RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica vas v sodelovanju s projektnimi
partnerji projekta iCON - Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno
podjetništvo

VABI
na delavnico

»Uporaba informacijske mrežne storitve DBE (Digital
Business Ecosystem) in dostop do baze podatkov, izdelane
v okviru projekta iCON«,
Območna zbornica za severno Primorsko

ki bo v sredo, 07. 12. 2011 od 14.00 do 16.00 ure na sedežu Območne obrtno
podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.
Trajanje delavnice: 2 uri
Komu je delavnica namenjena: malim in srednje velikim podjetjem, ki uvajajo
nove produkte in storitve
Predavatelj: Tomi Ilijaš

Glavno sporočilo delavnice: Seznanitev MSP z uporabo in s
storitvami, ki jih nudi DBE (»Digital Business Ecosystem«):
Za razvoj in preživetje v tržnem gospodarstvu, podjetja potrebujejo napredna orodja, ki
povečujejo njihovo gospodarsko dejavnost, pripomorejo k zmanjšanju stroškov
poslovanja in povečanju marž iz poslovanja. Proces digitalizacije podjetij spodbuja
dinamičnost in optimizacijo procesov med / znotraj podjetij. Čeprav ta proces predstavlja
za večje organizacije njihov naravni razvoj, isto ne moremo trditi za MSP-je, kjer je
uvedba tega procesa manj enostavna . MSP-ji, v resnici potrebujejo enostavna orodja,
prilagodljiva in prožna, z nizkimi stroški dostopa, ki lahko olajšajo medsebojno
povezovanje, na naraven in transparenten način in tako povečajo poslovne priložnosti.
Digitalni Ekosistemi ali Digital Ekosystems (DE), razviti v okviru "grozda" evropskih
projektov, stremijo k olajšanju procesa digitalizacije z novim pristopom in z uporabo
inovativnih informacijskih tehnologij, s posebnim poudarkom na potrebe industrije in
malih in srednjih podjetij. Digitalni ekosistemi so naravna rešitev za mala in srednja
podjetja (MSP) za vstop na globalni trg s pomočjo IKT, katerim lahko omogočijo večjo
uspešnost poslovanja in poslovne priložnosti.
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Predstavitev predavatelja
Tomi Ilijaš je ustanovitelj in direktor družbe Arctur d.o.o.. Velja za pionirja Interneta in
navdušenega poznavalca naprednih tehnologij v službi človeka. V svoji več kot
dvajsetletni karieri je vodil številne projekte s področja spletnih tehnologij, naprednih
računalniških vmesnikov, multikulturnega sodelovanja in virtualnih delovnih skupin. V
zadnjih letih se s svojo razvojno raziskovalno skupino poglablja v skrivnostni svet
visokozmogljivega računalništva in računalništva v oblaku.

Prednosti za mala in srednje velika podjetja, ki so vključena v
projekt iCON:
Območna zbornica za severno Primorsko

Projekt nudi brezplačno:


Izobraževanje s področja vodenja in delovanja podjetniških mrež na
čezmejnem območju (npr: identificiranje skupnih ciljev, identificiranje
skupnih problemov in rešitev, informacije o zakonodaji, …).



Svetovanje izbranega strokovnjaka za področje povezovanja podjetij
(tehnologija, inovacije, financiranje, zakonodaja itd.).



Svetovanje strokovnjaka za razvoj poslovne strategije določenega
sektorja in za nadzor mreže.



Udeležba na dogodkih ‘Business to Business’ med čezmejnimi podjetji.



Organizacija čezmejnih praks in/ali delovnih izmenjav.



Skupen nastop na treh mednarodnih sejmih, vključno z opremo stojnice
in organizacijo ostalih storitev (za največ 20 podjetij).



E-izobraževanje za nekatera področja čezmejnega delovanja podjetij.



Podpora vključevanju mladih v delovno okolje – čezmejne delovne
prakse za mlade ali izmenjave zaposlenih.



Organizacija študijskih obiskov v podjetjih za mlade.



Podpora s strani 15 čezmejnih partnerjev projekta, ki imajo dostop do
informacij, dokumentov, podatkov, kontaktov ter podjetniških in pravnih
strokovnjakov, itd.

Projekt bo podprl deset najboljših mrež.
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