Parteneriate pentru o
Societate Civilă Durabilă în Moldova

Registrul programelor cu sursă deschisă
Un număr tot mai mare de organizații ale societății civile (OSC-uri) din întreaga lume descoperă puterea utilizării tehnologiilor digitale care le ajută să
dea amploare mesajului și productivității lor. În timp ce bugetele limitate pot constrânge unele OSC-uri să utilizeze servicii pe bază de abonament, vestea
bună este că există un număr tot mai mare de soluții cu sursă deschisă disponibile spre utilizare care ar putea oferi alternative mult mai accesibile.
Tabelul de mai jos include o listă de programe cu sursă deschisă care ar putea fi utile în activitatea Dvs. Nu e nici pe departe prea comprehensivă, dar
este un bun punct de pornire. De asemenea, este important de reținut că în timp ce codul aplicației cu sursă deschisă poate fi liber folosit și copiat,
utilizarea acestuia nu este neapărat gratuită. Dacă nu dispuneți de propriul server și de capacitatea de găzduire pe plan local a oricăror dintre aceste
instrumente, s-ar putea să plătiți pentru găzduirea serviciilor de către dezvoltatori sau terțe-părți. Dacă nu sunteți familiarizați cu programele cu sursă
deschisă, documentul de alături este o sursă utilă pentru a afla mai multe despre acestea Open Source and the Creative Commons: A Primer for
Humanitarian Aid and International Development (Sursă-deschisă și „Creative Commons”: ABC-ul ajutorului umanitar și al dezvoltării internaționale),
elaborat de Code Innovation. O altă sursă utilă este articolul How to Navigate Open Source Decisions Like a Techie (Accesarea profesională a soluțiilor de
sursă deschisă) din ICT works.
Paginile web Open Source as an Alternative şi Opensource.com propune liste alternative libere pentru programele comerciale. De asemenea, chiar dacă
nu toate exemplele lor vizează aplicațiile cu sursă deschisă, Kopernik Impact Technology Tracker și NOMAD Online Selection Tool sunt resurse utile de a
afla mai multe despre varietatea de programe care ar putea avea tangență cu activitatea Dvs. din cadrul societății civile.
Denumirea
FrontlineSMS

RapidPro

FreedomFone

Tipul
instrumentului
Transmiterea
mesajelor

Descrierea

Pagina web

Versiunea desktop a programului http://www.frontlinesms.com/technologies/download/
FrontlineSMS este de tip liber și
permite utilizatorilor să expedieze și să
recepționeze mesaje în bloc și poate fi
utilizată pentru a transmite informații și
sondare. Poate fi instalată și utilizată la
nivel local la orice calculator.
Feedback/
Sistem interactiv de mesagerie care https://community.rapidpro.io/
angajament
permite comunicarea cu alte persoane,
inclusiv realizarea sondajelor și crearea
campaniilor.
Mesagerie IVR și FreedomFone permite utilizatorilor să http://www.freedomfone.org/
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SMS

creeze și împărtășească mesageria
răspuns vocal interactiv cu alte
persoane.
Instrument de proiectare și colectare a https://opendatakit.org/
datelor de sondaj prin intermediul
telefonului mobil atât în regim online,
cât și offline.
Un alt instrument de proiectare și http://www.kobotoolbox.org/
colectare a datelor de sondaj prin
intermediul telefonului mobil atât în
regim online, cât și offline.
Instrument de colectare a datelor care https://www.ushahidi.com/
permite vizualizarea facilă pe hărți.

Open Data Kit (ODK)

Colectarea
datelor

KoBoToolbox

Colectarea
datelor

Ushahidi

Colectarea
datelor/
cartografiere
Cartografiere + Permite cetățenilor să raporteze
instrument
de problemele din localitate.
advocacy
Management a Program de management a relațiilor cu
relațiilor
cu clienții,
inclusiv,
gestionarea
clienții (CRM)
contactelor,
gestionarea
evenimentelor,
gestionarea
contribuțiilor, instrumente de campanii
de advocacy, rapoarte și alte
particularități.
Suită
de OpenOffice este programul cu sursă
productivitate
deschisă echivalent Microsoft Office.
(software pentru Acesta include un procesor de text,
productivitate la tabel electronic de calcul, program de
birou)
prezentări grafice, baze de date, editor
grafic și editor de formule.
Suită
de Program cu sursă deschisă echivalent
productivitate
Google Apps. Include 67 de aplicații

FixMyStreet

CiviCRM

OpenOffice

Sandstorm

https://www.mysociety.org/better-cities/fixmystreet/

https://civicrm.org/

http://www.openoffice.org/

https://sandstorm.io/
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GIMP

(software pentru
productivitate la
birou)
Editor de imagini

Audacity

Audio

VideoLAN
Creator
Scribus

Movie Video
Tehnoredactare
computerizată

QGIS

Sistem
Informațional
Geografic (SIG)

Open edX

Sistem
de
management al
învățării (LMS)

Moodle

Sistem
de
management al
învățării (LMS)

Canvas

Sistem
de
management al
învățării (LMS)

diferite, inclusiv instrumente pentru
realizarea
sondajelor,
procesarea
textelor, chat, email.
Similar Adobe Photoshop, poate fi
utilizat pentru a crea, edita și manipula
imagini.
Cu ajutorul Audacity puteți crea și edita
track-uri audio.
Program cu sursă deschisă de editare și
producere a spoturilor video.
Program liber alternativ InDesign. Poate
fi utilizat la elaborarea fișierelor pentru
tipărirea revistelor sau a altor publicații.
Sistem informaţional geografic liber
care poate fi utilizat la crearea,
vizualizarea, analiza și publicarea
informației geospațiale.
Sistem de management al învățării
pentru organizarea și desfășurarea
cursurilor online. Aveți nevoie de server
pentru a-l instala sau puteți contracta
un prestator de servicii pentru a-l
găzdui.
Sistem de management al învățării
pentru organizarea și desfășurarea
cursurilor online. Aveți nevoie de server
pentru a-l instala sau puteți contracta
un prestator de servicii pentru a-l
găzdui.
Sistem de management al învățării
pentru organizarea și desfășurarea
cursurilor online. Aveți nevoie de server

https://www.gimp.org/

http://www.audacityteam.org/
http://www.videolan.org/vlmc/
https://www.scribus.net/

http://www2.qgis.org/en/site/

https://open.edx.org/

https://moodle.org/

https://www.canvas.net/
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Wire

Comunicaţii

Rocket.Chat

Comunicaţii

MatterMost

Comunicaţii

MConf

Webinar

SavsoftQuiz

Chestionare

TR

Explorator Web

Mailtrain

Buletin informativ

OpenStreetMap

Hartă

pentru a-l instala sau puteți contracta
un prestator de servicii pentru a-l
găzdui.
Similar Skype-ului, este gratuit, dar cu
criptare integrală.
Videoconferințe, distribuire de fișiere și
serviciu clienți care pot fi integrate în
pagini web pentru a comunica cu
vizitatorii în timp real.
Utilizat pentru comunicarea în echipă,
include comunicarea individuală și în
grup, distribuirea de fișiere
Găzduiește conferințele web online la
care participă oameni din întreaga
lume.
Platformă de chestionare online care
include cinci tipuri de întrebări: cu mai
multe variante de răspuns (un răspuns
sau mai multe), răspuns scurs, răspuns
detaliat și unirea coloanelor.
Explorator Web care permite navigarea
anonimă și mai sigură, în special pentru
a apăra utilizatorii împotriva urmăririi
obiceiurilor lor de navigare. De
asemenea, poate fi utilizat pentru a
eluda cenzura locală a paginilor web.
Aplicație
pentru
gestionarea
și
distribuirea buletinelor informative prin
email. Trebuie găzduită la nivel local pe
propriile servere.
Harta globală liberă, disponibilă online
gratuit. Utilizatorii pot contribui la

https://wire.com/
https://rocket.chat/

https://about.mattermost.com/

http://mconf.org/

http://savsoftquiz.com/

https://www.torproject.org/

https://mailtrain.org/

https://www.openstreetmap.org
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îmbunătățirea și editarea acesteia.
de Suită complexă de instrumente de
cartografiere, inclusiv vizualizări. Poate
fi utilizată și o versiune mai simplă
TileMill, deși Mapbox a încetat să
actualizeze codul acesteia.
Portalul
Date deschise
Până la 1000 de seturi de date din
Guvernamental
al
Moldova, multe colectate din sursele
Datelor Deschise
guvernamentale, pot fi accesate liber
spre utilizare.
Indexul
Datelor Date deschise
Lista seturilor de date guvernamentale
Deschise
pentru Moldova.
Baza de date a Băncii Date deschise
Date disponibile în mod deschis de la
Mondiale
Banca Mondială cu privire la Republica
Moldova.
DataWrapper
Vizualizarea
Platformă liberă de vizualizare a datelor
datelor
care poate fi utilizată în scopul
elaborării facile a diagramelor în baza
datelor disponibile. Poate fi utilizată
liber pe internet, sau poate fi găzduită
pe propriul server.
RAW
Vizualizarea
O altă platformă liberă de vizualizare a
datelor
datelor. Poate fi utilizată direct pe
internet, sau poate fi găzduită pe
propriul server.
SmartElect
Managementul
Deși este desemnată în principal pentru
electoral
a contribui la gestionarea alegerilor
naționale, SmartElect ar putea fi
utilizată în mare măsură de către OSCurile care doresc gestionarea unui
proces de votare mai complex cu privire
la unele aspecte sau proiecte.
Mapbox

Instrumente
cartografiere

https://www.mapbox.com/
TileMill: https://tilemill-project.github.io/tilemill/

http://data.gov.md/

http://index.okfn.org/place/moldova/
http://data.worldbank.org/country/moldova

https://www.datawrapper.de/
https://github.com/datawrapper

http://raw.densitydesign.org/

http://smartelect.com/
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Instrumente
parlamentare
monitorizare
mySociety
Alaveteli

Guvernarea
de deschisă
ale

Suită de instrumente care facilitează https://www.mysociety.org/democracy/
transparența și informarea deschisă cu
privire la funcționarii aleși.

Platforma pentru Platforma web pentru facilitarea https://www.mysociety.org/freedom-ofexpedierea
expedierii cererilor pentru accesul liber information/alaveteli/
cererilor privind la informații autorităților publice locale.
accesul liber la
informații

