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La Fundació iBit, en el marc del Plan Avanza i seguint la seva política de promoure el programari
lliure com alternativa real i útil per a les petites i mitjanes empreses, presenta aquest dimecres 11 de
novembre a les 17:30h la tercera jornada del cicle "Solucions Open Source per a PIMEs". Agraïm la
vostra col·laboració en la difusió de l'esdeveniment.

Me varen passar aquest text en un email i pel que varem parlar crec que volen que això sigui comentat així que vos faig
una copia.

Aquesta tercera jornada té com a títol "Open ERP i el Negoci del Programari Lliure (I)" i intentarem explicar com es
pot fer negoci amb el programari lliure. Per això, comptarem amb la presència d'Antoni Aloy, programador fundador de
APSL, i de Jordi Esteve, soci de zikzakmedia i professor de la UPC, que també ens parlarà de la gestió empresarial
global amb l'eina lliure OpenERP. Les ponències seran presentades per Benjamí Villoslada, divulgador, programador i
activista del programari lliure i co-fundador de /menéame/.

La jornada es durà a terme a la Cambra de Comerç de Palma (c/ Estudi General, 7) a les 17:30h i es podrà seguir en
directe per Internet a la Web www.ibit.org(1)

Més informació i inscripcions al telèfon 971 177 270 i a mblazquez arroba ibit.org

Per cert, després fem una quedada de Bulma. :)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.ibit.org1. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2531
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