
 

 

BEZPŁATNA PLATFORMA ICT  
DO ZASTOSOWANIA W BIZNESIE 
 
Otwarte zaproszenie  
do udziału w bezpłatnym testowaniu  
Platformy ESSENCE 

Termin zgłoszeń: do 28 lutego 2014 r. 

 

Projekt ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej -  

zaprasza wielkopolskie przedsiębiorstwa do udziału w bezpłatnych pilotażach, stwarzających wyjątkową 

okazję do przetestowania Platformy ESSENCE, zdobycia nowej wiedzy i skorzystania z innowacyjnych 

możliwości biznesowych oferowanych przez sektor ICT. 

Cele projektu 

Stworzenie eUsług, które zwiększą efektywność działań przedsiębiorstw oraz ich produktywność  
i konkurencyjność. Projekt ESSENCE zajmuje się powyższymi kwestiami opracowując usługi eBiznesu, eSieci  
i eLogistyki będące podstawą dla wspierania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwoju gospodarczego 
regionów, w których prowadzą one swoją działalność. 

Dlaczego Platforma ESSENCE? – Lepszy dostęp do technologii prowadzi do sukcesu przedsiębiorców 

Aby utrzymać skuteczność, konkurencyjność i efektywność, przedsiębiorcy potrzebują dostępu do 
zaawansowanych eUsług, z których korzystają korporacje światowe. Takie systemy są z reguły skomplikowane 
i drogie. 

ESSENCE oferuje zarówno promocję i inteligentne korzystanie z technologii ICT, jak też poza-techniczne 
rozwiązania pomagające przedsiębiorcy w skutecznym organizowaniu pracy i zarządzaniu firmą. ESSENCE 
tworzy: (a) wszechstronne ramy zarządzania dla sieci biznesowych obejmujące potrzeby grupy docelowej 
przedsiębiorców, zezwalając na dopasowanie modeli ICT do różnych warunków funkcjonowania, (b) platformę 
eUsług w formie ram zarządzania dostarczających każdemu przedsiębiorcy funkcje ICT niezbędne dla 
codziennych działań biznesowych i (c) dostęp dla większej ilości przedsiębiorców do takich eUsług,  
które, efektywnie wykorzystywane począwszy od fazy pilotażowej, będą następnie służyć jako żywe laboratorium 
realny przykład dobrych praktyk, rozprzestrzenianych w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu. 

Projekty pilotażowe będą analizować stosowanie elastycznych, podlegających kształtowaniu eUsług oferujących 
wsparcie logistyczne poszczególnym przedsiębiorcom. Dzięki sieci ICT ESSENCE przedsiębiorcy mogą 
otrzymać szansę na poprawienie konkurencyjności i wydajności pracy na skalę międzynarodową. 

 



 

 

Jakie są korzyści dla firm biorących udział w bezpłatnym testowaniu Platformy? 

− Możliwość  dołączenia do systemu i opuszczenia go wedle uznania, bez żadnych ograniczeń; 

− Zdobycie wiedzy z zakresu korzystania z platformy ESSENCE; 

− Możliwość wyboru interesujących przedsiębiorcę eUsług i dowolnego z nich korzystania;  

− Możliwość skonfigurowania indywidualnego modelu współpracy sieciowej w ramach ogólnych ram 
współpracy; 

− Możliwość współtworzenia platformy ESSENCE poprzez zgłaszanie uwag dotyczących jej 
funkcjonowania oraz ewentualnego dopasowania do aktualnych potrzeb przedsiębiorcy. 

Co zawiera platforma ESSENCE? 

- e-Komunikację; 

- e-Katalogi; 

- Kształtowanie sieci biznesowych - planowanie – funkcjonowanie; 

- Zarządzanie Dokumentami; 

- Ocenę wydajności; 

- e-Współpracę. 

Przedsiębiorców zainteresowanych bezpłatnym testowaniem Platformy ESSENCE 
zapraszamy do zgłaszania się do wyszczególnionych niżej podmiotów  
za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub faksu, najpóźniej do dnia 
28 lutego br. 

Wielkopolska (Polska) 

Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 
ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań   
tel. +48 61 850 49 45 
e-mail: dawid.dolinski@ilim.poznan.pl 

 

Region Emilia-Romania (Włochy) 

ITL Instytut Transportu i Logistyki,  
viale Aldo Moro 38, 40127 Bolonia, Włochy 
tel.+39 051 527 3737 - +39 051 527 3269 
e-mail: sdondi@regione.emilia-romagna.it , ciorfida@regione.emilia-romagna.it 



 

 

Region Lipsk-Halle (Niemcy): 

Uniwersytet w Lipsku, 
Institut für Wirtschaftsinformatik 
Grimmaische Straße 36 
04109 Lipsk, Niemcy 
tel. +49 341 97 33615  
e-mail: schwarzbach@wifa.uni-leipzig.de 

Region Styria (Austria):  

AREA m styria GmbH,  
Koloman-Wallisch-Platz 1, A-8605 Kapfenberg, Austria  
tel. +43 3862 21234-0, faks -19 
e-mail: office@areamstyria.com 

Region Transdanubia (Węgry): 

ICEG Research & Policy, 
3 Szegfu Str. H1222 Budapeszt, Węgry, 
tel.  +36 20 360 1916  
e-mail: office@icegrp.hu 

Region Pomurje (Słowenia): 

Agencja Rozwoju Sinergija,  
Kranjčeva 3 
9226 Moravske Toplice, SLOVENIA 
tel.+386 2 538 1356 
e-mail: katja@ra-singerija.si 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji i wytycznych można uzyskać pod ww. adresami lub na stronie projektu 
http://www.essence-project.eu/index.php. 


