NAUDOJIMOSI MERLIN DUOMENŲ BAZE INSTRUKCIJA
Merlin duomenų bazės struktūra
Merlin duomenų bazėje galite atlikti verslo, technologijų ir mokslinių tyrimų bendradarbiavimo pasiūlymų, taip pat
ir Enterprise Europe Network organizuojamų renginių paiešką arba peržiūrėti Enterprise Europe Network
organizuojamų renginių kalendorių.
Merlin duomenų bazę rasite Europos verslo ir inovacijų tinklalapyje http://www.paramaverslui.eu (Meniu punktas
kairėje – Verslo bendradarbiavimo duomenų bazė).
Merlin duomenų bazė suskirstyta į žemiau pateiktus laukus:
Registracija Merlin duomenų bazėje (jeigu jungiatės pirmą kartą). Tik užpildžius visus būtinus laukus atsiras
mygtukas Submit, kurį paspaudę užsiregistruosite Merlin duomenų bazėje.
Prisijungti prie Merlin duomenų bazės (jeigu jau esate užsiregistravę, prašome įvesti registracijos metu gautus
prisijungimo duomenis, jeigu pamiršote, prašome spausti Forgot your password ? ir prisijungimo duomenys bus
atsiųsti registracijos metu nurodytu el. pašto adresu)
Search (Paieška):
Profiles (Bendradarbiavimo)
Events (Renginių)
Search Events (Renginių paieška)
Events Calendar (Renginių kalendorius)
Sign in (Jau užsiregistravusių klientų prisijungimas)
Help (Pagalba)

Bendradarbiavimo pasiūlymų paieška Merlin duomenų bazėje
Bendradarbiavimo pasiūlymų paiešką galima atlikti anonimiškai arba prisiregistravus.
Norėdami atlikti verslo, technologijų ir mokslinių tyrimų bendradarbiavimo pasiūlymų paiešką spauskite Search Profiles atsivers langas „Partnering Opportunities“. Search lauke įveskite ieškomus raktinius žodžius, atskirtus
tarpais ((Help) Pagalboje pateikiamuose prieduose rasite raktinių žodžių sąrašus (33 – 77 psl.)).
Profile Type(s) lauke pažymėkite kokio bendradarbiavimo pobūdžio ieškote:
Business Offer – verslo pasiūlymai, kuriuose pateikiami užsienio įmonių siūlomi gaminiai/paslaugos
Business Request – verslo pasiūlymai, kuriuose pateikiami užsienio įmonių ieškomi gaminiai/paslaugos
Technology Offer – technologiniai pasiūlymai, kuriuose pateikiama užsienio įmonių siūloma ekspertizė / žinios
Technology Request – technologiniai pasiūlymai, kuriuose pateikiama užsienio įmonių ieškoma ekspertizė / žinios
Research Development Request – pateikiami pasiūlymai bendradarbiauti mokslinių tyrimų projektuose.
Profile Country of Origin laukas nustato kokioje šalyje Jūs ieškote bendradarbiavimo galimybių – matysite tik
pasirinktoje šalyje paskelbtus bendradarbiavimo pasiūlymus. Jei šioje skiltyje nieko nepažymėsite bus pateikti visų
šalių pasiūlymai. Galite žymėti kelias šalis klaviatūroje laikydami nuspaudę mygtuką „Ctrl“ ir pele žymėdami
norimas šalis.
Client Requested laukas nurodo kokiose šalyse bendradarbiavimo partnerių ieško pasiūlymą paskelbusi įmonė.
Jei šioje skiltyje nieko nepažymėsite bus pateikti visų šalių pasiūlymai. Galite žymėti kelias šalis klaviatūroje
laikydami nuspaudę mygtuką „Ctrl“ ir pele žymėdami norimas šalis.
PASTABA: kuo daugiau paieškos kriterijų įvesite, tuo mažiau gausite rezultatų.
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Bendradarbiavimo pasiūlymo kontaktinė informacija
Atlikus paiešką pagal Jūsų pasirinktus kriterijus, sistema pateiks bendradarbiavimo pasiūlymų sąrašą. Pasirinkus iš
sąrašo Jus sudominusį bendradarbiavimo pasiūlymą bus matomas pilnas jo aprašymas. Jeigu norite gauti šį pasiūlymą
pateikusios įmonės kontaktus, prašome paspausti „Request more information“. Atsidarys langas Create expression
of interest.
Jeigu jau esate užsiregistravęs Merlin duomenų bazėje, spaudžiate Click here to sign in
Jeigu norite pasirinktais periodais gauti Jus dominančios srities bendradarbiavimo pasiūlymus arba informaciją apie
Enterprise Europe Network organizuojamus renginius, spaudžiate Click here to register
Jeigu Jus domina tik šio konkretaus bendradarbiavimo pasiūlymo kontaktinė informacija, prašome atsakyti į
3 žemiau pateikiamus klausimus anglų kalba (ne daugiau 600 ženklų kiekvienoje skiltyje) ir nurodyti savo
kontaktinę informaciją.
Klausimai (Standard questions):
1. Kokio bendradarbiavimo ieškote? Prašome nurodyti, ką Jūsų įmonė gali pasiūlyti kitoms įmonėms vystant jų
veiklą ir/arba ką Jūsų įmonė tikisi gauti iš kitų įmonių, kas padėtų Jūsų įmonės veiklai.
(What kind of cooperation are you looking for?* Please indicate what you can offer to other
organisations/companies to help them further their activities and/or what you would like to gain in order to further
your organisation/company activity.)
2. Kokia informacija yra neaiški arba kokios informacijos trūksta? Prašome nurodyti, kokios informacijos
trūksta Jus sudominusiame bendradarbiavimo pasiūlyme arba kokia informacija yra neaiški. Pateikę daugiau
informacijos sulauksite greitesnio ir tikslesnio atsakymo.
(Which information is missing or unclear?* Please provide detailed information about what is missing or unclear
from the profile that you would like to make an expression of interest for. You will receive much faster feedback and
improved your chances of securing an agreement with the more information that you provide.)
3. Informacija apie Jūsų įmonę. Prašome pateikti papildomą informaciją apie Jūsų įmonę/organizaciją: įmonės
tipas, įsteigimo metai, įmonės dydis, bendradarbiavimas su užsienio įmonėmis ir pan.
(Some facts about your company* Please include any supporting information about your company. Include
information such as: Type of your organisation, year founded, size and if you are already engaged in cross border
agreements.)
PASTABA: lauke „Contact information Partner“ dėl verslo pasiūlymų (Business Offer arba Business Request)
reikia nurodyti arčiausiai Jūsų įmonės registracijos vietos veikiančius Kauno, Klaipėdos arba Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmus, o dėl technologinių pasiūlymų ir bendradarbiavimo mokslinių tyrimų projektuose
(Technology Offer, Technology Request ir Research Development Request) – Lietuvos inovacijų centrą.
PASTABA: kadangi abiem atvejais prašoma pateikti Jūsų kontaktinę informaciją, rekomenduojame registruotis
sistemoje. Tai sumažins kiekvieną kartą įvedamos informacijos kiekį, ypač jei planuojate teikti ne vieną užklausą.
Paspaudus Submit, Jūsų užklausimas bus išsiųstas Enterprise Europe Network darbuotojui, kuris susisieks su Jumis
ir, gavęs iš Enterprise Europe Network partnerių užsienyje kontaktus, persiųs Jums nurodytu el. pašto adresu.
SVARBU. Pirmą kartą užsiregistravę Merlin duomenų bazėje, turite prisijungti (Sign in) prie Merlin
duomenų bazės ir suformuoti mažiausiai vieną užklausimą dėl Jus dominančios bendradarbiavimo galimybės
per 24 val. Nesuformavus užklausimo, Jūsų registracija bus automatiškai anuliuota ir duomenys pašalinti iš
sistemos.
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Enterprise Europe Network organizuojamų renginių paieška ir renginių kalendorius
Šioje Merlin duomenų bazės srityje galite atlikti Enterprise Europe Network organizuojamų renginių paiešką
(Search-Events-Search Events) arba peržiūrėti Enterprise Europe Network organizuojamų renginių kalendorių
(Search-Events-Events Calendar).
Norint atlikti Enterprise Europe Network organizuojamų renginių paiešką Event Search lango paieškos lauke
(Search) galima įvesti raktinį žodį/ius atskirtus tarpais ((Help) Pagalboje pateikiamuose prieduose rasite raktinių
žodžių sąrašus (33 – 77 psl.)), nurodyti renginio datą (Events dates), pasirinkti renginio tipą/us (Event type(s)), šaly/is
(Countries) ir sektorių/ius (Industrial Sectors).
Jeigu nieko nepažymėsite, bus pateiktas visas renginių sąrašas. Galite žymėti kelias šalis ir sektorius klaviatūroje
laikydami nuspaudę mygtuką „Ctrl“ ir pele žymėdami savo pasirinkimus.
PASTABA: kuo daugiau paieškos kriterijų įvesite, tuo mažiau gausite rezultatų.
Atlikus paiešką pagal Jūsų pasirinktus kriterijus, sistema pateiks Enterprise Europe Network organizuojamų renginių
sąrašą. Pasirinkus iš sąrašo Jus dominantį renginį bus matomas pilnas jo aprašymas.
Enterprise Europe Network organizuojamų renginių kalendorius
Enterprise Europe Network organizuojamų renginių kalendoriuje (Events Calendar) galite ne tik peržiūrėti renginius
pagal pasirinktą laikotarpį – mėnesį (Month) ir metus (Year), bet ir peržiūrėti visus buvusius renginius (Show all past
events) arba būsimus renginius (Show all future events).
Pasirinkus iš sąrašo Jus dominantį renginį bus matomas pilnas jo aprašymas.
Iškilus klausimams, maloniai prašome susisiekti su artimiausiu Enterprise Europe Network partneriu Lietuvoje:
http://www.paramaverslui.eu/index.php?-1094423966
Sėkmingų bendradarbiavimo galimybių naudojantis Merlin duomenų baze!
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