Ήρθε η ώρα να

Ενισχύσετε την
ψηφιοποίηση
της επιχείρησής
σας
Κάντε το πρώτο βήμα και εξερευνήστε το
έργο DiTEM - τον ψηφιακό μετασχηματισμό
των ευρωπαϊκών μικροεπιχειρήσεων

Ο κύριος στόχος του έργου DiTEM είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου
κατάρτισης που θα επιτρέπει στους επιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη
και στελέχη επιχειρήσεων των υφιστάμενων ΜΕ να αγκαλιάσουν και να
εφαρμόσουν την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων τους. Με αυτόν τον
τρόπο, θα είναι καλύτερα σε θέση να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα
της δικής τους επιχείρησης, καθώς και να συμβάλουν σε μια πιο
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία. Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο
του 2016 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2019.
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

www.ditem.eu

Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα DiTEM
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το διαδικτυακό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα DiTEM. Το DiTEM θα βοηθήσει τη
μικροεπιχείρηση σας να ανακαλύψει και να εκμεταλλευτεί τις
ευκαιρίες ψηφιοποίησης. Η εκπαίδευση χωρίζεται σε 6 ενότητες:

e-Ηγεσία

Ασφάλεια Διαδικτύου

Big data

Οι ηγετικές δεξιότητες
είναι απαραίτητες για
όλες τις επιχειρήσεις
που επιθυμούν να
βελτιώσουν την
παραγωγικότητα και την
ανταγωνιστικότητα τους
στην ψηφιακή εποχή.

H ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο πρέπει να
είναι μέρος της
στρατηγικής κάθε
επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε
πληροφορίες για την
προστασία και ασφάλεια
των δεδομένων και πως να
την βελτιώσετε.

Τι είναι τα Μεγάλα
Δεδομένα και τι
σημαίνουν για μια μικρή
επιχείρηση; Εδώ θα
μάθετε πως μπορούν τα
Μεγάλα Δεδομένα να
βοηθήσουν την
επιχείρηση σας.

Υπηρεσίες Cloud
Το υπολογιστικό νέφος
(Cloud computing) είναι
αναπόσπαστο κομμάτι κάθε
σύγχρονης επιχείρησης. Αν
δεν ξέρετε τι είναι δείτε
αυτή την εισαγωγή για τις
χρήσεις και τα
πλεονεκτήματα της
τεχνολογίας cloud.

Mobile λύσεις
Εδώ θα μάθετε πως η
τεχνολογία κινητής
τηλεφωνίας έχει αλλάξει
τα δεδομένα. Οι
επιχειρήσεις πλέον
μπορούν να βελτιώσουν τις
εταιρικές διαδικασίες τους
χρησιμοποιώντας τη
συγκεκριμένη τεχνολογία.

Social media
Τι είναι το ψηφιακό
Μάρκετινγκ; Τι μπορούν να
κάνουν τα κοινωνικά
δίκτυα για την επιχείρηση
σας; Πως να τα
χρησιμοποιήσετε για να
φέρετε νέους πελάτες;
Μάθετε τις απαντήσεις σε
αυτή την ενότητα.

Σκανάρετε το QR CODE στο πάνω μέρος της σελίδας για δωρεάν πρόσβαση στο: www.ditem.erasmusplus.website

Κυριότερα
Συμπεράσματα
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Ρωτήσαμε 224 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε 6
Ευρωπαϊκές χώρες και να τι μάθαμε:

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν
ήδη τα κοινωνικά δίκτυα ή τις υπηρεσίες cloud.
To Facebook είναι το κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιείται
περισσότερο, μετά ακολουθούν το Twitter και το Instagram.
Όλες οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν είπαν ότι
επιθυμούν να αποκτήσουν νέες χρήσιμες δεξιότητες.

56% των ερωτηθέντων έχουν κάποιου είδους ψηφιακής
στρατηγικής και σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν περεταίρω
τις ψηφιακές τεχνολογίες.
Πάνω από το 60% των πολύ μικρών
επιχειρήσεων κάνουν διαδικτυακές πωλήσεις.
Μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων δεν επιθυμούν ή δεν είναι
καταρτισμένοι να κάνουν «ψηφιακά σχέδια».
Η αποθήκευση εγγράφων, η συνεργατική εργασία και η
τηλεργασία είναι οι τρεις πιο δημοφιλής χρήσης της cloud
τεχνολογίας ανάμεσα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα αποτελέσματα; Δείτε την έρευνα εδώ.
www.ditem.eu

Προτάσεις πολιτικής
Το Erasmus+ Innovation έργο, ‘Digitalisation of European Micro-Enterprises’
project (DiTEM) έχει ως στόχο να βοηθήσει μικροεπιχειρήσεις σε σχέση με
τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η παρούσα η έκθεση παρουσιάζει τη
μεθοδολογία του έργου και τα αποτελέσματα μιας σειράς δοκιμών με τη
βοήθεια μικροεπιχειρήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την
Ελλάδα, τη Φιλανδία, τη Βουλγαρία και τη Δανία. Παρακάτω παραθέτουμε
μια σύνοψη αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές μικροεπιχειρήσεις.

Είναι αναγκαία περισσότερη εκπαίδευση
Οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα και την
καθημερινή εργασιακή πίεση των μικροεπιχειρήσεων.
Οι πόροι τους είναι συχνά περιορισμένοι και
επομένως μπορεί να μην προτιμήσουν να διαθέσουν
χρήματα σε ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής.

Ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση
μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
Προτείνουμε τη δημιουργία από την ΕΕ μιας
ευρωπαϊκής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα αυτή θα
παρέχει υλικό σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις ώστε να τις στηρίξει στη διαδικασία
ψηφιοποίησης.

Προγράμματα που στηρίζουν τη διαδικασία ψηφιοποίησης
Είδαμε πως ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων δεν
έχει τα χρήματα ούτε το χρόνο να διαθέσουν στη
διαδικασία ψηφιοποίησης. Συνεπώς, πολλές από
αυτές τις επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κλείσουν
εξαιτίας του ανταγωνισμού.

Δέσμευση και συνέπεια των ιθυνόντων
Οι υπεύθυνοι για τις εθνικές πολιτικές θα πρέπει να
δείξουν δέσμευση και συνέπεια σχετικά με τον
ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιακή
επιχειρηματικότητα. Επίσης, θα πρέπει να
κλιμακώσουν τις προσπάθειες τους με μακροπρόθεσμη
προοπτική.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ: www.ditem.eu

Η πιλοτική
εκπαίδευση
Πάνω από 120 άτομα από 6 διαφορετικές χώρες
συμμετείχαν στην πιλοτική μας εκπαίδευση . Να
τι μας είπαν :

«Είναι η πρώτη φορά που
συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα για
ψηφιακές τεχνολογίες. Αλλά το
DiTEM με βοήθησε πολύ να
βελτιώσω τις δεξιότητες μου στα
κοινωνικά δίκτυα. Αναμένουμε
τους νέους πελάτες!»
Ηλίας Χατζής, Ελλάδα

«Μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να
δημιουργήσω μια ψηφιακή στρατηγική ώστε
να προωθήσουμε ευκαιρίες για εθελοντική
δράση. Ευχαριστώ.
Ian Tomlinson, Ηνωμένο Βασίλειο
«Υπάρχει υλικό για ένα μεγάλο εύρος θεματικών
που είναι χρήσιμα για όλες τις διαδικτυακές
επιχειρήσεις. Είναι θέματα που νέοι επιχειρηματίες
μπορεί να μην έχουν σκεφτεί ή να μην τα έχουν
μελετήσει εκτενώς.
Charlotte Clark, Ηνωμένο Βασίλειο
«Το σημαντικότερο πράγμα που έμαθα
ήταν το Industry 4.0. Θα μεταδώσω αυτή
τη γνώση σε άλλους ιδιοκτήτες μικρών
επιχειρήσεων σαν τη δική μου.»
Ulf Egebjerg, Δανία

www.ditem.eu

«Μπορώ να εφαρμόσω καλύτερα το
ψηφιακό μάρκετινγκ. Καταλαβαίνω
τη βελτιοποίηση των ιστοσελίδων
και πως θα πρέπει να χρησιμοποιήσω
τις πληροφορίες των σελίδων μου.»
Teppo Ahremaa, Φιλανδία

«Εντυπωσιάστηκα από τη
μεθοδολογία και τη δομή της
κάθε εκπαιδευτικής ενότητας του
προγράμματος. Θα είναι μεγάλη
μου χαρά να μοιραστώ το
πρόγραμμα DiTEM και τις
δυνατότητες που παρέχει στους
συμμετέχοντες.
Miroslav Lyudmilov,
Βουλγαρία

ΟΙ ΕΤΑΊΡΟΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
Το Centre for Enterprise είναι
ένα κέντρο αριστείας για
μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις μέσα στο
πανεπιστήμιο Manchester
Metropolitan, στη σχολή
Νομικής και Διοίκησης
Επιχειρήσεων. Το MMU είναι ο
συντονιστής του έργου DiTEM.

Το it-forum είναι ένα δίκτυο με
πάνω από 470 εταιρείες,
ιδιωτικούς και δημόσιους
οργανισμούς, πανεπιστήμια και
τοπικές και κρατικές αρχές
στην κεντρική και νότια Δανία.
Η έδρα του it-forum βρίσκεται
στην καρδιά του
πανεπιστημίου του Aarhus
University campus, στο κέντρο
τεχνολογικής έρευνας και
καινοτομίας.

Το TUAS επενδύει στον
παιδαγωγικό εκσυγχρονισμό
της ανώτατης εκπαίδευσης.
Αναπτύσσει και εφαρμόζει
καινοτόμες παιδαγωγικές
μεθόδους εστιάζοντας στην
έρευνα, την ανάπτυξη και την
καινοτομία, σε ευέλικτα
εκπαιδευτικά προγράμματα και
στη διεθνικότητα.

Η ομάδα του DiTEM αποτελείται από 7 εταίρους
από 6 ευρωπαϊκές χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο,
Ιταλία, Φιλανδία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Δανία.

Η Eurocrea Merchant είναι μια συμβουλευτική εταιρεία με έδρα την
Ιταλία και γραφεία στο Μιλάνο και τη Νάπολη. Ο στόχος της είναι να
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής κοινωνίας μέσω της
επιχειρηματικής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της σύναψης
διακρατικών συνεργασιών.
Το Business and Innovation Centre INNOBRIDGE είναι
ένας οργανισμός που στηρίζει επιχειρήσεις, ο
οποίος ακολουθεί τη μεθοδολογία και εφαρμόζει
την τεχνογνωσία του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων
για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία
(EBN). Είναι το πρώτο και μοναδικό πιστοποιημένο
κέντρο στη Βουλγαρία.

Η ETA παρέχει επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση σε πάνω από
50 διαφορετικές χώρες παγκοσμίως. Η ETA προσφέρει προγράμματα
που οδηγούν σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε ένα ευέλικτο
περιβάλλον. Τα προγράμματα της ήταν ανεκτίμητα σε ένα μεγάλο εύρος
ατόμων, από φιλόδοξους διευθυντές μέχρι έμπειρους συμβούλους και
εκπαιδευτές.

Η CrystalClearSoft (CCS) ιδρύθηκε το 2005 με στόχο να ωθήσει τη
διαδικασία διδασκαλίας – μάθησης σε μια νέα εποχή αυξάνοντας την
αποτελεσματικότητα της μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας. Η CCS
είναι εξέχων πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών που
διευκολύνουν τη μετάδοση γνώσης με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

www.ditem.eu

