Онлайн присъствие на проекта CROSS-INNO-CUT
С цел да се постигне по-широко въздействие и да се гарантира
приложението на резултатите от проекта се
прилага
уеб портал, който да подпомогне изпълнението
на проекта и разпространението
на неговите резултати. Уеб
порталът
действа
като
www.cost-cutting.eu
допълнение към всички дейности
на проекта.
Специално уеб приложение,
интегрирано в уеб портала на
проекта
подпомага
сътрудничеството
между
заинтересованите страни по
проекта.
Заинтересованите
страни от онлайн общността от
интереси на проект CROSS-INNOCUT поставят началото на
редица
дискусии,
които
разглеждат въпроси относно
дигиталния инструментариум и
значително подобряват работата
му.
Дигиталният инструментариум
за намаляване на разходите дава
възможност да бъдат установени
разходите на малките и средни
предприятия (МСП), главно в производствения
сектор, във всички области на високи разходи, обект на изследване в
проект CROSS-INNO-CUT.
В деветия информационен бюлетин предоставяме информация за
това как изпълнението на проект CROSS-INNO-CUT се подпомага и се
подобрява чрез използване на иновативни онлайн приложения и
инструменти.
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Дигитален инструментариум за съкращаване на разходите
Инструментариумът включва диагностика и онлайн одит, на
основата на които експертите предлагат разработен план за
действие, за намаляване на разходите на предприятията.
За прилагането на дигиталния инструментариум е подготвена
патентована бенчмаркинг платформа за уеб приложение (БПУП),
която следва да подкрепя всички стъпки по процедурата за
проверка.
БПУП е набор от уеб софтуерни инструменти, които подпомагат
създаването и управлението на различни видове онлайн
бенчмаркинг и статистически приложения. БПУП включва
проектиране и стартиране на страници за уебсайт или предоставяне
на различни приложения за широк набор от уеб услуги за различни
бенчмаркинг модули. БПУП включва всички елементи, необходими
за постигане на желаните задачи, като по този начин се елиминира
необходимостта да се осигурят нужните инструменти от различни
източници.
Един от ключовите елементи на БПУП е софтуерната му библиотека.
Както и самото име подсказва, софтуерните библиотеки са
централно хранилище за всякакъв вид софтуер, които могат да бъдат
използвани при създаването и постоянната функция на онлайн
дейности. Дигиталният инструментариум за намаляване на
разходите е онлайн приложение, създадено върху бенчмаркинг
платформата за уеб приложение, за да отговори на изискванията на
проект CROSS-INNO-CUT.
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Използване на дигитален инструментариум за съкращаване на
разходите
Дигиталният инструментариум е онлайн приложение, което
подпомага и подобрява дейностите, които експертите трябва да
осъществят, така че предлаганите решения да отговарят на
спецификата и състоянието на всяко предприятие, което се
интересува от съкращаване на разходите. Дигиталният
инструментариум не е достъпен за всички потребители, тъй като е
напреднало вътрешно приложение за съкращаване на разходите на
предприятията.
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Към момента повече от четиридесет потребители са регистрирани и
използват дигиталния инструментариум. Всеки партньор по проекта
има свой собствен акаунт и непрекъснато следи развитието на
работата на упълномощените одитори. Гореспоменатата функция на
дигиталния инструментариум гарантира осигуряване на необходимото
качеството на процедурата по одита по време на целия жизнен цикъл
на проекта.
Дигиталният инструментариум е изработен така, че да изпълнява
две основни цели:
 да събира данни в структуриран формат
 да подпомага дейността на одиторите, докато изготвят
съответните си одиторски доклади, като им предоставя всички
цифри, които са вече изчислени за тях.
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Проект Общност от интереси
Общност на интересите (ОИ) е общност от хора, които споделят общ
интерес. Тези хора споделят общи идеи и мисли.
ОИ
е
съвместна група от потребители, които си
сътрудничат
като
обменят
информация за общи цели,
интереси, мисии или бизнес
процеси и следователно трябва
Цели на Общността от
да имат общ език за обмен на
интереси
информация.
Общността на интересите е
организационна структура за
съвместна
работа
и
сътрудничество с цел създаване
на клъстери от данни, които
скъсяват формалните граници.
Общностите на интереси имат
важно значение, тъй като дават
подробна, ясна и видима
жизненоважна
информация
(имена, какви дейности се
извършват, кой участва и др.),
извършвайки обмен на работни
групи, които в противен случай
не биха били признати дори като
организации.

 да се създадат клъстери на
знание за методи, техники и
технологии в целевите
тематични области
 да се създаде общ интерес за
търговски приложения от
споделянето на знания
 да се актуализира общността
за нови технологии, както и
решенията за намаляване на
разходите
 да се използва
потребителският вход за
обратна връзка, създаване на
нови идеи и подобряване на
качеството на обслужване

Общностите на интереси обединяват участници
във
федерации за обмен на информация (свързани неториентирани възможности и организации, които работят и ги
развиват). Тези федерации може да имат различни степени на
„ограничение”, т.е. групите и възможностите, които участват в тях,
запазват повече или по-малко автономност. Участниците в
Общността от интереси са в състояние съвместно да избират и
поддържат езикови средства, които намират своето изражение в
отделни артефекти и други одобрени условия за обмен на
информация. При по-строгите федерации Общността от интереси
може да представлява конфигурация на контролни табла.
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