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Konu: Sağlık sektöründeki Fransız KOBİ, teknik olarak kapsamlı bir dijital çözüm oluşturmak için bir sağlık 
hizmetleri yazılımı şirketi arıyor 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: TRFR20210224002 

Detay: Dijital sağlık hizmetlerinde uzmanlaşmış bir Fransız KOBİ, iki dijital çözüm geliştirmiştir: evde uzaktan 
izleme platformu ve bir elektronik sağlık kayıt sistemi; hastanın evini sağlık hizmeti sağlayıcısına bağlamak için. 
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Bir küresel sağlık yazılımı paketinde önerilen çözümlerden birini veya her ikisini uygulamak için bir araştırma 
veya teknik iş birliği anlaşması kapsamında bir sağlık yazılımı şirketi arıyor. 

 

Konu: Rumen dijital şirketi, dış kaynak kullanımı anlaşmaları kapsamında ortak arıyor 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BRRO20210302002 

Detay: Transilvanya'dan bir Romen dijital şirketi, bir dış kaynak sözleşmesi çerçevesinde projeler geliştirmek için 
web geliştirme, tasarım, dijital pazarlama ve metin yazarlığı alanlarında uzmanlaşmış ortaklar arıyor. 

 

Konu: Karayolu ağlarında ulaşım hareketliliği ile ilgili bilgileri yönetmek için kullanılacak yöntem 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: TRES20210412001 

Detay: Biscay (İspanya'nın kuzeyindeki Bask Ülkesi) bölgesel hükümetinin altyapı ve arazi geliştirme 
departmanı, bir açık inovasyon platformu aracılığıyla bir araştırma başlattı: Karayolu ağının kullanıcıları, 
karayolundan toplanan mevcut hareketlilik bilgilerinden en iyi şekilde nasıl yararlanabilir? Bölgenin yerel 
ekonomisi ve çevresi üzerinde olumlu etkilere neden olacak sensör verileri? Teknik yardım veya bir araştırma iş 
birliği ile ticari iş birliği bu konuyu ele alacaktır. 

 

Konu: Bir İngiliz Şirketi, çevrimiçi sanal turizm ve eğitim platformu için teknik uzmanlık ortaklığı aramaktadır. 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: İngiltere 

Referans Kodu: TRUK20201030001 

Detay: İş ortakları, platformun Wi-Fi, 4G ve 5G yayınını optimize ederek ve 360 ° canlı akışı ve genişletilmiş 
gerçekliği platformun mevcut teknolojisine entegre ederek gerçek anlamda sürükleyici sanal turlar ve eğitim 
deneyimleri oluşturmaya yardımcı olur. Ortaklıklar, ortak girişim veya mali anlaşma temelinde olacaktır. 

Konu: Yazılım üreticilerinin sistemlerine güvenilir canlı veri paylaşımı eklemesini sağlayan teknoloji için pilot 
uygulama 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: İngiltere 
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Referans Kodu: TOUK20201029001 

Detay: İngiltere merkezli bir başlangıç şirketi, güvenli canlı veri paylaşımı için yeni bir yazılım bileşeninin pilot 
uygulamasını yapmak üzere teknik iş birliği anlaşması sunarak uygulamalarda, bilgi hizmetlerinde veya kontrol 
sistemlerinde iş birliği özelliklerinin uygulanmasının maliyetini ve karmaşıklığını azaltır. Ortak, bu tür sistemleri 
geliştiren veya sürdüren bir yazılım mühendisliği ekibi olacaktır. Pilot proje, takip eden üretim teslimi olasılığı ile 
birlikte gösterilebilir özellikler sunmak için mimari analizi ve kodu içerecektir. 

 

Konu: Hollandalı bir şirket, sanal bir kişi kartı için BT çözümleri arıyor 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: TRNL20201231001 

Detay: Hollandalı bir birleşik iletişim sağlayıcısı, kurumsal müşterilerine sohbet, video ve arama gibi birden çok 
kanal aracılığıyla harici taraflarca erişilebilecek kişiselleştirilmiş, paylaşılabilir ve okunabilir bir kimlik URL'si 
sunmak için Avrupa'dan yenilikçi KOBİ'ler arıyor. İş birliği, bir teknik iş birliği anlaşması veya teknik yardımlı bir 
ticari anlaşma çerçevesinde olacaktır. Bu talep, açık bir inovasyon platformunda yayınlanan bir İnovasyon 
meydan okumasıyla ilgilidir. 

 

Konu: Yapay Zekâ Tabanlı Geri Dönüşüm ve Atık Endüstrisi  

Talep Türü: Araştırma ve Geliştirme Talebi 

Ülke: Slovenya 

Referans Kodu: RDSI20201214001 

Detay: Eksiksiz veri toplama, işleme ve analiz çözümleri geliştiren Sloven Ar-Ge şirketi, yaklaşan Ufuk2020 
çağrısına başvurmak için atık işleme endüstrisi (ayırma ve geri dönüşüm tesisleri) ve Ar-Ge ortakları (atık 
analizinde uygulama ile dedektörler ve sensörler) arıyor: döngüsel ekonominin bölgesel yayılımı. Proje, 
uygulamayı artırmada kurum içi geliştirilmiş ara katman platformu aracılığıyla büyük veriyi kullanmanın 
faydasını gösterecek. 

 

 

 

Konu: Görüntü ve Video İşleme Teknolojisi 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Finlandiya 

Referans Kodu: TRFI20201211001 
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Detay: Görsel içerik yaratıcıları için çevrimiçi bir platform ve akıllı telefon uygulaması geliştiren bir Fin şirketi, 
teknik yardım, lisans sözleşmesi veya teknik iş birliği anlaşması içeren ticari bir anlaşma kapsamında 
çözümlerine entegre edilecek görüntü işleme ve / veya ödeme ağ geçidi çözümleri arıyor. 

 

Konu: Dijital Platform 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BORO20200929001 

Detay: Dijital platformlar oluşturma ve uygulama konusunda uzmanlaşmış Romanya BT ajansı, hizmetlerini dış 
kaynak kullanımı sözleşmesi, ticari ajans sözleşmesi veya alt yüklenici olarak sunmaktadır. 

Konu: Yapay Zekâ Destekli Yardımcı Pilot Sistemi 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: İzlanda 

Referans Kodu: TOIS20201028001 

Detay: İzlandalı KOBİ, kılavuzlu gemi operasyonları için bir sistem geliştirmek amacıyla dalga etkileri ve gemi 
hareketleri konusunda kapsamlı araştırmalar yürütmüştür ve ticari ve teknik iş birliği arayışı içindedir. Sistem, 
gemilere olası tehlikeli çarpma etkilerini önleyen ve operatörlere eyleme geçirilebilir rehberlik ve içgörüler 
sağlayarak geminin hatalı kullanım olasılığını azaltır. Sonuç, gemi ve ekipman bakımı, azaltılmış yakıt tüketimi ve 
sigorta talebinden kaynaklanan gelişmiş güvenlik ve maliyet düşüşüdür 

Konu: Akıllı Lojistik Aracı 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TRDE20201126001 

Detay: Alman çok uluslu bir kimya şirketi, dijital tabela veya benzer özellikler aracılığıyla sahadaki kamyon 
trafiğini optimize etmek için akıllı bir lojistik aracı arıyor. Alet, gelen kamyonların yükleme ve boşaltma yerlerini 
bulmalarına ve binadan daha kolay çıkmalarına yardımcı olmalıdır. Arzu edilen avantajlar, zaman ve maliyet 
tasarrufu sağlayan daha verimli ve dijitalleştirilmiş yerinde trafik yönetimidir. Teknik yardım veya lisans 
anlaşmaları ile ticari anlaşmalar aranır. 

Konu: Mühendislik hizmeti sağlayıcıları ve makine / tesis mühendisliği hizmetleri 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: BRDE20201102001 
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Detay:  Endüstri mühendisliği şirketleri için donanım planlamasında uzmanlaşmış bir Alman KOBİ, Letonya'da bir 
teknik sistem planlayıcısı arıyor. Amaç, müşteri projelerinin ortak bir teknik ofis çerçevesinde 
gerçekleştirilmesidir. Ortağın istenen hizmetleri, EPLAN yazılım platformunu temel alan elektrik tasarımları için 
tasarım ve programlama hizmetleridir, mümkünse Letonya'da ortak ofis binalarının sağlanması ve sahada 
destek. Hizmet veya dış kaynak kullanımı anlaşmaları aranmaktadır. 

Konu: AI / Makine öğrenimi teknolojisi 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Yunanistan 

Referans Kodu: TRGR20201027001 

Detay: Bir Yunan enstitüsü, işletmelerin akıllıca eşleştirilmesine ve finansman fırsatlarına olanak tanıyan bir 
platform olan bir makine öğrenimi mekanizması geliştirecek BT şirketlerini arıyor. Dikkate alınan ortaklık türü, 
teknik yardım ile hizmet anlaşması olacaktır. 

  

Konu: CE İşareti Almak için Özel Destek 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BRRO20201013001 

Detay:  

Konu: CE İşareti Almak için Özel Destek 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BRRO20201013001 

Detay:  Tıbbi görüntüleme ve teleradyoloji için yazılım çözümlerinde uzmanlaşmış küçük bir Rumen şirketi, 
Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine (MDR) uygunluğunu kanıtlamak ve CE İşareti almak istiyor. Aranan ortak, tıbbi yazılım 
için CE İşareti, sınıf IIb'yi elde etmek için teknik dokümantasyonu ve diğer dokümanları hazırlamak için Romanya 
şirketini destekleyebilmelidir. 

 

Konu: İş Yönetimi Platformu 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Hırvatistan 

Referans Kodu: TOHR20201013001 
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Detay: BT sektörüne dahil olan bir Hırvat şirketi, tüm iş süreçlerini tek bir yerde birleştiren benzersiz bir toplam 
iş yönetimi platformu geliştirdi. Bulut tabanlı platform, birden çok iş sürecini yönetmek için kullanılabilir ve 
verimli günlük iş operasyonları yönetimi ve önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan birkaç 
modülden oluşur. Şirket, bir araştırma iş birliği anlaşması, lisans anlaşması veya mali anlaşma kapsamında iş 
birliği yapmak istiyor. 

 

Konu: IT Alanında İş Ortaklığı 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BRRO20200930001 

Detay: Rumen şirket, bir dış kaynak anlaşması kapsamında tıbbi görüntüleme alanında bir kavram kanıtı ve BT 
projeleri geliştirmek için ortak arıyor. 

 

Konu: İnteraktif Çoklu Dokunmatik Ekran 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Portekiz 

Referans Kodu: BOPT20201003004 

Detay: Portekiz merkezli firma, eğitim ve iş sektörleri için Ultra Yüksek Çözünürlüklü profesyonel, interaktif 
çoklu dokunmatik ekranının dağıtımı ve üretimi için denizaşırı ortaklar arıyor. 

Konu: İK Faaliyetlerine Uygun Yazılım Çözümü 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TODE20201006001 

Detay: Bir Alman KOBİ, birkaç tesisi bulunan ulusal veya uluslararası şirketler için İK (İnsan Kaynakları) 
faaliyetlerinin dönüştürülmesi için bir yazılım çözümü geliştirdi. Yeni süreç yapıları ve sinerjilerin kullanımı, 
İK'daki performansı ve yetkinlikleri önemli ölçüde artıracak ve tüm lokasyonlarda tek tip kaliteyi garanti 
edecektir. KOBİ, teknik yardım ile ticari bir anlaşma arar. Ortak şirketler, süreçlerin ve verilerin sahibi olur ve 
dönüşümü kendi başlarına gerçekleştirebilirler. 

 

Konu: Bilişim Teknolojileri 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Romanya 
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Referans Kodu: BORO20201002001 

Detay:  Bulut tabanlı web ve mobil uygulamalar, masaüstü uygulamaları, teknik destek, DevOps ve kalite 
güvencesi konusunda uzmanlaşmış Romanya merkezli şirket, dış kaynak kullanımı anlaşmaları ve alt yüklenici 
sözleşmeleri arıyor. 

Konu: Bilgisayar Oyunu 

Talep Türü: Teknoloji Talebi  

Ülke: Makedonya 

Referans Kodu: TRMK20201002001 

Detay: Bir Makedon oyun geliştirme şirketi, Escape Room türünde bir 3D bulmaca / gizem / macera oyunu türü 
geliştirdi. Şirket, bilgisayar oyununun ilk bölümünü yayınladı ve teknik iş birliği anlaşması kapsamında oyunun 
daha da geliştirilmesi için teknolojik ortaklar arıyor. 

 

Konu: Su Altı Görüntüleme Teknolojisi 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Portekiz 

Referans Kodu: TRPT20201001001 

Detay: Gelişmiş su altı görselleştirme teknolojisini kullanan, su altı görüntülemede uzmanlaşmış Portekizli 
şirket, verileri genel kullanıcılar için daha anlaşılır kılan uygulamaları ve gerçek çalışma koşullarında test etmek 
için uygulama alanındaki teknolojiyi birlikte geliştirmek için ortaklar arıyor. Şirket bir teknik iş birliği anlaşması 
yapmayı planlıyor. 

Konu: IT Teknik Destek 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BORO20200618002 

Detay: IT teknik desteği alanında güçlü bir uzmanlığa sahip bir Rumen şirketi, Avrupa çapında farklı faaliyet 
alanlarından şirketlerle iş ortaklıkları geliştirmekle ilgileniyor. İş birliği, bir dış kaynak anlaşması şeklinde 
olacaktır. 

Konu: Engelliler İçin Basit Web Erişilebilirlik Platformu 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: BOES20200721001 
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Detay: Web erişilebilirliği ve kullanılabilirliği konusunda uzmanlaşmış bir İspanyol şirketi, işini genişletmek için 
lisans sahipleri arıyor. Platform, web erişilebilirliği ve kullanılabilirliği sağlar. Web erişilebilirlik yasalarının ve 
önerilerinin uyumluluğunu garanti etmek için web'e bir anlamsal bilgi katmanı ekler. Ayrıca sesli komutlar veya 
klavyeyle web sitesi okuma ve gezinme gibi araçlar da sağlar. 

Konu: Yenilikçi Bilinçlendirme ve Kısa Eğitim Çözümleri   

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BOFR20200911001 

Detay: Fransa'da bulunan ve oyun ve hareket tasarımı alanlarında 1996 yılından beri faaliyet gösteren bir 
Fransız şirketi, GPDR, siber güvenlik ve yolsuzlukla mücadele gibi hukuki konulara adanmış yenilikçi 
bilinçlendirme ve kısa eğitim çözümleri geliştirmiştir. Şirket, lisans anlaşmalarıyla ilgilenen danışmanlık veya 
eğitim şirketleri gibi ortaklar arıyor. 

Konu:   Görsel-İşitsel Medya İçeriğinin Denetimini İyileştirmek İçin Yenilikçi Çözümler 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: TRNL20200924001 

Detay: Hollanda Medya Otoritesinin yetkisi altındaki görsel-işitsel medya sağlayıcılarının sayısı hızla artıyor. 
Düzenleyici, medya içeriklerini daha etkin bir şekilde denetlemek için akıllı araçlar sağlamak üzere dünya 
çapında KOBİ'ler ve start-up lar arıyor. İş birliği, bir araştırma veya teknik iş birliği anlaşması çerçevesinde 
olacaktır. Bu talep, açık bir platformda yayınlanan bir inovasyon sorunuyla ilgilidir. 

Konu:  Programlama ve Robotik 

Talep Türü: İş Teklifi  

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: BOES20200709004 

Detay: Bir İspanyol eğitim teknolojisi şirketi, eğitim ürünlerine ve hizmetlerine odaklanmıştır. 4 ila 16 yaş arası 
çocuklara programlama ve robotik öğretme ve okullar için yenilikçi eğitim ürünleri geliştirme konusunda 
uzmandırlar. Eğitim videoları, zorluklar ve canlı dersler içeren çevrimiçi bir platform sunarlar. Eğitim veya 
akademilerde çalışan kuruluşlarla ticari acente anlaşmaları veya eğitim sektöründen şirketlerle franchise 
anlaşmaları arıyorlar. 

Konu:  Ses Filigran Teknolojisi 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: TOES20200907001 
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Detay: Bir İspanyol ICT şirketi, düşük bant genişliğinde çalışan yenilikçi ve sağlam bir sesli filigran teknolojisi 
geliştirdi. Bir ses sinyaline gizli ve kurtarılabilir bilgilerin eklenmesine izin verir ve bu nedenle kayıtların 
bütünlüğünü garanti altına almak ve korsanlıkla mücadele etmek için paha biçilmez bir araçtır. Şirket lisans 
anlaşmaları arıyor. 

Konu:  Bina Enerji Sistemleri Optimizasyonu 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Almaya 

Referans Kodu: TODE20200914001 

Detay: Enerji yönetimi alanında çalışan Alman araştırma enstitüsü, akıllı kontrol yoluyla endüstriyel süreçlerin 
veya binaların enerji tüketimini optimize etmeye yardımcı olan yazılım araçları sunuyor. Teknik yardım, lisans 
sözleşmesi, araştırma iş birliği veya teknik iş birliği anlaşması ile ticari anlaşma açısından endüstriyel ortaklarla 
uzun vadeli ortaklık düşünülmektedir. 

Konu:  Bulut Sistemleri İçin Danışmanlık 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: BOES20200910002 

Detay: Bir İspanyol KOBİ, bulut altyapıları için özel danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunmaktadır. Şirket, 
büyük veri dağıtımları, hibrit bulut ve buluta geçiş gibi bulut ortamlarında projeler geliştiriyor. Ayrıca şirket, 
bulut hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmak için bulut platformlarına rehberlik edecek hizmetler ve iyi 
mimari incelemeler de sunuyor. İspanyol KOBİ, bir Amazon Web Services (AWS) danışmanlık ortağıdır ve bu 
hizmetleri dış kaynak sözleşmeleri aracılığıyla sunmaktadır. 

Konu:  Teknoloji Teklifi 

Talep Türü: Dijital Ses Tasarımı, Ses Kaydı 

Ülke: Belçika 

Referans Kodu: TOBE20200910001 

Detay: Brüksel merkezli bir şirket, uluslararası video oyun şirketlerine ses hizmetleri sunuyor. Belirli bir video 
oyununun ihtiyaçlarını karşılamak için ses tasarımı, ses kaydı ve müzik kompozisyonu ve diğer ısmarlama 
yaratıcı ses hizmetleri gibi hizmetler sunarlar. Şirketin hizmetleri, geliştiricilerin temel işlerine odaklanmalarına 
ve ses tasarımının tüm yönlerini devretmelerine olanak tanır. Teknik destek ile ticari bir anlaşma arıyorlar. 

Konu:  Teknoloji Yatırımı 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: TRES20200915001 
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Detay: Yeni başlayanların ölçeklendirilmesi ve iş hızlandırma konusunda uzmanlaşmış bir İspanyol yatırım 
şirketi, su döngüsü ve endüstriyel süreçlerin dijital dönüşümünü sağlayan AI, 5G, IoT, VR / AR tabanlı yenilikçi 
çözümlere veya djjital çözümlere sahip yeni şirketlere yatırım yapmak istiyor. 

Konu: İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi  

Talep Türü: Teknolojik İş Birliği 

Ülke: İtalya 

Referans Kodu: TOIT20200908002 

Detay: Bir İtalyan şirketi, yöneticilerin ve çalışanların zamanlarını yüksek katma değerli faaliyetlere ayırmalarına 
olanak tanıyan, tekrarlayan görevleri otomatikleştiren insan kaynakları yönetimi ve vardiya planlaması için bir 
bulut çözümü geliştiriyor. Bu yenilikçi sistem, modüler ve esnek bir yapı ile inşa edilmiştir, kapsamlı 
özelleştirmelere izin verir ve tüm personel için iş birliğine dayalı bir ortam yaratır. Şirket, teknik ve araştırma iş 
birliği anlaşmalarıyla ilgileniyor. 

 

Konu:  Akıllı Şehirler, Akıllı binalar 

Talep Türü: Ortaklık Çağrısı 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: RDDE20200921001 

Detay: Yeni nesil protokoller geliştiren Berlin merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş, üçüncü taraf DigiFed çağrısı 
için TWIN Uygulama Deneyi için bir uygulama ortağı arıyor. Aranan ortak, hareketlilik, binalar veya akıllı şehir 
alanlarından bir KOBİ olmalıdır. 

 

Konu:  Otomatik Bahçe Sistemleri 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: BRDE20200604001 

Detay: Bahçe yönetimi için otomatik sistemlerde uzmanlaşmış bir Alman şirketi, Alman şirketinin ürünlerini 
kendi ülkelerindeki müşterileri için uygulayabilecek, benzer veya bitişik alanlarda güvenilir Avrupalı ortaklar 
arıyor. 

Konu: E-ticaret Platformu 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Portekiz 

Referans Kodu: BRPT20200103001 
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Detay: Portekiz merkezli girişimci, perakende sektörü için çevrimiçi bir e-ticaret platformu hayat geçirmeyi 
planlıyor. Portekiz merkezli şirket, ilk geliştirme ve lansmanının yanı sıra diğer Avrupa ülkelerine nihai genişleme 
sürecini desteklemek için ortaklar arıyor.  

 

Konu: Temassız Seyahat Aracı  

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: TRNL20200903001 

Detay: Hollandalı bir şirket  biyometrik ve temassız bir seyahat aracı geliştirmek için BT tabanlı teknolojiler ve 
uzmanlık arıyor. Şirket, start-up'lar gibi yaratıcı ve teknik ortaklarla iş birliği arıyor ve teknik yardım, lisans 
sözleşmesi veya teknik iş birliği anlaşması içeren ticari bir anlaşma öngörüyor.  

Konu: Dijital Çözümler Sunan Firmalara Yatırımcı Şirket 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: TRES20200915001 

Detay: Bir İspanyol yatırım şirketi, su döngüsü ve endüstriyel süreçlerin dijital dönüşümünü sağlayan AI, 5G, IoT, 
VR / AR tabanlı yenilikçi çözümlere sahip, şehirlerde yaşam kalitesini artıran veya dijital çözümlere sahip yeni 
şirketlere yatırım yapmak istiyor. 

 

Konu: Oyun Geliştirme 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Belçika 

Referans Kodu: TRBE20200915001 

Detay: Brüksel merkezli bir şirket, "canavar koleksiyonu RPG" tarzı oyunlardan esinlenen iddialı ve ciddi bir 
oyun projesini uygulamak için video oyunu geliştiricileri ve yayıncıları arıyor. Geliştirme ihtiyaçları arasında 
karakter oluşturma, oyun ortamı, ses ve oyun tasarımı bulunur. Oyunun yaratılmasının ve yayınlanmasının tüm 
aşamalarında orada bulunabilecek bir yapımcı tercih edilecektir. Şirket, teknik yardım içeren ticari bir anlaşma 
arıyor. 

Konu: Siber Güvenlik  

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BRFR20191031001 
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Detay: Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren bir Fransız yazılım editörü, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) 
sektöründe ortaklar arıyor. Ortaklar, geliştirdikleri veya dışarıdan temin ettikleri yazılım uygulamalarının siber 
riskine hakim olma konusunda desteğe ihtiyaç duyan müşterilerine yardımcı olacak. Ortaklık, bir hizmet 
sözleşmesi üzerine olacaktır. 

 

Konu: Yazılım Çözümleri 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: TRNL20200803001 

Detay: Uluslararası faaliyet gösteren Hollanda merkezli lojistik şirketi, şirketlerin lojistik kontrol kulesi 
tarafından düzenlenen taşımalar sırasında ortaya çıkan karbondioksit (CO2) emisyonu hakkında bilgi sağlamak 
için bir çözüm arıyor. 

Konu: Web Tasarımı, Yazılım, Optimizasyon 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BRRO20200617001 

Detay: Rumen şirketi, dış kaynak kullanım anlaşmaları yapmak için web geliştirme ve bakımı, web tasarımı, 
yaratıcı pazarlama, e-posta pazarlama kampanyaları, Facebook ve LinkedIn reklam kampanyaları, sosyal medya 
pazarlaması ve arama motoru optimizasyonu konularında uzmanlaşmış ortaklar arıyor. 

 

Konu: IOT Cihaz Temini 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BRRO20200729001 

Detay: Paylaşımlı mobilite hizmetlerinde uzmanlaşmış bir Romen firma, otomotiv, taksi, servis, kargo, teslimat, 
motorlar, bisiklet vb. Gibi çok çeşitli endüstrilerde mobilite hizmetlerinin yönetimi için tescilli bir bulut 
teknolojisi geliştirmiştir. Şirket, tedarikçi sözleşmesi kapsamında güvenilir oT cihazları sağlayıcıları - araçlara 
bağlanabilen kontrolörler ve sensörler - arıyor. 

 

Konu: Siber Güvenlik 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İngiltere 
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Referans Kodu: BRUK20200821002 

Detay:  İngiltere'deki hiper defter, blok zinciri ve siber güvenlik şirketi, bir ajans, dağıtım, lisanslama veya 
taşeronluk anlaşması yoluyla sınıfında lider çözümler ve uygulama ortakları arıyor 
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