Τρίτη 23 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εργαστήρια “Digital Transformation Implementations with Open Standards and Open
Source Platforms σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Λευκωσία

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Δήμο
Αθηναίων, το Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου
Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου την ITDT και την WSO2 θα διοργανώσουν 3 εργαστήρια
παρουσίασης επιχειρηματικών λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού ανοιχτού λογισμικού στη
Θεσσαλονίκη στις 06/05/2019, στην Αθήνα στις 07/5/2019 και την Λευκωσία στις 09/05/2019,
Στα εργαστήρια θα παρουσιαστούν πλατφόρμες ανοιχτού λογισμικού που μπορούν να
προσφέρουν λύση σε μεγάλους οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στόχος είναι η
ανάδειξη του ανοιχτού λογισμικού που προσανατολίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις και
οργανισμούς (Enterprise Open Source) και η δημιουργία συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων,
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και δημοσίων οργανισμών.
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διαλειτουργικότητας με APIs, Event Driven Architecture και οι λύσεις που μπορεί να προσφέρει
στην διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης (ΙΑΜ) το λογισμικό ανοιχτού κώδικα WSO2 .

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται στο πλαίσιο ανάδειξης λύσεων ανοιχτών τεχνολογιών σε
συνεργασία με εταιρείες και φορείς που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς
υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται για
την υιοθέτηση λύσεων ανοιχτών τεχνολογιών, δείτε για ενημέρωση την πιο πρόσφατη εκδήλωση
για Ανοικτές Τεχνολογίες & Ψηφιακό Μετασχηματισμό στο Δημόσιο που συνδιοργάνωσε ο
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών με την UniSystems και τη Red Hat.

H εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 06 Μαΐου 1μμ- 5:00μμ στην
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, Κτίριο Γ2, Πυλαία, αίθουσα ‘Μάρκος Δούφος’ (αναλυτικό πρόγραμμα
εδώ ), στην Αθήνα την Τρίτη 7 Μαΐου, 1μμ-5:00μμ στο Athens Digital Lab στο Σεράφειο κέντρο
Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας (αναλυτικό πρόγραμμα εδώ ) ενώ στην Λευκωσία στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου την Πέμπτη 9 Μαΐου (αναλυτικό πρόγραμμα εδώ ).

Για να την παρακολουθήσετε θα πρεπει να

εγγραφείτε στην φόρμα https://ellak.gr/wso2-

workshops/. Θα σταλούν ατομικές προσκλήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες. Τα εργαστήρια θα
διεξαχθούν στα Αγγλικά.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσες εταιρείες και φορείς έχουν να προτείνουν ώριμα έργα ανοιχτών
τεχνολογιών να συμβάλλουν ώστε να διοργανωθούν αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις προτάσεις τους στο admin@eellak.gr.

__________________________________________________________________

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 35
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
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 ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών
Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την
υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία
και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου
Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών
Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι
ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data
Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-wedo/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr

