28 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημέρες Συνεργασίας: ΕΛ/ΛΑΚ & Επιχειρηματικότητα
Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, στο πλαίσιο των
δράσεων της για την βελτίωση της συνεργασίας όλων των φορέων που έχουν άμεσο ή
έμμεσο ρόλο στη διάδοση, ανάπτυξη και χρήση του ανοιχτού λογισμικού στην Ελλάδα,
επιθυμεί να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις που παρέχουν εφαρμογές ή υπηρεσίες Ανοιχτού
Λογισμικού με εταιρείες με εταιρείες και φορείς χρήστες.
Σε συνέχεια της πρώτης εκδήλωσης αυτής της πρωτοβουλίας η οποία πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου και στο οποίο παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες μετάβασης σε Ανοιχτό
Λογισμικό Γραφείου από τις εταιρείες Olympic Catering και Νηρεύς, πραγματοποιείται το
Σάββατο 2 Απριλίου Ημερίδα με τίτλο “Ημέρες Συνεργασίας: ΕΛ/ΛΑΚ &
Επιχειρηματικότητα”, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) στις 11.00,
στο Μικρό Αμφιθέατρο με θέμα Open Source ERP's. Για το συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη
διεξαχθεί με επιτυχία τεχνική συνάντηση στις 10 Μαρτίου.

Αναλυτικά:
- 11:00 Χαιρετισμός, (Εκπρόσωπος ΕΕΛ/ΛΑΚ)
- 11:05 Παρουσιάσεις, Παναγιώτης Κονταξής (Open ERP) & Γιάννης Πρόϊος (Pytheus
ERP)
- 12:15 Πάνελ Συζήτησης, Συμμετέχοντες: Παναγιώτης Κονταξής, Γιάννης Πρόϊος,
Γιώργος Ιωάννου, Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Συντονιστής: Πέτρος Καβάσσαλης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Η πρόσκληση απευθύνεται σε εταιρείες που είτε δραστηριοποιούνται στον χώρο του Ανοιχτού
Λογισμικού είτε ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα οφέλη του. Απώτερος στόχος της
εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί το εναλλακτικό μοντέλο επιχειρηματικότητας του Ανοιχτού
Λογισμικού.
Λόγω περιορισμένων θέσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή
τους στη σχετική φόρμα: http://go.eellak.gr/imeres
Επίσης προσκαλούμε όλους τους εμπλεκόμενους (εταιρείες, προγραμματιστές ανοιχτού
λογισμικού, χρήστες) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μελλοντική ημερίδα
παρουσιάζοντας και την δική τους εμπειρία με το ανοιχτό λογισμικό, να μας
κοινοποιήσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στο
http://go.eellak.gr/business

Για τον Απρίλιο προγραμματίζονται ήδη μία τεχνική συνάντηση (workshop) και μία ανοιχτή
εκδήλωση με θέμα τη χρήση εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού σε τραπεζικά ιδρύματα και πιο
συγκεκριμένα εφαρμογές “reporting” και “data mining”.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση “Ημέρες Συνεργασίας:
Επιχειρηματικότητα” υπάρχουν στο: http://go.eellak.gr/imeres-sinergasias
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Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά
Ιδρύματα. Είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έχει ως κύριο στόχο να
συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του
δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει
κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του.
Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr

