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Slovenskemu Centru Odprte Kode Slovenije (COKS), se je
pridružila Fakulteta za Informacijske študije iz Novega Mesta
Maribor, Novo Mesto, november 2010. Fakulteta za Informacijske Študiej iz Novega Mesta v
svojem izobraževalnem in raziskovalnem delu posveča precej pozornosti tehnologijam in uporabi
odprte kode na različnih področjih uporabe. V preteklem obdobju je že tvorno sodelovala z COKS
pri uveljavljanju in promociji odprte kode. S podpisom konzorcijske pogodbe je FIŠ tudi
formalno postal članica COKS, konzorcija uglednih podjetij in organizacij, ki je nacionalni
spodbujevalec razvoja, uporabe in znanja o odprtokodnih tehnologijah in rešitvah.
S pridružitvijo FIŠ se bo COKS še bolj dejavno vključil v promocijo in uvajanje znanj o OKPO v
sistem visokošolskega izobraževanja. S sinergijo znanj in izkušenj bosta COSK in FIŠ pospešila
oblikovanje programov in izkušenj pri podajanju znanj o uporabi, uvajanju in upravljanju odprto
kodnih rešitev. COKS bo tudi povečal svoje aktivnosti na področju priprave in lokalizacije
odprtih, prosto dostopnih vsebin za študij odprte kode.
OKPO (Odprto Kodna Programska Oprema) trenutno radikalno spreminja IT inovacije in
strategije ter postaja temeljni vir inovacij na področju informacijske družbe, programske opreme
in digitalne poštenosti. Že nekaj let nekatere vizionarske skupnosti v industriji in javnem
sektorju razvijajo namenske strukture, ki bodo podprle ta ukrep, širile znanje ter pomagale
podjetjem in vladam, da sprejmejo OKPO zaradi povečanja svoje konkurenčnosti, inovativnosti
in gospodarske rasti. Medtem ko vse te organizacije prihajajo iz različnih okolij (inovatorji,
akademiki, e-gov, proizvodnja, izobraževanje, ali poslovni modeli
javnega ali zasebnega
financiranja), imajo vsi skupen cilj: podpora sprejetju in razširjanju OKPO.
Center odprte kode Slovenije (COKS) je nacionalni spodbujevalec razvoja, uporabe in znanja
o odprtokodnih tehnologijah in rešitvah. Razvojno podporni Center Odprte Kode Slovenije nudi
uporabnikom centraliziran sistem storitve pomoči in podpore ter zagotavlja rešitve za potrebe
javnega in zasebnega sektorja.
Poslanstvo COKS je pospeševanje razvoja odprtokodnih rešitev, vzpodbujanje uporabe in
oblikovanja dobrih praks ter širjenje znanja in vedenja o prednostih odprtokodnih informacijskih
rešitev tako v gospodarstvu, javnem sektorju, kakor tudi med končnimi uporabniki.
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