bo
pomagala podjetjem za bolj učinkovito upravljanje s
transportom, zmanjšala obremenjevanje okolja, odpravila
dosedanje pomanjkljivosti v malih in srednje velikih
podjetij (MSP) in povečala njihovo produktivnost ter
konkurenčnost. Malim in srednje velikim podjetjem
bo omogočila prilagoditev in uskladitev, z ozirom na
posamezni primer, na podlagi enotnega delovanja.
Tako bodo lahko posamezna MSP, brez omejitev svobodno
vstopala in zapuščala sistem ter izbirala in uporabljala
internetne storitve glede svoje potrebe

ESSENCE rešuje ta vprašanja preko razvoja e-poslovnja,
e-mreženja in e-logističnih storitev, kot temelj za
konkurenčnost in gospodarski razvoj.
E-Storitve vključujejo: komuniciranje, kataloge,
oblikovanje poslovnih mrež - načrtovanje - delovanje,
upravljanje dokumentov in oceno uspešnosti. Ponuja
promocijo in inteligentno uporabo IKT in ne-tehnične
rešitve za podjetja.

ESSENCE temelji na:
o mreženju obstoječih pobud za krepitev
zmogljivosti na področju IKT
MSP-ji, delujejo v različnih omrežjih s poslovnimi partnerji,
dobavitelji in podizvajalci.

Ozadje
Vsako podjetje v mreži zagotavlja
sestavine in dodano vrednost
končnim produktom

To ustvarja poslovne odnose in
z njimi povezan tovorni
promet/transport

o Izgradnja poslovno-povezovalne baze
znanja v več jezikih.

o Razvoj lahko dostopnih e-Storitev
o Oblikovanje infrastrukturnih platform
e-storitve v različnih regijah

o Ustanovitev nadnacionalnih pilotnih projektov,
ki zajemajo različne industrijske sektorje,

o Vzpostavitev transnacionalnega razširjanja
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Potencialne koristi
za podjetja:
Razvoj e-poslovanja, e-mreženja in
e-logističnih storitev za MSPje:

o Celovit okvir upravljanja
poslovnega mreženja
ESSENCE platforma bo ustvarila uporabno orodje za
infrastrukturo e-Storitev, ki bo zagotavljala dragocene
poslovne in povezovalne funkcije uporabno za
podjetja. Lahko se integrira kot preprost in samo
vzdrževalni poslovni model. Baza znanja posameznih
MSP ostaja skupna, ki kot uporabniki lahko oddajajo
in delijo, v večjezičnem katalogu, večjezična

ontologija poslovnih listin, ter niz kazalnikov
uspešnosti na določen datum. Dodatne
informacije in razvoj projektov so objavljeni
na uradni spletni strani projekta:

www.essence-project.eu

o e-Storitve, ki služijo vsakemu MSPju s
prednostnimi IKT funkcijami za vsakdanje
poslovne aktivnosti

o Dostop do e-storitev za MSPje v pilotskih
projektih med projektom in po njegovem
zaključku

