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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ανοιχτό λογισμικό & δεδομένα σε επιχειρήσεις
(best practices)

To Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο Τε κ µ η ρ ί ω σ η ς ( E K T ) σ ε σ υ νε ρ γα σ ί α μ ε τ ην Ε τ α ι ρ ε ί α Ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ
Λογισµικού / Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνουν ηµερί δ α τ η ν Τε τ ά ρ τ η 9 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ σ τ ο Ε θ ν ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Ε ρ ε υ ν ώ ν ( Α ί θ ο υ σα Σεμιναρίων) µε θέµα: «Ανοιχτό λογισμικό & δεδομένα σε επιχειρήσεις
(best practices)».

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών χρήσης ανοιχτού λογισμικού και
δεδομένων σε επιχειρήσεις.

Στον επιχειρηματικό κόσμο είναι πια προφανές ότι οι εφαρμογές ανοικτού λογισμικού
και η χρήση ανοιχτών δεδομένων έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας
τους. Σύμφωνα με μια πρόσφατη διεθνής έρευνα το 78% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί και βασίζεται σε κάποιο έργο ανοικτού λογισμικού.
Στην ημερίδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι εταιρειών οι οποίοι θα παρουσιάσουν με συγκεκριμένα παραδείγματα από τη δική τους εμπειρία χρήσης λύσεων Ανοιχτού Λογισμικού,
τα τεχνικά και οικονομικά οφέλη που μπορούν να έχουν οι εταιρείες από τη χρήση του.
Θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα case studies και θα προταθούν λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ, τόσο
ως προς το γενικό λογισμικό που απαιτείται σε κάθε εταιρεία, όσο και ως προς το εξειδικευμένο λογισμικό που απαιτείται για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων λογισμικού
(software) και υλικού (hardware).
Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την
υιοθέτηση και χρήση Ανοιχτού Λογισμικού και Ανοιχτών Δεδομένων και τα οφέλη αυτών.

EKT
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής
χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως εθνική υποδομή, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή,
οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και
πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας.
Παρέχει ευρεία πληροφόρηση για τα θέματα έρευνας & καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε
εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, και παράγει στατιστικές & δείκτες για την έρευνα, την ανάπτυξη
και την καινοτομία στην Ελλάδα.
Το ΕΚΤ αναπτύσσει και λειτουργεί ηλεκτρονική υποδομή, με υψηλή επενδεδυμένη αξία και
διαδικασίες, που εξυπηρετεί εθνικούς ρόλους, παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
ενισχύει την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και διασφαλίζει πρόσβαση στους χρήστες από οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Με εκτεταμένο δίκτυο εγκαθιδρυμένων συνεργασιών με διεθνείς φορείς
και με σημαντικούς φορείς παραγωγής έγκριτου περιεχομένου στην Ελλάδα, όπως βιβλιοθήκες,
αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα, και με προσανατολισμό προς την κοινωνία, το ΕΚΤ διακρίνεται
για την εξωστρέφεια, τη συνέπεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του.

ΕΕΛ/ΛΑΚ
Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισµικού/Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ): H µη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήµερα αποτελείται από 29 Πανεπιστήµια,
Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συµβάλλει στην
ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου
Λογισµικού, του Ανοιχτού Περιεχοµένου, των Ανοιχτών Δεδοµένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής
Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δηµόσιου τοµέα και των επιχειρήσεων στην
Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρµα διαλόγου για τις
ανοικτές τεχνολογίες. Ανάµεσα στους φορείς που συµµετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά
ελληνικά Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/
ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συµµετοχή των µελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δηµιουργών Ελεύθερου Λογισµικού, Ανοιχτού Περιεχοµένου και Τεχνολογιών
Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons, είναι ιδρυτικό µέλος του
COMMUNIA, του FAB LAB ATHENS (http://fablabathens.gr/) και µέλος του Open Government
Partnership (OGP) Network. Συνεργάζεται επίσης µε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ, www.ekt.
gr) στο δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas µε στόχο να ενισχυθεί το δίκτυο των επιχειρήσεων που παρέχουν εφαρµογές ή υπηρεσίες Ανοιχτών Τεχνολογιών. Εννέα µέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ
συµµετέχουν στο έργο του ΕΔΕΤ, Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισµικού που έχει ως αντικείµενο τη διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης για την ανάπτυξη εφαρµογών ανοιχτού
λογισµικού σε δέκα(10) θεµατικές περιοχές.

