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Projektreferens: 2017-1-EL01-KA202-036112
http://www.foss4smes.eu/

Vår gratis onlinekurs om fri och öppen
programvara (FOSS) för små och medelstora
företag är redo att ge dig en översikt över de
viktigaste FOSS-koncept och lösningar som finns
tillgängliga idag för dig att ta hänsyn till och
använda i ditt eget företag.

Koordinator & kontakt:
Atlantis Engineering S.A.
E-post: tsinari@abe.gr
Telefon: +30 2310 233 266
Webbplats: https://abe.gr/en/

Vi kommer att presentera kursen och våra
projektresultat på GNOME-konferensen i
Thessaloniki, Grekland 23-28 augusti!
Gå med oss här: https://2019.guadec.org/

European Digital Learning Network har
presenterat de första projektresultaten för
företrädare för målgruppen under dess
evenemang som hölls den 12 juni i Turin!
Deltagarna välkomnade det åtagande som
visades mot FOSS-lösningar och öppna
standarder och uttryckte positiva intryck om
utbildningen och ECVET FOSS affärsanvändares

kompetensprofil. Kontakterna som samlats in
under evenemanget visade hög motivation att
delta ytterligare i projektet och ge sitt bidrag
genom att testa den kommande slutliga
versionen av kursen i dess olika
användarscenarier!
Håll dig uppdaterad, fler uppdateringar kommer!

OpenForum Europe arbetar hårt för att utveckla
policyrekommendationer för projektet.
Policyrekommendationsrapporten är en
integrerad del av FOSS4SME-projektet utan
vilket FOSS4SME-projektets inverkan kommer
att begränsas kraftigt. Innehållet kommer att
utformas för att stödja utnyttjandet av
projektresultaten. Detta innebär upptagandet av
själva kursen i små och medelstora företag, som
stöder återanvändning av kursen och / eller dess
delar och stödjer den europeiska politiska miljön
för FOSS-användning av små och medelstora
företag. FOSS4SMEs konsortium inbjuder dig till
Bryssel den 25 september för att utforska dessa
och fler frågor med vår utmärkta panel från
akademi, små och medelstora företag och Open
Source. Besök vår webbplats för mer information

och registrering.

Dessutom publicerar vi ibland uppdateringar och
intressant information på våra sociala
mediekanaler twitter & facebook: @
FOSS4SMEs, LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/foss4smes/.
Kolla in dem och följ oss där för att hålla dig
uppdaterad om vidareutvecklingen och
förbättringarna av e-learning-plattformen.
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