12 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διοργάνωση Ημερίδας “Ανοιχτό Λογισμικό & Επιχειρηματικότητα”
Στο πλαίσιο του “Money Show” και σε συνέχεια της ημερίδας που διοργανώθηκε το Σάββατο
26 Νοεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη, η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα (www.ellak.gr, ΕΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνει σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο
Επενδυτών & Διαδικτύου, και το e-ΤΕΕ, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12:0014.00, ημερίδα με θέμα: "Ανοιχτό Λογισμικό και Επιχειρηματικότητα" στο ξενοδοχείο
HILTON Αθηνών, Business Center- αίθουσα "ΙΚΑΡΙΑ".
Στην Ημερίδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εταιρειών Νηρέας και Everest και θα
παρουσιάσουν με συγκεκριμένα παραδείγματα από τη δική τους εμπειρία μετάβασης σε
λύσεις Ανοιχτού Λογισμικού τα τεχνικά και οικονομικά οφέλη, που μπορούν να έχουν οι
εταιρείες από τη χρήση του. Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες που ενδιαφέρονται
να ενημερωθούν για την υιοθέτηση και χρήση Ανοιχτού Λογισμικού και τα οφέλη αυτού.
Αναλυτικά θα παρουσιαστεί η εμπειρία της εταιρείας Νηρέας από τον κ. Παναγιώτη
Καραμπέρη, η οποία μεταξύ άλλων έχει χρησιμοποιήσει την τεχνολογία του open-source
virtualization, εξηγώντας τις δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από αυτό για μείωση των
servers, εξοικονόμηση πόρων αλλά και χρόνου διαχείρισης.
Θα παρουσιαστεί ακόμα το παράδειγμα της εταιρείας Everest από τον κ. Ιωάννη Κοτρώτσιο,
όπου χρησιμοποιεί το λογισμικό γραφείου OpenOffice.org. Τέλος ο κ. Παναγιώτης
Κρανιδιώτης, συνεργάτης της ΕΕΛ/ΛΑΚ, θα παρουσιάσει την τεχνολογική πλατφόρμα
ανοικτού λογισμικού LGAF (Local Government Application Framework ) η οποία συνδυάζει και
ενοποιεί τεχνολογίες αιχμής αποσκοπώντας σε ένα κοινό πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρησιακών
εφαρμογών για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Δηλώσεις συμμετοχής για την Ημερίδα, στη σχετική φόρμα.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
(http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και
Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη
του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου 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
ανοιχτές τεχνολογίες.
Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr

