A PARTNERS PÉCS KFT. VERSENYKÉPESSÉGÉNEK
NÖVELÉSE TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ RÉVÉN
A projekt alapadatai:
• Kedvezményezett neve: PARTNERS PÉCS Kft.
• Projekt azonosító: GINOP-2.1.8-17-2017-00356
• Projekt címe: A Partners Pécs Kft. versenyképességének növelése technológiai innováció
révén
• Igényelt támogatás: 6 889 948 Ft
• Támogatás mértéke: 50%
• A projekt költségvetése: 13 779 896 Ft
• Projekt tervezett befejezése: 2018.09.21.

A projekt bemutatása:
Jelen projekt keretében fejlesztendő tevékenységünk TEÁOR 63.99 Mns egyéb információs
szolgáltatás. A kongresszusokon szinte mindig szerepel "poszter szekció", ahol az előadók egy
állványra kiragasztott plakáton, poszteren mutatják be dolgozatukat. Mivel egy-egy kongresszuson
akár 300 ilyen poszter bemutatására is sor kerülhet, így ez rendkívül hely és- eszközigényes,
nehézkes, sok nagyméretű, költséges nyomtatást igényel. Ennek a problémának a korszerű
megoldása az e-poster, amit Magyarországon egyedüliként vezettünk be 2014-ben. A 120 cm-es
full HD kijelzőkön egy gombnyomásra kiválasztható a bemutatandó poszter. Bevezetése óta több
alkalommal adtuk bérbe az e-poster rendszert. Jelenleg olyan információs táblákkal rendelkezünk,
melyeken egységesen 15 poszter mutatható be úgy, hogy az aktuálisan nézni kívánt posztert a
kijelző oldalán lévő gombbal lehet kiválasztani. A kiválasztott poszter egészen addig látható, amíg
a néző nem választ egy újat, vagyis meg nem nyom egy másik gombot. A jelenlegi technológiánk
– bár a hagyományos, papír alapú poszterekhez képest számos előnnyel rendelkezik – hátránya a
technológia korlátoltságából fakad. Mivel a manuális gombok száma fix (15 db), ezért már ez is
egyfajta korlátozás. A beszerzésre kerülő 8 db L47H8 nagyformátumú megjelenítő terminálok
alkalmazkodnak a kor követelményeihez, valamint a technológia készültségi fokához, hiszen
gyakorlatilag korlátlan poszter megjelenítésére adnak lehetőséget a jelenlegi maximális 15-tel
szemben. Képernyőjük érintőképernyős, így megszűnik a kötöttség a manuális gombokhoz. A
beszerzés révén jelentősen fejleszteni tudjuk szolgáltatásunkat, hiszen mindig az adott megrendelés
kívánalmaihoz tudjuk igazítani a kiállítandó e-poszterek típusát, illetve egy-egy konferencián
vegyesen el tudunk helyezni hagyományos e-posztereket és érintőképernyőképeseket is, attól
függően, hogy melyikhez milyen tartalom, információ illeszkedik.
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