Comunicat de premsa

Una
trentena
d’empreses
TIC
s’adhereixen al projecte Eines TIC

catalanes

Eines TIC facilita la gestió de petits negocis mitjançant un seguit d’eines
informàtiques de programari lliure
El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, ha
signat avui avui un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i
una trentena d’empreses catalanes del sector de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) pel qual aquestes es comprometen a fer
difusió i facilitar la distribució del projecte Eines TIC, un paquet informàtic de
programari lliure per a treballadors autònoms i petites empreses emmarcat dins
el pla PIMESTIC, que pretén exposar els avantatges de l’ús de TIC per a la
productivitat i competitivitat de les pimes catalanes.
Durant l’acte de signatura, el secretari Jordi Bosch ha destacat la importància
de la implicació de les empreses catalanes del sector TIC en la difusió i
distribució d’Eines TIC “perquè en aquest cas és tant important la difusió com el
propi producte” i ha afegit que Eines TIC “permetrà assolir un nivells de
confiança i proximitat amb els usuaris que difícilment es podrien assolir per
altres canals”. El secretari Jordi Bosch ha convidat les empreses del sector de
les TIC a veure aquest nou producte “com una oportunitat al voltant de la qual
es poden construir diferents models de negoci i no pas com una competència
deslleial per part de l’administració pública”.
El paquet informàtic Eines TIC, un producte construït sobre eines estàndard de
programari lliure ja existents, ofereix un conjunt d’eines destinades a cobrir les
necessitats informàtiques bàsiques de treballadors autònoms i microempreses i
facilitar, d’aquesta manera, la introducció de les TIC en la gestió dels seus
negocis. Eines TIC inclou un paquet ofimàtic, un client web, un gestor de correu
electrònic, una eina de gestió empresarial per a la facturació i gestió de clients i
proveïdors i una eina de Terminal Punt de Venda (TPV) per a comerços i
negocis de restauració.
Les 32 empreses signants del conveni de col·laboració amb la Generalitat de
Catalunya per a la difusió i distribució de l’Eines TIC són: Ceina, Ausatel,
Bauwerk, Divilop, ItechGroup, Grupo Constant, Open Alliance, IMS2000, BG
Technology, Intro, Agoranet, Egaraset, Is-Wen, Global Local Networks, Genos,
PCRSL, Clarcat, Aisi, Stratebi, Digiteix, PimeSoft, AmidaSoft, Essi Projects,
Electromàtica Digital, Salasl, Acrecenta, Tecnoba, Dertochip, Ecmos
Informàtica, Gras Borràs Informàtica, Cuviv i Inforber.
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Distribució d’Eines TIC
El signat avui és el segon conveni d’adhesió al projecte que es firma, després
del que la Generalitat de Catalunya va signar el passat més de març amb la
Confederació del Comerç de Catalunya i altres destacades associacions
empresarials i gremials del país. Des d’aquell moment i fins ara, ja s’ha
distribuït entre les associacions i col·legis professionals 2.497 DVDs del paquet
informàtic Eines TIC, mentre que hi ha hagut 4.707 descàrregues en línia (des
de la web http://einestic.pimestic.cat) del mateix programari.
Paral·lelament, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació
(STSI) ha dut a terme tres jornades de difusió i promoció del projecte a Berga,
Igualada i Viladecans amb una mitjana de trenta assistents per jornada, i té
previst realitzar-ne disset més fins a finals d’any.
Sobre el pla PIMESTIC
El pla PIMESTIC és una iniciativa conjunta de la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) del Departament de
Governació i Administracions Públiques i d’ACC1Ó CIDEM|COPCA del
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
El pla PIMESTIC pretén millorar la percepció de les TIC entre les petites i
mitjanes empreses catalanes i superar els principals obstacles de la seva
implantació: el desconeixement del valor d’aquestes tecnologies, la falta de
formació, la desconfiança i la manca d’adaptació a les necessitats de les
empreses. El desplegament del pla preveu diverses actuacions tant en l’àmbit
territorial com en l’àmbit sectorial, i té un pressupost de 20 milions d’euros en 4
anys.
Més informació a: http://einestic.pimestic.cat
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