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Az eBIZ-ről   
Az eBIZ-TRC egy európai kezdményezés, melynek célja:  
Az európai Texil.- Ruházati és Cipőipar  üzleti 
folyamatainak, adatátviteli struktúrájának és 
szabványainak  európai és nemzetközi szintű 
harmonizációja 

Napjaink komplex és gyorsan változó kereskedelmi/gazdasági 
környezete a divatipar számára szükségessé teszi a piaci igényekre 
való azonnali reagálást. 

Szabványok és kölcsönösen elfogadott, egységes keretrendszerek  
teszik lehetővé a  beszállítóknak, gyártóknak és kereskedőknek, hogy 
üzleti folyamataikat az ellátási láncon belül az eBusiness segítségével 
elektronikusan  kapcsolják össze.

Az eBIZ az első ilyen típusú kezdeményezés a divatipar számára az 
egységes elektronikus nyelv megteremtésére. 

Több, mint 150 céggel és szervezettel 20 országban együttműködve 
az eBIZ a következőket eredményezte: 

• az e-business adaptáció szintjének elemzése az adott ágazatokban 
az EU-ban,  

• Reference Architecture műszaki Kézikönyv; a  legfőbb eBIZ 
eredmény az e-business interoperabilitás megteremtéséhez, mely a 
szektor teljes ellátási láncát lefedi,

• próbaüzem futtatása 17 teszt-üzemben a  Reference Architecture 
Kézikönyv kontrollja és  tökéletesítése érdekében; vállalatok 
csoportjai tesztelték az e-Business-t  valós üzleti körülmények 
között és  használták fel  a rendszer interoperabilitását az adatok 
továbbítására. 

• információs kampány a harmonizált e-Business előnyeinek 
tudatosítására a divatiparban

• az e-BIZ érdekeltek csoportja a terjesztés támogatására és az 
eredmények további javítására.

A 2008-ban az Európai Bizottság Vállalati és Ipari Igazgatósága által indított eBIZ projektet  egy háromtagú konzorcium 
vezeti (EURATEX, CEC, ENEA) és az Európai Ruházati és Textil Szövetség koordinálja. 

További információk a tevékenységről és a fő partnerekről megtalálhatók:
www.eBIZ-tcf.eu.
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Az eBIZ-TRC Reference 
Architecture Kézikönyvről  
Az RA Kézikönyv kulcsfontosságú pontjai

A teljes Reference Architecture Kézikönyv letölthető az internetről   

www.eBIZ-tcf.eu  

• A fő cél a létező, örökölt részeket is tartalmazó rendszerek 

közötti interoperabilitás megteremtése, valamint a textil- 

ruházati- és cipőipari szektorban a nagyvállalatok és a KKV-k 

közötti interoperabilitás megkönnyítése. 

• Az RA Kézikönyv üzleti folyamat- és adat-modelleket, 

termékazonosítást, valamint adatátviteli protokollokat 

tartalmaz. Skálázhatóság, illetve alacsony belépési küszöbérték 

jellemzi, ezáltal kisvállalatok részére is elérhető megoldásokat 

tartalmaz. 

• Ahol lehet, ott meglévő nyilvános szabványokat használ  

(pl. UBL, ebXML), továbbá a textil-, ruházati- és cipőipar  eddigi 

tapasztalataira épít. (pl. Moda-ML és Shoenet projektek.)

• Az RA  Kézikönyv az érintett szektorok ellátási lánca üzleti 

folyamatainak mind  gyártó-kiskereskedői (downstream), mind  

gyártó-beszállítói  (upstream) vetületében alkalmazható. 

• Az RA Kézikönyvben foglalt üzenetek teljes sorát  nem feltétlenül szükséges megvalósítani, a meghatározott  

adatmodelleket azonban kötelező adaptálni. 

• Csak az e-Business downstream vetületére írja elő  a GTIN (Global Traded Item Numbers) kötelező használatát a 

termékazonosításra és a GLN (Global Location Numbers) használatát  a részvevő felek azonosítására. 

• Az adatátvitelt SOAP kell hogy támogassa HTTP-n vagy SMTP-n keresztül és a minimális biztonsági elvárásoknak 

meg kell hogy feleljen.  

• Az RA Kézikönyv karbantartását és népszerűsítését  a jövőben az eBIZ Érdekeltek Csoportja fogja végezni. 
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