empoderament & sobirania tecnològica
amb software lliure

caothink.com

Qui som
Una consultoria TIC especialitzada en sobirania tecnològica
i assessorament tecnoètic

personal

entitats i
organitzacions

professional

Acompanyament en la
transició cap al programari lliure
Assessorament en privacitat digital

Gestió responsable i sostenible
de recursos tecnològics físics i digitals
Implementació de projectes i solucions TIC
òptimes, eficients i ètiques

no som nosaltres,
ets tu després de
conèixer la
informàtica ètica

7

empoderament i sobirania tecnològica
tenir la capacitat de decidir

Ús d’eines tecnoètiques i democràtiques
Recuperar el control de la informació i el programari

Desvinculació de programari anti-privacitat digital
Minimització de l’impacte mediambiental

Software
lliure

Privacitat
Digital

Sostenibilitat
tecnològica

Democràtic
Transparent
Col·laboratiu
Adaptable

Protegeix les dades
Protegeix la ID digital
Vetlla pels drets digitals

Energies renovables
Eficiència energètica
Adequació recursos físics
i virtuals

assessorament tecnoètic
acompanyament en la transició tecnològica

transició
cap al software
lliure

sostenibilitat
tecnològica i
Green TIC

privacitat
digital
Assessorament:

Assessorament i guia en el
camí cap a la
implementació d’eines de
programari lliure:
· Anàlisi de les dinàmiques
de treball i necessitats TIC
· Diagnosi de canvis de
software i mètodes de
treball
· Proposta d’alternatives
tecnoètiques
· Planificació de canvi

· Anàlisi del programari amb
el que es treballa
· Detecció de fugues
d’informació i privacitat
· Diagnosi i presentació
d’alternatives.
· Planificació de canvi
Formació per a col·lectius de
treball:
· Què és la privacitat digital?
Perquè és important?
Com protegir-la.

allotjament
web / mail privat
i sostenible
Serveis de hosting web /
mail impulsats amb
energies renovables i que
garanteixen privacitat

Assessorament en la gestió
de la despesa tecnològica:
· Adquisició de nous equips
i/o recursos informàtics:
adequats a les necessitats,
eficients, ajustats a la
capacitat econòmica
· Planificació tècnica de
present i de futur per reduir
la despesa d’equips i
allargar-ne la vida útil
· Evitar el reciclatge
prematur d’equips i
dispositius

implementació
solucions de programari i dinàmiques de treball

Còpies de seguretat
Núvol privat
Eines de comunicació
ERP
Videoconferència
Gestió documental
Agilització del flux de treball
Eines pel teletreball
Compartició de documents

