Databáza technologických ponúk a požiadaviek
Bulletin Board Service (BBS)

Bulletin Board Service (BBS) bol vyvinutý centrálnou jednotkou siete Centier na prenos inovácií (IRC
Network). Pozostáva z technologických ponúk a požiadaviek, ktoré sa generujú v členských a
asociovaných krajinách EÚ. Každá technologická ponuka a požiadavka vstupuje do databázy
prostredníctvom regionálnej jednotky siete IRC na podnet subjektu, ktorý má záujem takúto
technologickú ponuku (TO) alebo technologickú požiadavku (TR) zverejniť prostredníctvom BBS v
rámci Európy. Všetky TO a TR sa prostredníctvom internetu dostanú do každej siete IRC a následne ku
koncovému subjektu. Na základe technologického kódu (technology keyword) sa technologické
ponuky stretávajú s adekvátnymi technologickými požiadavkami.
Služby BBS sú poskytované ZADARMO.
Všetky vstupy do formulárov sú vypĺňané v anglickom jazyku!

Technické informácie




Registrácia - slúži na zaregistrovanie nového klienta, ktorý má záujem spropagovať svoju novú
technológiu v zahraničí, alebo chce získať požadovanú technológiu zo zahraničia, či tuzemska. Ak si
pri registrácii klient v registračnom formulári zvolí zodpovedajúce technologické odvetvie, príp.
kľúčové slovo, na základe toho sa k nemu prostredníctvom e-mailu dostanú všetky zverejnené
technologické ponuky a požiadavky z danej technologickej oblasti. V prípade ak si klient neželá
získavať informácie o aktuálnych technologických ponukách a požiadavkách prostredníctvom emailu, kolónku s technologickými odvetviami nechá prázdnu. V takom prípade môže použiť
vyhľadávanie v BBS, ktorú môže využiť každý zaregistrovaný klient. Po registrácii vám bude
pridelené heslo, na základe ktorého vám bude táto služba sprístupnená.



Vyhľadávanie v BBS - slúži zaregistrovaným klientom na jednoduché vyhľadanie v databáze
technologických požiadaviek a ponúk. Pri vyhľadávaní si zvolíte, či hľadáte technologickú ponuku
alebo požiadavku a na základe vami zvoleného technologického kódu sa vám zobrazia všetky
dostupné popisy technológií.



Zadanie ponuky - formulár slúži na vkladanie technologických ponúk zaregistrovaných klientov do
databázy BBS. Podrobnejší popis (v angličtine) ako správne formulovať technologické ponuky ako
aj vhodné príklady dobre sformulovaných technologických ponúk nájdete na našej stránke.



Zadanie požiadavky - formulár slúži na vkladanie technologických požiadaviek zaregistrovaných
klientov do databázy BBS. Podrobnejší popis (v angličtine) ako správne formulovať technologické
požiadavky ako aj vhodné príklady dobre sformulovaných technologických požiadaviek nájdete na
našej stránke.

Ďalšie podrobné informácie nájdete na internetovej stránke: www.enterprise-europe-network.sk/bbs
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