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V čom vidíte uplatnenie
výsledkov projektu:

komerčné využitie analytických nástrojov pre Seamless platformu, aplikácie
metodológie pre hodnotenie finančnej výkonnosti firiem zapojených do Seamless
siete s využitím e-služieb ale možnosť využitia metodológie aj v iných podobných
sieťach. Prenos výsledkov výskumu do iných európskych projektov.

Charakteristika výsledkov

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:
Bolo realizované hodnotenie efektívnosti nasadenia vyvinutého riešenia v rámci Seamless a podpora
rozhodovania pri manažmente eCommerce v rámci Seamless siete. Výsledky poukazujú na veľmi efektívne
riešenie pri zabezpečení niektorých oblastí ako určitý počet registrovaných firiem, vhodný obchodný a
poplatkový model, účinné mechanizmy budovania dôvery a pod. Finančné indikátory ako napr. návratnosť
a rentabilita dosahovali vynikajúce hodnoty.
Boli vyvinuté analytických služieb/nástroje pre Seamless sieť, pričom toto dataminingové riešenie je
pripravené na komerčné použitie pre Samless platformu.
Bola vyvinutá metodológia pre finančné hodnotenie aj pre analytické dataminingove využite pre seamless



použiteľné pre podobné sietové obchodné služby a práve na základe tejto metodológie boli prepočítané
výsledky finančnej výkonnosti identifikovaných kritických Seamless služieb.

Summary of the project results and the fulfillments of the project goals (max. 20 lines) -english:
The performance measurement of Seamless solution adoption and decision making by eCommerce
management was realized. The results show very effective solution by accepting some requirements as number
of registered companies, suitable business and fees model, efficient trust budiling etc. Financial indicators as
for example payback period or return on investment reached very positive values.
The analytical services/tools for Seamless network were developed. Datamining solution is prepared for
commercial start up of Seamless platform.
The methodology for performance measurment also for the analytical/datamining usage for Seamless was
developed and applies. This methodology is usable also for similar network business services. On the base of
identified critical Seamless services, the financial performance indicators were calculated.
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