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Πανευρωπαϊκή διάκριση για τη λύση eDialogos
8 Οκτωβρίου, 2010

Σε έρευνα του Πανεπιστημίου Bocconi ο Δήμος Τρικκαίων με την πλατφόρμα ηλεκτρονικ
συμμετοχής eDialogos της IMC Technologies, έλαβε την πρώτη θέση.

Νέα
Κινητή τηλεφωνία

Την τριάδα συμπλήρωσαν το Αμβούργο και η Βιέννη. Μεταξύ
των ανταγωνιστών ήταν το Λονδίνο, Παρίσι, Βιέννη, Γενεύη
Βερολίνο, Βαρκελώνη, Στοκχόλμη κ.α.
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Αξίζει να δείτε

Το πρωτοσέλιδο
• Οικονομικά αποτελέσματα ΟΤΕ

Κυκλοφόρησε
Κυκλοφόρησε στις 29/10 το νέο
τεύχος της 48σέλιδης "Techpress"
δωρεάν στο δίκτυο διανομής της
free press εφημερίδας Metro. Την
"Techpress" μπορείτε να βρείτε και
στα περίπτερα της επαρχίας στην

Ως κριτήριο της έρευνας για τη ψηφιακή ενδυνάμωση και τη
συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
χρήση ΤΠΕ ορίστηκε ο Δείκτης Αξιολόγησης Ψηφιακής
Ενδυνάμωσης, για τον υπολογισμό του οποίου λαμβάνονται
υπόψη 4 συστατικά στοιχεία: α) η Ηλεκτρονική Πληροφόρηση, β) τα εργαλεία Web 2.0, γ) η
Ηλεκτρονική Διαβούλευση και δ) η Διαδικασία Ηλεκτρονικής Λήψης Αποφάσεων.
Η λύση eDialogos είναι η κορυφαία και πιο ολοκληρωμένη λύση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο με πολλές διακρίσεις μέχρι σήμερα. Η IMC Technologies έχει ήδη
ανακοινώσει τη διάθεση του eDialogos open source edition εντός του 2010, δεσμευόμενη από
στρατηγική επιλογή της να συνεισφέρει στην κοινότητα ανοικτού κώδικα και ελεύθερου
λογισμικού.
Η IMC Technologies είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα της
ηλεκτρονικής συμμετοχής, του λογισμικού κοινοτήτων και Web 2.0 εφαρμογών.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.imc.com.gr/eparticipation.
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