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● ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ √√
● ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ √ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ √
● ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ √ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ √
● ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ √ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ √
● ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ PIVOT √ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ PIVOT √
● ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ DATA √ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ DATA √
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Καλημέρα σας. 

Ονομάζομαι Ιωάννης Κοτρώτσιος και είμαι Διευθυντής 
Στρατηγικού Σχεδιασμού στην εταιρεία Olympic Catering. 

Η εταιρεία μου δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών 
τροφοδοσίας αεροσκαφών και στο χώρο του βιομηχανικού 
τροφίμου.

Επίσης λειτουργεί κυλικεία εντός των αεροδρομίων με την 
επωνυμία EverestOlympicCatering καθώς και δραστηριοποιείται 
σε κλειστά σημεία όπως τα νοσοκομεία.
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Η εταιρεία ανήκει στον όμιλο Everest από τον οποίο και προέρχομαι κατέχονταςπριν 
εκεί την θέση του IT Manager κα υλοποιώντας και από αυτή τη θέση πoλλά έργα. 

Στον όμιλο Everest ανήκουν και τα γνωστά εστιατόρια LaPasteria, τα 
ζαχαροπλαστεία Papagallino, τα καταστήματα των εθνικών οδών Olympus Plaza, τα 
Gloria Jeans Coffe και η ΚΟΥΖΙΝΑ με κορυφαίος έλληνες chef. 

Ο όμιλος Everest ανήκει στον όμιλο της Vivartia, στον οποίο ανήκουν ακόμα η 
ΔΕΛΤΑ, η GOODYS, τα FloCafe και ο μπαρμπα Στάθης

Ας έρθουμε λοιπόν στο θέμα μας, το Ανοικτό Λογισμικό και οι Επιχειρήσεις.

Μετά την εξαιρετική παρουσίαση του συναδέλφου, και αφού αναγκάστηκα να σβήσω 
τουλάχιστον 10 slides από την παρουσίασή μου, σας παραθέτω μερικές από τις 
εμπειρίες που απέκτησα με την εγκατάσταση του OpenOffice στον όμιλό μας.
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Στα καταστήματα μας υλοποιήσαμε ένα μεγάλο έργο 
εγκατάστασης POS συστημάτων. Η υλοποίηση αυτή ξεκίνησε το 
2006 και ολοκληρώθηκε σε ένα χρόνο. Το λογισμικό των POS 
αναπτύχθηκε εσωτερικά στην εταιρεία μας και ένα από στα 
στοιχεία της υλοποίησης ήταν και η εγκατάσταση λογισμικού 
γραφείου, με βασικές λειτουργίες τον κειμενογράφο, τα 
υπολογιστικά φύλλα και το email.

Η εγκατάσταση έγινε σε 70 από τα 200 περίπου συνολικά 
σημεία σε όλη την Ελλάδα και οι χρήστες του λογισμικού είναι 
περίπου 300.

Ενώ σε όλες τις περιπτώσεις εγκατάστασης νέου λογισμικού 
ακολουθούμε την διαδικασία της αναζήτησης, των προσφορών 
και της αξιολόγησης, σε αυτή την περίπτωση που αφορούσε 
εφαρμογή γραφείου η εγκατάσταση Microsoft Office θεωρήθηκε 
η αυτονόητη επιλογή.
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Γιατί; Διότι η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι τo Microsoft Office είναι 
συνολικά καλύτερο εταιρικό λογισμικό από το OpenOffice, ειδικώτερα την 
περίοδο που εμείς υλοποιήσαμε την εγκατάσταση.

Το ίδιο ισχύει βέβαια και για το SAP. Είναι συνολικά καλύτερο από τo λογισμικό 
της Singular ή της Entersoft ή της Altec ή οποιασδήποτε άλλης αντίστοιχης 
εταιρείας.

Όμως πόσοι από εσάς θα πλήρωνατε για να πάρετε το SAP όταν καλύπτεστε 
πλήρως από την λειτουργικότητα των υπολοίπων;

Μάλλον κανένας. 

Στους καιρούς μας, έννοιες όπως EBIDA, CAPEX , OPEX και λοιπά μας έχουν 
γίνει στενός κορσές.

Δεν τολμάς να ζητήσεις κάτι από την Γενική Διεύθυνση για να κάνεις την δουλειά 
σου και σου λέει δεν έχω CAPEX, δεν έχω budget και γενικά δεν έχω...
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Ας δούμε λίγο τρέχουσες τιμές από το site της Microsoft. 
Προφανώς οι τιμές που μπορούν να επιτευχθούν, μπορούν να 
αλλάξουν σημαντικά αλλά ας δουλέψουμε πάνω σε αυτές.
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31.000 €

Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα. Το κόστος 
εγκατάστασης και το κόστος χρήσης.
Με σημερινές τιμές έχουμε 379 Χ 70 = 26530.
Επίσης το WinRar κοστίζει περίπου 30, που σημαίνει 
άλλα 2100. 
Το πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης κοστίζει 
37€, προσθέτουμε 2590€, σύνολο 31220

Δηλαδή εάν το διαιρέσουμε με το 14, σημαίνει 
χονδρικά ένα άτομο με κόστος μισθοδοσίας 2230€.
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Επίσης για να βγάλεις άκρη με τις άδειες 
χρήσης πρέπει να συμβουλευτείς 
οπωσδήποτε και δικηγόρο. 
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Αντιγράφω από την Microsoft

Οι διαρκείς και μη διαρκείς επιλογές είναι διαθέσιμες, ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε το 
χρονικό διάστημα ισχύος της Άδειας Χρήσης. Μία διαρκής Άδεια Χρήσης σάς 
παραχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό για πάντα, ενώ μια μη διαρκής 
Άδεια Χρήσης ισχύει για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο - παρόμοια με ό,τι ισχύει 
για την ενοικίαση.

Διαρκής χορήγηση Αδειών Χρήσης
Μία διαρκής Άδεια Χρήσης σάς παραχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό 

για πάντα αλλά απαιτείται να πληρώσετε το 100% του κόστους. Οι Άδειες Χρήσης 
Open License, Open Value, Open Value - Company Wide, Enterprise, Select και 
Select Plus έχουν όλες διαρκή χαρακτήρα. Ο συνδυασμός μιας διαρκούς Άδειας 
Χρήσης με το πρόγραμμα Software Assurance, σάς δίνει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσετε την τελευταία έκδοση ενός προϊόντος και οποιεσδήποτε νέες 
εκδόσεις αυτού του προϊόντος, οι οποίες εισάγονται στην αγορά, στη διάρκεια της 
σύμβασης που έχετε υπογράψει.

Μη διαρκής χορήγηση Αδειών Χρήσης
Η μη διαρκής χορήγηση Αδειών Χρήσης παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού 

για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Με τη λήξη της σύμβασης, για να 
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό, μπορείτε είτε να ανανεώσετε τη σύμβαση 
ή να επιλέξετε την αγορά λογισμικού διαρκούς χαρακτήρα. Εάν επιλέξετε να μην 
ανανεώσετε τη σύμβαση, θα πρέπει να καταργήσετε το σύνολο του λογισμικού. Οι 
Άδειες Χρήσης Enterprise Agreement Subscription, Open Value Subscription είναι μη 
διαρκούς χαρακτήρα. 
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Μου θυμίζει το ελληνικό 
κράτος. Είναι τόσο 
περίπλοκο το σύστημα που 
είσαι πάντα εκτεθειμένος..

Και η BSA παραμονεύει...
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Και εδώ έρχεται και παίρνει θέση εκκίνησης το Ανοικτό Λογισμικό.

Ωραία λες, αφού δεν υπάρχουν χρήματα ας δω τι μπορώ να κάνω. Και 
ξεκινάς την αναζήτηση. Διότι αυτό είναι ένα πρόβλημα στο ανοικτό 
λογισμικό σήμερα. Δεν υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που θα σε πλησιάσουν 
και θα σου προτείνουν λύσεις ανοικτού λογισμικού καθώς επίσης δεν 
εμφανίζονται σε εκθέσεις όσες εταιρείες ασχολούνται, για να μπορέσεις να 
τις γνωρίσεις. Πρέπει να τις βρεις μόνος σου.

Και ευτυχώς η ΕΛΛΑΚ ξεκίνησε μια τέτοια προσπάθεια ενημέρωσης έτσι 
ώστε να είναι πιο εύκολη η διαδικασία για όλους εμάς τους 
υπεραπασχολημένους – είναι η αλήθεια - Διευθυντές Πληροφορικής.
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Τι εναλλακτικές έχουμε;
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Εδώ βλέπουμε ποια λειτουργικά υποστηρίζονται
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Άρα μία καλή επιλογή ανοικτού λογισμικού είναι το 
γνωστό OpenOffice. (τώρα LibreOffice)
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● ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ √√
● ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ √ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ √
● ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ √ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ √
● ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ √ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ √
● ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ PIVOT √ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ PIVOT √
● ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ DATA √ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ DATA √
● ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ√ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ√

Ερωτήματα

 - Είναι αξιόπιστο, ασφαλές και χωρίς προβλήματα;

Είναι. Επίσης είναι πιο ασφαλές από το Office

 - Ποιος μας υποστηρίζει εάν έχουμε πρόβλημα; Μπορώ να υπογράψω συμβόλαιο;

Με συμβόλαιο υποστήριξης υπάρχουν εταιρείες 24Χ7. Αλλά υπάρχει και πολύ δυναμική 
κοινότητα υποστήριξης. Άλλωστε πόσο συχνά έχουμε χρειαστεί εταιρική υποστήριξη από 
την Microsoft για το Office; Ποτέ

 - Οι χρήστες των καταστημάτων είναι βασικοί χρήστες με βασικές εργασίες. Καλύπτονται 
από την νέα εφαρμογή; Απόλυτα

 - Εάν χρειαστεί κάτι εξειδικευμένο μπορεί να γίνει;

Ναι, υποστηρίζει γλώσσες προγραμματισμού. Παράδειγμα το οργανόγραμμα που 
έφτιαξε η ΕΛΛΑΚ. Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Εφόσον μπορώ να 
τροποποιήσω το λογισμικό για να ταιριάξει ακριβώς στις απαιτήσεις της εταιρείας 
έχω αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

 - Υποστηρίζει το Calc, pivot tables και άμεση σύνδεση με βάση δεδομένων για λόγους 
reporting; Ναι, με ODBC,JDBC. Υποστηρίζει Pivot tables αλλά όχι pivot charts 

 - Η νέα εφαρμογή είναι συμβατή με τα υπόλοιπα συστήματα;  Ναι

Έτσι λοιπόν πήραμε την απόφαση και προχωρήσαμε
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Έγινε δοκιμαστική χρήση από το IT σε πλήρη λειτουργία για 1 μήνα.

Writer, Calc, Impress, ThunderBird.

Επίσης εγκαταστάθηκε 7zip και UltraVNC.

Εγκαταστάθηκε το λογισμικό από τους τεχνικούς της εταιρείας και αμέσως 
ξεκίνησε η κανονική του λειτουργία (εν μία νυχτί). Την μία μέρα δούλευαν με MS 
Office και την άλλη μέρα με OpenOffice. Επειδή οι χρήστες ήταν ήδη 
εξοικοιωμένοι με το MSOFFICE, η εκπαίδευση που χρειάστηκαν ήταν ελάχιστη. 
Το πρόγραμμα είχε προσαρμοστεί να γράφει κατευθείαν σε .doc και σε .xls για 
να μην υπάρχουν ζητήματα με τους κεντρικούς χρήστες και την ανταλλαγή 
αρχείων. Επίσης είχαν δοθεί σύντομες οδηγίες.

Την πρώτη εβδομάδα υπήρχαν κάποια θέματα σχετικά με μορφοποιήσεις 
κειμένων αλλά επειδή οι φόρμες επικοινωνίας έχουν τυποποιηθεί τα 
προβλήματα αυτά ήταν ελάχιστα. Να ενημερώσω εδώ ότι η αλλαγή αυτή έγινε 
πριν περίπου 4 χρόνια με την έκδοση 2 του OpenOffice. Τώρα πλέον δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Από τότε δεν έχουμε ξανά θέμα που αφορά λειτουργικότητα του προγράμματος. 
Επίσης δεν προέκυψαν θέματα ταχύτητας ή ασυμβατότητας,

Υπάρχει επίσης και η Portable edition. Πολύ βολική για τους περιφερειακούς 
που έχουμε για να την κουβαλάνε στο stickάκι τους.
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Εδώ βλέπετε μια οθόνη από ένα κατάστημα μας. Παρατηρείτε 
τα αρχεία που βρίσκονται στην επιφάνεια εργασίας και είναι 
αρχεία OpenOffice. Επίσης θα δείτε ότι οι συντομεύσεις λένε 
Excel και Word, για να μην υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας με 
τα κεντρικά. Πολλοί χρήστες νομίζουν ότι όντως δουλεύουν με 
MS Office.

Να σας δείξω τώρα μία άλλη προσπάθεια που δείχνει την 
ευελιξία του λογισμικού OpenOffice όπως τροποποιήθηκε για 
ανάγκες εκπαίδευσης
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Οπως γίνεται αντιληπτό δεν είναι ένα λογισμικό που 
είναι απλώς παραμετροποιήσιμο, είναι μία πρώτη 
ύλη δημιουργίας. Όταν μπορείς να τροποποιήσεις 
το λογισμικό για να το ταιριάξεις ακριβώς στις 
ανάγκες σου και όχι να ταιριάξεις τις ανάγκες σου 
στο λογισμικό, τότε έχεις ένα σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
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OOpen DDocument FFormat
Τα δεδομένα ανήκουν σε εμάς και όχι στο πρόγραμμα

Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει κόστος εξόδου 
από το λογισμικό.

Τι σημαίνει κόστος εξόδου;

Επειδή είμαι στο χώρο από το 1986 και η πρώτη version του 
Excel που χρησιμοποίησα ήταν η 2.04 (η πρώτη που βγήκε 
για PC) το 1987, υπενθυμίζω ότι την εποχή εκείνη βασιλιάς 
ήταν το Lotus 1-2-3 και βάση δεδομένων ήταν η DBASE. 
Οτιδήποτε είναι σήμερα ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό δεν 
σημαίνει ότι θα είναι ή θα υπάρχει και αύριο. Εάν λοιπόν το 
καταργήσω ποιο θα είναι το κόστος μετάβασης σε άλλο 
λογισμικό; Επειδή το OpenOffice χρησιμοποιεί 
O(pen)D(ocument)F(ormat) τα αρχεία μεταφέρονται αμέσως 
χωρίς καμιά επεξεργασία. 

Τα δεδομένα ανήκουν σε μας και όχι στο λογισμικό μας.
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Βέβαια προκύπτουν θέματα. Τι γίνεται τώρα που η 
Oracle έχει αγοράσει το OpenOffice;

Μήπως αύριο αρχίσω και πληρώνω όπως κάνει τώρα 
για το Oracle OpenOffice;

Άγνωστο. Βέβαια ιδρύθηκε το The Document 
Foundation που συνεχίζει το OpenOffice με την ίδια 
ακριβώς λειτουργικότητα λέγοντας το πλέον 
LibreOffice.......
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Windows ή Linux ;

Βέβαια τρώγοντας έρχεται η όρεξη..

Το λογισμικό που χρησιμοποιούμε στα γραφεία αφορά 
λογισμικό γραφείου, λογισμικό απομακρυσμένης χρήσης, 
λογισμικό σε DOS (COBOL) φτιαγμένο από εμάς, λογισμικό σε 
VB φτιαγμένο από εμάς.

Άρα χρειαζόμαστε Windows … ή μήπως όχι;

Χρειαζόμαστε Windows ή μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως 
λειτουργούμε αλλά με Linux;

Οι μέχρι τώρα δοκιμές με την χρήση wine, δείχνουν ότι δεν 
αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα για την μετάβαση από 
Windows σε Linux με το υπάρχον λογισμικό. Άλλωστε σε 
επίπεδο χρήστη τα θέματα είναι ελάχιστα διότι ο χρήστης 
χειρίζεται εφαρμογές και όχι λειτουργικό σύστημα. Επίσης η 
Microsoft σταματά να υποστηρίζει παλιότερες εκδόσεις των 
Windows και προτρέπει σε αλλαγή της έκδοσης σε Windows 7. 

Και φυσικά είναι δωρεάν
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Έργα σε εξέλιξηΈργα σε εξέλιξη
-100.000 €-100.000 €

Αυτή την περίοδο στην Olympic Catering, μελετούμε την αλλαγή 
της υποδομής μας σε ΒΙ και reporting από MS SQL Server και 
Cognos σε βάσεις δεδομένων προσαρμοσμένων για ανάλυση και 
reporting δοκιμάζοντας την Infobright Community Edition, 
columnar και όχι relational database ειδική για τεράστιους όγκους 
δεδομένων της τάξης των terrabytes, το BIRT που είναι ελεύθερο 
λογισμικό για ανάλυση και report και το Talend για ETL 
διαδικασίες.. Επίσης αποφασίζουμε ποια εργαλεία θα 
χρησιμοποιήσουμε για το virtualization μεταξύ του vmware και του 
KVM, σχεδιάζουμε την αλλαγή από Exchange Server σε Zimbra 
Collaboration Suite, δοκιμάζουμε ένα ελληνικό πακέτο open 
source για το CMS από την betaConcept πάνω σε Jboss... και 
συνεχίζουμε..

Συνολικά υπολογίζουμε με την νέα δομή να εξοικονομήσουμε 
πάνω από 100.000, χωρίς μειωμένη λειτουργικότητα.

Παράλληλα χρησιμοποιούμε ERP και μισθοδοσία πολύ μεγάλης 
ελληνικής εταιρείας λογισμικού και είμαστε απολύτως 
ικανοποιημένοι και από την λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση.
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ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ

kotrotsios@olympic-catering.grkotrotsios@olympic-catering.gr

yannis@kotrotsios.comyannis@kotrotsios.com

Πιστεύω ότι το ανοικτό και το κλειστό λογισμικό δεν είναι 
αντίπαλοι και θα συνυπάρχουν στο διηνεκές. Στο καθένα 
ανήκει ένας πολύ σημαντικός ρόλος.

Όπως λέει και το γνωστό ρητό “Είτε άσπρη είναι η γάτα είτε 
μαύρη, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια” και συμπληρώνοντας 
“και να μην αδειάζουν οι τσέπες μας” 

Σαν συμπέρασμα λοιπόν μετά από τόσο καιρό, πιστεύω ότι 
έγινε η σωστή επιλογή και αυτό το αποδεικνύει άλλωστε και 
η συνέχιση της προσπάθειάς μας όπου μεταφέρουμε πλέον 
τον κεντρικό πυρήνα των δραστηριοτήτων μας σε open 
source. Αλλά αυτά θα τα πούμε ίσως κάποια άλλη φορά..

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΛΛΑΚ για την 
πρόσκληση να παρουσιάσω τις εμπειρίες μου, να 
ευχαριστήσω εσάς που ήρθατε να συζητήσουμε και με την 
ευκαιρία αυτή να καλέσω όσα διευθυντικά στελέχη εταιρειών 
ενδιαφέρονται, μαζί με την ΕΛΛΑΚ, να δημιουργήσουμε ένα 
δίκτυο με σκοπό την μελέτη και διάδοση του ανοικτού 
λογισμικού στις ελληνικές επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ
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