STACC aitab tõsta teie ettevõtte tulusid ja/või vähendada kulusid innovaatiliste
andmeanalüütika lahenduste abil
OÜ Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus (STACC - www.stacc.ee) on EAS-i poolt rahastatud
tehnoloogia arenduskeskus (TAK), mis aitab innovaatiliste andmeanalüütika tööriistade loomise abil
tõsta ettevõtete tulusid ja/või vähendada kulusid.
Kutsume Eesti ettevõtteid kandideerima STACC-i äriprotsesside analüütika suuna
ettevõtluspartneriks. Koos oma teaduspartneritega viime läbi rakendusuuringu ja töötame välja
innovaatilised andmeanalüütika tööriistad, mille abil saate muuta oma äriprotsessid efektiivsemaks.
Näiteid äriprotsesside analüütika tööriistadest:










tööriist, mis analüüsib äriprotsessi ja annab töötajatele soovitusi tegevuste optimeerimiseks;
tööriist, mis tuvastab probleemid äriprotsessis,
tööriist, mis prognoosib äriprotsessi tulemusi,
tööriist, mis visualiseerib äriprotsessi ja äritulemusi,
tööriist, mis aitab soovitada klientidele kaupu e-poodides,
tööriist, mis loob automaatselt äriraporteid juhtidele,
tööriist, mis jaotab klientide käitumise põhjal nad kliendigruppidesse,
tööriist, mis analüüsib klientide finantsvõimekust,
...

Projektide rahastamine
Projektide kulud kaetakse võrdselt partnerettevõtte ja STACC-i poolt:
Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted
Partnerettevõte teeb kulusid 50% ulatuses
projekti eelarvest. Abikõlblike kulude hulka
kuuluvad projektis osalevate töötajate töötasud
ja muud projektiga otseselt seotud kulud
STACC teeb kulusid 50% ulatuses projekti
eelarvest.
Partnerettevõte maksab STACC-ile teenustasu
8.5% projekti eelarvest

Suurettevõtted
Partnerettevõte teeb kulusid 50% ulatuses
projekti eelarvest. Abikõlblike kulude hulka
kuuluvad projektis osalevate töötajate töötasud
ja muud projektiga otseselt seotud kulud
STACC teeb kulusid 50% ulatuses projekti
eelarvest.
Partnerettevõte maksab STACC-ile teenustasu
13.5% projekti eelarvest

Kandideerivatelt partnerettevõtetelt eeldame järgmist:






ettevõttes on äriprotsess, mille teostamise käigus on tekkinud vähemalt 6 kuud digitaalseid
andmeid (s.t mitte paberkandjal) ja mille efektiivistamine loob teie ettevõttele olulist
väärtust;
ettevõttel on sobiv meeskond koos projektijuhiga projekti teostamiseks;
ettevõtte projekti kestus on 6 kuud - 1 aasta;
ettevõttel on finantsvõimekus projekti teostamiseks.

Kandideerimise sammud
Nr
1

Kirjeldus
Saata aadressil info@stacc.ee järgnev info:
 teie ettevõtte lühitutvustus (kuni 10 lauset),
 ideed, mida sooviksite andmeanalüütika abil saavutada
või äriprotsessi kirjeldus, mille efektiivsust sooviksite
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analüütika abil tõsta,
projektijuhi ja projektis osalejate CV-d.

2

Kandideerivate ideede esmane valideerimine STACC-i poolt.
Valideerimise järgselt võetakse kandidaatidega ühendust ja
täpsustatakse projektis osalemise tingimusi

23.09.2016

3

Partnerettevõtte projektijuht koostab projektiplaani ja eelarve.
STACC aitab projektijuhte projektiplaani ja eelarve koostamisel.

14.10.2016

4

Kandideerivad projektiplaanid läbivad hindamiskomisjoni

28.10.2016

5

Koostöölepingute sõlmimine valituks osutunud partneritega.

11.11.2016

