
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Workshop “Dolibarr ERP/CRM : Οργανώστε την επιχείρησή σας με ανοικτό
λογισμικό”        

Η ομάδα εργασίας για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα της ΕΕΛ/ΛΑΚ, σε

συνεργασία  με  το  δίκτυο Enterprise  Europe  Network-Hellas,  και  τον  Κόμβο

Καινοτομίας  και  Επιχειρηματικότητας  Τεχνόπολης  του  Δήμου  Αθηναίων  –

INNOVATHENS σας καλούν την Τρίτη 05/07/2016 στις 18:00 σε workshop με θέμα

 “Dolibarr ERP/CRM : Οργανώστε την επιχείρησή σας με ανοικτό λογισμικό” 

στο  INNOVATHENS (Πειραιώς 100, κτίριο: Αεριοφυλάκιο 2,   χάρτης).

Στόχος της ημερίδας είναι  να παρουσιαστούν τα οφέλη της χρήσης ERP & CRM

ανοιχτού  λογισμικού  για  την  διαχείριση  μιας  επιχείρησης   (επαφές,  τιμολόγια,

παραγγελίες,  προϊόντα,  αποθέματα,  ατζέντα,  emails,  κλπ.).  Θα  γίνει  αναλυτική

παρουσίαση  του  Dolibarr  ERP/  CRM.  Το Dolibarr  είναι  ένα  ανοικτού  κώδικα  και

δωρεάν  λογισμικό  που  έχει  σχεδιαστεί  για  μικρές  επιχειρήσεις,  ιδρύματα  και

ελεύθερους επαγγελματίες.

Θα  παρουσιαστούν  παραδείγματα  εγκατάστασης  και  χρήσης  του  Dolibarr  ως  μια

αυτόνομη  εφαρμογή,  ή  online  σε  ένα  mutualized  ή  dedicated  server  για  να

χρησιμοποιηθεί  από  οπουδήποτε,  όπως  και  παραδείγματα  χρήσης  του  από

Ελληνικές εταιρίες.

Η  συμμετοχή  στο  workshop  είναι  ελεύθερη,  για  καλύτερη  οργάνωση  του  χώρου

μπορείτε να δηλώσετε    εδώ   το ενδιαφέρον σας.

https://ellak.gr/simmetochi-sto-workshop-dolibarr-erpcrm/
http://innovathens/#map=19/37.97809/23.71478
http://www.innovathens.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
https://eellak.gr/


Για το Enterprise Europe Network-Hellas

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ελληνικός κόμβος του παγκόσμιου δικτύου Enterprise Europe Network
(www  .  enterprise  -  hellas  .  gr, http  ://  een  .  ec  .  europa  .  eu),  παρέχει  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες
επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 
To δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, το οποίο λειτουργεί από το 2008, με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελείται  από 12 οργανισμούς (ερευνητικοί  και  τεχνολογικοί  οργανισμοί,
σύνδεσμοι επιχειρήσεων, επιμελητήρια, αναπτυξιακή εταιρεία),  κατανεμημένους σε όλη τη χώρα, οι
οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, την πρόσβαση σε ιδιωτική και
δημόσια χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διαχείριση της καινοτομίας, την ευθυγράμμιση
με  ευρωπαϊκές  πολιτικές  και  τη  συμμετοχή  των  εταιρειών  σε  διαβουλεύσεις  για  νέες  πολιτικές
πρωτοβουλίες. 
Το δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις  ελληνικές επιχειρήσεις  σε περισσότερες από 60 χώρες,  χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση. Συνεργάζεται με πληθώρα εθνικών οργανισμών για την υποστήριξη των
επιχειρήσεων.

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 λειτουργεί ως κέντρο γνώσης
και  πλατφόρμα  διαλόγου  για  τις  ανοιχτές  τεχνολογίες.  Εκπροσωπεί  τα Creative  Commons,  είναι
ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA, του FAB LAB ATHENS (http://fablabathens.gr/) και μέλος του Open
Government Partnership (OGP) Network.

http://www.ogphub.org/
http://www.ogphub.org/
http://fablabathens.gr/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece
http://eellak.gr/
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