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Επιχειρηματικές μονάδες

Business 
Solutions

•Βιομηχ. Παραγωγή

•Ιχνηλασιμότητα

•Διανομή

•Τραπεζική

•Ανάθεση εργασιών 

(outsourcing)

Media & Content 
Solutions

•Διαχείριση 
ειδησεογραφικού 
περιεχομένου

•Διαχείριση 
εγγράφων

•Web solutions

•Εταιρική (web) 
παρουσία

•Ψηφιακή σήμανση

Human Capital 
Solutions

•Διαχείριση 
εκπαίδευσης, 
ανάπτυξης & 
επιδόσεων

•Αξιολόγηση

•Λύσεις συνεργασίας

•Web-conferencing

•Εξειδικευμένες 
λύσεις

Mobile Solutions

•Mobile 
Workforce 
Collaboration

•Mobile social 
networking

•Apps Extensions

•Εξειδικευμένες 
λύσεις

Innovation Lab

•Ανάπτυξη 
εξειδικευμένων 
εφαρμογών  
(mobile, web)

•Έργα R&D (ΕΕ ή 
Εθνικά)

•Υπηρεσίες 
διαχείρισης έργων

•Platform 
Integration



Εφαρμογές 
για mobile 
συσκευές

Παρέχουμε λύσεις

• για τις ανάγκες μιας ευρείας ποικιλίας επιχειρησιακών 
τομέων
oΕυρετήρια

oΣημεία Πληροφόρησης 

oΑναφορά προβλημάτων

oΔιανομή περιεχομένου

oΕμπορικές συνεργασίες – Ανάδειξη ευκαιριών

oΜέσα Ενημέρωσης

κλπ

• για απομακρυσμένη εργασία και συνεργασία ομάδων εξ 
αποστάσεως

• για κοινωνική δικτύωση

Με μία ματιά



Αναφορά 
συμβάντων

Υλοποίηση συστήματος επικοινωνίας πολιτών με ΟΤΑ

• Αναφορά προβλημάτων σε επίπεδο υποδομών (οδικό δίκτυο, 
ηλεκτροδότηση, δίκτυο ύδρευσης κλπ)

• Δημιουργία αναφοράς με υποστήριξη υπόδειξης σημείου σε 
χάρτη, μέσω κειμένου, φωτογραφίας και video

• Επισκόπηση διαδικασίας/χρόνου επίλυσης

Αναφορά 
προβλημάτων 

Υπηρεσίες βάσει 
τοποθεσίας



Συμμετοχή

eParticipation for Google – Συμμετοχή πολιτών στη λήψη 
αποφάσεων

• Διεξαγωγή δημοσκοπήσεων 

• Υποβολή προτάσεων προς συζήτηση/ εξέταση/ ψήφιση

Ενεργοποίηση 
τοπικής κοινωνίας



• Εφαρμογή συνεργασίας & κοινωνικής δικτύωσης που φέρνει σε επαφή 
παραγωγούς και διανεμητές/πωλητές για ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων

Εμπορικές 
Σχέσεις

Ανάδειξη ευκαιριών 
συνεργασίας

totheself



• Εφαρμογή ενημέρωσης για διαθέσιμες προσφορές κι εκπτώσεις

Εμπορικές 
Σχέσεις

Ενημέρωση  
εκπτώσεων & 
προσφορών από 
επαγγελματίες 

First Club Discounts



Ευρετήρια

Χρυσός Οδηγός

• Ευρετήριο και χωροταξική διάταξη σε χάρτη για σημεία 
ενδιαφέροντος

• Υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης βάσει τοποθεσίας

• XrySOS, εξειδικευμένη εφαρμογή αναζήτησης φαρμακείων & 
νοσοκομείων

Κατάλογοι 

Πληροφορίες

Υπηρεσίες βάσει 
τοποθεσίας

Έξυπνη αναζήτηση



Διανομή 
περιεχομένου

• Ηλεκτρονικό κατάστημα για διανομή 

εκδόσεων (helioskiosk)

• Υλοποίηση έντυπων εκδόσεων σε 

μορφή κατάλληλη για φορητές 

συσκευές (tablets, κινητά τηλέφωνα)

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικού «αναγνώστη» 

(eReader) για την αναζήτηση 

περιεχομένου μέσω θεματικών 

κατηγοριών

• Υποστήριξη πολυμεσικού

περιεχομένου

• Εφαρμογή για Μικρές Αγγελίες

• Ενσωμάτωση διαδικτυακού 

ραδιοφώνου (web radio)

Δημοσιογραφικός 
Οργανισμός 
Λαμπράκη

Νέα Κρήτη

Real



www.atc.gr
twitter: @atc_gr
Σας ευχαριστούμε


