Система торгів e-drewno.pl

e-drewno.pl
Електронна платформа, яка дозволяє брати участь в онлайн-аукціонах з продажу деревини в лісництвах на всій території Польщі.

Система e-drewno була створена, щоб клієнти могли брати участь в аукціонах з продажу деревини в лісництвах без необхідності
фізичної присутності.
Наразі 20% усієї деревини продається державними лісовими господарствами на торгах на веб-сайті e-drewno.pl.
Участь в аукціонах можлива після реєстрації та отримання індивідуального доступу до системи. Під час реєстрації кожен користувач
вказує назву лісництва. З практичних міркувань рекомендується, щоб це було лісництво, яке знаходиться найближче до місця
проживання/ ведення бізнесу. Уся інформація, що обмінюється між сервером і комп’ютером користувача, зашифрована. Подані
пропозиції реєструються та ранжуються. Позиція у рейтингу залежить від запропонованої ціни, а у випадку однакових цін – від
порядку, у якому вони були подані.
Під час аукціону кожен клієнт може подати необмежену кількість пропозицій, а також змінити раніше подані версії. У виграшних
пропозиціях можна змінювати лише вагу деревини, мінімальну вагу деревини і ціну (у напрямку збільшення).
З метою захисту корпоративних даних учасники аукціону не мають доступу до даних інших підприємств-учасників торгів.
Система проста у використанні та адмініструванні, містить калькулятор цін і надає доступ до звітів.

1

Подробиці
Походження деревини

Потенціал для мобілізації

Ліс

--

Тип деревини
--

Потенціал для сталості - Цінність
--

Тип деревини

Легкість впровадження

--

--

Вплив на навколишнє середовище та біорізноманіття

Легкість впровадження - Оцінка

--

--

Вплив на створення прибутку

Ключові передумови

--

--

Потенціал для використання

Тип події, на якій було представлено цей BPI

--

--

Концентратор

Вплив на створення робочих місць

Центрально-Східний вузол

--

Економічний вплив

Витрати на впровадження (Євро - €)

--

--

Потреба в особливих знаннях
--
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Детальніше
Виклик вирішено

Домен

Тип рішення

5. Посиленння економічної та екологічної

Продукція, ринки, торгівля

Маркетингові платформи

Ключові слова

Цифрові рішення

Інновація

продаж деревини

так

Ні

Країна походження

Масштаби застосування

Початок і кінець року

Польща

Національний

--

ефективності ланцюжків поставок лісу

електронна торгова система
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Краща практика розроблена в рамках проекту
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