EGE FİRMALARI İNOVASYON YETENEKLERİNİ ÖLÇÜYOR!
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, firmaların inovasyon

yeteneklerinin artırılması programı

kapsamında seçilen firmalarımız ÜSİMP tarafından geliştirilen, firmaların inovasyon yeteneklerini ölçmelerini
sağlayan bir araç olan İnovasyon karnesi firmalarımızın kullanımına sunulmuştur.
Program kapsamında firmanız 24 parametrede incelenecek ve toplantı planlanacak, toplantı sonrası
tarafınıza geliştirme ihtiyacı görünen noktaları gösteren ve öneriler getiren ayrıntılı bir rapor sunulacaktır.

Siz de kayıt
olabilirsiniz!

www.usimpinovasyonkarnesi.com.trr
Kayıt esnasında Üsimp Üyesi olarak EBİLTEM’i seçiniz

ÜSİMP İNOVASYON KARNESİ ÖZELLİKLERİ
Objektif ve Ölçülebilir: Sistem, firmaların departman bazında doldurduğu verilerin ortalamasını alarak
firmanın kendi içinde tam ve nesnel olarak mevcut durumunun gözlenmesini sağlar.
Yerleşim Yeri/ Sektör / Şehir/ Ülke Bazlı bakış açısı: Firmanın departmanlar arası ,yerleşim yeri, sektör,
şehir ve ülke genelinde inovasyon yeteneğini karşılaştırması mümkündür.
Mentörlük/ danışmanlık prosedürlerini kısaltır ve kolaylaştırır: Firmanın genel durumunun gözlenmesi
oldukça hızlı ve objektif bir sistemle ortaya konacağından firma içi inovasyonu engelleyici faktörlerin
belirlenmesine destek verir ve çözüme yönelik ipuçları sağlar. Bu verilere dayalı olarak alınacak
danışmanlıklar çok daha verimli olur.
Farkındalık kazandırır: Firmanın inovasyona yönelik bir farkındalık oluşturulmasını ve bu konuda doğru

başlangıç noktasını tespit etmesini sağlar.
 Yıllara göre gelişimin gözlenmesi: Sistemin eski verilerinizi tutması nedeniyle firmanızın inovasyon
açısından yıllara göre gelişimini gözlemleyebilirsiniz.
 Hızlı sonuç verir: En fazla 25-30 dakika sürecek bir çalışmayla sonuca ulaşılabilir.

KARNE DOLDURMA SONRASI YAPILACAKLAR

24 PARAMETRELİ
İNOVASYON
KARNESİ
DEĞERLENDİRME
RAPORU
FİRMALARIMIZA
ÜCRETSİZDİR!

Çalışma sonrasında tarafınızla iletişime geçilerek görüşme
planlanacaktır. Görüşme sonucu,
Çalışma verileriniz ışığında durum raporu hazırlanacak ve belirlenen
ihtiyaçlarınıza göre ücretsiz olarak;
1) Üniversite Sanayi İşbirliği olanakları yaratma ( Akademisyen
eşleştirme, Kontratlı Projeler )
2) Ulusal-Uluslararası Ar-Ge teşvikleri hakkında detaylı
bilgilendirme,
3) Avrupa İşletmeler Ağında(EEN) profil oluşturma hizmeti
verilebilecektir.
4)Öğrenci-Firma eşleştirmeleriyle uzun süreli staj programları
(Sanayi Deneyim Sertifikası)
5) Ayrıca firmanın talebine göre detaylı ihtiyaç analizi ve durum
tespiti çalışması yapılabilmektedir.

İletişim: Serkan YALÇIN (E.Ü EBİLTEM TTO) T: 0 232 343 44 00 - 162 - GSM: 0537 547 44 68
Web: http://ebiltem.ege.edu.tr

KARNE ÖRNEKLERİ
Sistem Firmanın Bütün Departmanlarına Anket Atanmasına Uygundur. Bu Sayede Firmanın
İnovasyon Konusunda Departmanlar arası, Bulunduğu Şehir, Sektör Ve Yerleşim Yeri Ve Türkiye
Genel Ortalamasına Göre konumunu Görmesi Mümkündür. Firma 6 aylık periyodlarda anketi
tekrar doldurarak inovasyon yeteneğindeki artışı izleyebilir. Örnek iki karne aşağıdaki gibidir.

E.Ü EBİLTEM TTO ÜSİMP İNOVASYON KARNESİ YETKİLİ UYGULAYICI KURULUŞTUR.

