Παρουσίαση εκδήλωσης με θέμα το
Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου του
Επιμελητηρίου Λασιθίου και
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 13/4/2011 το απόγευμα στην
αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ
Κρήτης στην Ιεράπετρα ενημερωτική διάλεξη για το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου
του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Η εκδήλωση
οργανώθηκε από το Τμήμα Εμπορίας και
Διαφήμισης του ΤΕΙ Κρήτης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λασιθίου.
Σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού
και αναβάθμισης του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου του Επιμελητηρίου Λασιθίου, η συνεργασία του με το ΤΕΙ Κρήτης
και το τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
στην Ιεράπετρα συνεχίζεται, με απώτερο
στόχο τόσο την ενημέρωση και εξοικείωση
των μελών του επιμελητηρίου με το εννοιολογικό πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορικού γίγνεσθαι, όσο
και τη βέλτιστη χρήση
των εργαλείων που διαθέτει ο φορέας.
Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, παρουσιάστηκε και αναλύθηκε η
ηλεκτρονική
πλατφόρμα για το κέντρο
ηλεκτρονικού εμπορίου
που
δημιουργήθηκε
από το τα μέλη του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής
Επιχειρηματικής
Ευφυΐας (e-Business Intelligence Lab, www.ebi.gr) του Τμήματος
Εμπορίας και Διαφήμι-

σης. Το σύστημα «Ηλεκτρονικού Πολυκαταστήματος» φιλοξενείται αυτή τη στιγμή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-lasithi.gr και προσφέρει σε κάθε μέλος τού
επιμελητηρίου:
α) φιλοξενία του on-line καταστήματος σε
server του Επιμελητηρίου Λασιθίου,
β) εκπαίδευση στη διαχείριση του καταστήματος,
γ) παροχή ψηφιακού πιστοποιητικού SSL
για τη διασφάλιση της ασφαλούς επικοινωνίας των επισκεπτών – πελατών,
δ) παροχή domain name της μορφής
http://etairia.e-lasithi.gr
ε) καθώς και εγκατάσταση και βασική παραμετροποίηση του κάθε e-shop.
Πιο αναλυτικά την εκδήλωση άνοιξε με
το χαιρετισμό εκ μέρους του Δ.Σ. του Επι-

Ι. Κοπανάκης: Επίκουρος Καθηγητής, Προϊστάμενος, Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης - kopanak@gmail.com

ειδησεογραφία

του Δρ. Γιάννη Κοπανάκη

μελητηρίου Λασιθίου ο Γ.Γ. της Διοικητικής
Επιτροπής του, Θωμάς Χαριτάκης. Έπειτα
ο κ. Μανόλης Σπυριδάκης υπεύθυνος
Πληροφορικής της ΕΤ.Α.Π. Λασιθίου έκανε
μια σύντομη αναφορά στα πλεονεκτήματα,
στη σημαντικότητα και τη διαδικασία που
πρέπει να ακολουθήσουν τα μέλη για να
εγγραφούν στην πλατφόρμα. Στη συνέχεια
παρουσιάστηκε το «Ηλεκτρονικό Κέντρο
Εμπορίου» από τον Επίκουρο Καθηγητή
του ΤΕΙ Κρήτης και προϊστάμενο του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης,

συζήτηση με άξονες τις ερωτήσεις των παρευρισκομένων ώστε να διασαφηνιστούν
τυχόν απορίες. Την εκδήλωση παρακολούθησαν με ενδιαφέρον μέλη του Επιμελητηρίου Λασιθίου καθώς και εκπρόσωποι
φορέων. Μετά το πέρας της επιτυχημένης
παρουσίασης, οι ενδιαφερόμενοι δήλωσαν
συμμετοχή για την έναρξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και κατάρτισής τους στα διαδικαστικά και εκτελεστικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των μελλοντικών
τους καταστημάτων.
Την όλη διαδικασία, ήρθε να επισφραγί-

κ. Ιωάννη Κοπανάκη. Παραδείγματα σχετικά με την εφαρμογή, τη λειτουργικότητα
και τις δυνατότητες που παρέχονται για τη
δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), παρουσίασε το στέλεχος του
εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας κ. Γιάννης Καπανταϊδάκης.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε, με μια
άκρως ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική

σει η επιτυχημένη οργάνωση και υλοποίηση
δύο εκπαιδευτικών τμημάτων εκμάθησης
της λειτουργίας του Opencart ™ (ένα στην
Ιεράπετρα και ένα στη Σητεία), με την εντυπωσιακή συμμετοχή των ενδιαφερομένων
και τη σταδιακή διαδικτυακή τους παρουσία
στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου του Επιμελητηρίου.
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