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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εφαρμογή Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων
Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) στο πλαίσιο των
δράσεών της για ανάπτυξη και προώθηση του ανοικτού λογισμικού, θέλοντας να συμβάλει
στην αυτοματοποίηση των διεργασιών, την μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και την
εξοικονόμηση πόρων προκήρυξε διαγωνισμό, σε συνεργασία με το Γραφείο του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, για την ανάπτυξη εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου και διαχείρισης υποθέσεων.
Η εφαρμογή χωρίζεται σε δύο βασικά συστήματα τα οποία υλοποιούν τις παραπάνω
λειτουργικές απαιτήσεις και αυτά είναι:
 Το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
 Το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων
Το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου χειρίζεται τα εισερχόμενα / εξερχόμενα έγγραφα και
τα συνημμένα τους. Χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα, οι χρήστες του ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου μπορούν να επωφεληθούν από τα προηγμένα χαρακτηριστικά της
πλατφόρμας, προκειμένου να χειριστούν τα έγγραφα. Αυτό το υποσύστημα παρέχει έναν
εύκολο τρόπο διεκπεραίωσης της εισερχόμενης / εξερχόμενης αλληλογραφίας, επιστολές από
πρότυπα και διατηρεί ένα ασφαλές αποθετήριο εγγράφων.
Το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων παρέχει μια εδραιωμένη ροή εργασίας για την
επεξεργασία των εγγράφων σχετικά με συγκεκριμένες εργασίες και την δομή του οργανισμού.
Παρέχει ένα τυποποιημένο τρόπο για τη διαχείριση και την κατεύθυνση συγκεκριμένων
δράσεων που λαμβάνονται από τους χρήστες του για την ολοκλήρωση εργασιών του
οργανισμού.
Η εφαρμογή διατίθεται με την άδεια χρήσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης European Union Public
Licence (http://www.osor.eu/eupl), η οποία εξασφαλίζει την ελεύθερη διάθεση καθώς και τη
χρήση αλλά και την τροποποίηση της εφαρμογής από οποιονδήποτε.
Τα παραδοτέα της εφαρμογής είναι διαθέσιμα στο δικτυακό χώρο (www.scriptum.gr), και θα
ανανεώνονται σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του έργου.
Θεωρούμε ότι μία τέτοια εφαρμογή μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε Φορείς του
Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την απώλεια
εγγράφων, παρέχοντας μία επεκτάσιμη και ολοκληρωμένη εφαρμογή για τη δημοσίευση,
κατηγοριοποίηση και τη διαχείριση εγγράφων. Με τη χρήση του ανοικτού κώδικα είναι δυνατή
η διαρκής βελτίωση και προσθήκη νέων λειτουργιών καθώς και η ελεύθερη χρήση και
αξιοποίηση του συστήματος από όσους φορείς το επιθυμούν.
Καλούμε όσους χρήστες επιθυμούν να δοκιμάσουν την εφαρμογή, η οποία υπάρχει διαθέσιμη
στο δικτυακό χώρο www.scriptum.gr, να εγγραφούν και στη λίστα scriptum-users (εγγραφή:
http://lists.ellak.gr/listinfo/scriptum-users). Επίσης καλούμε όσους developers επιθυμούν να
συνεισφέρουν στον κώδικα να εγγραφούν στο projects.ellak.gr στο έργο scriptum.

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

