
Go Paperless!
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 
με mobile εφαρμογή

Get in touch with the future

NFC SOLUTIONS



Technology helps society

 Αξιοποίηση των κινητών τηλεφώνων που έχουμε πάντα μαζί μας

 Νέες τεχνολογίες που διευκολύνουν κάθε μας κίνηση

 Δημιουργία ευέλικτων εφαρμογών που καλύπτουν κάθε μας ανάγκη

 Η πληροφορία είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο 

με στατιστικά και αναφορές 



Go Paperless!
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Δημιουργία ηλεκτρονικής φόρμας

Δημιουργία φόρμας 

• Μετατρέψτε κάθε φόρμα σας (δελτίο συντήρησης, αναφορά 
βλάβης, αναφορά επιθεώρησης, αίτηση, κ.ά.) σε ηλεκτρονική 
μορφή μέσα σε λίγα λεπτά χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της 
εφαρμογής

Επιλογή πεδίων

• Επιλέξτε από μια πληθώρα πεδίων (επιλογή ΝΑΙ/ΟΧΙ, ελεύθερο 
κείμενο, ερώτηση πολλαπλής επιλογής, θέση υπογραφής, 
φωτογραφίες κ.ά.) καλύπτοντας κάθε ανάγκη σας για τη 
δημιουργία της φόρμας

Κανόνες

• Κανόνες εμφάνισης πεδίων στις φόρμες (απαιτούμενα πεδία, 
δημιουργία λογικής δέντρου, παράληψη πεδίων, κ.ά.)

• Δυναμικές φόρμες ανάλογα με το είδος της 
εργασίας/υπηρεσίας



Λειτουργία mobile εφαρμογής

Σύνδεση

• Ασφαλής σύνδεση στην εφαρμογή

• Εμφάνιση των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν

• Επιλογή ηλεκτρονικής φόρμας ανά εργασία

Συλλογή 
πληροφορίας

• Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας

• Μία ή και περισσότερες φόρμες ανά εργασία για την πλήρη καταγραφή της 
πληροφορίας

• Δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασία φόρμας κάποια στιγμή αργότερα

Αποστολή

• Επισκόπηση φόρμας πριν την αποστολή

• Λειτουργία online/offline

• Πληροφορία διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο



Στατιστικά & Αναφορές

Στατιστικά

• Αθροιστικά στατιστικά ανά περίοδο,  
εργασία, σημείο, Διεύθυνση, Υπηρεσία κ.ά.

• Δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο

Αναφορές

• Επισκόπηση απαντήσεων των πεδίων 
κάθε φόρμας

• Δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών

Διασύνδεση

• Εξαγωγή αναφορών σε ευρέως γνωστούς 
τύπους αρχείων pdf, excel, word

• Δυνατότητα σύνδεσης με διαχειριστικά 
συστήματα τρίτων κατασκευαστών



Πλεονεκτήματα

 Ευέλικτη λύση για πολλαπλά σενάρια χρήσης

 Εξοικονόμηση χρόνου και αναβάθμιση της προσφερόμενης υπηρεσίας

 Ποικιλία σε συσκευές (Tablet ή κινητά)

& λειτουργία σε μορφή BYOD (Bring Your Own Device)

 Επισκόπηση όλων των δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο

 Εμπλουτισμός και ψηφιοποίηση των προσφερόμενων εργασίων/υπηρεσιών



Get in touch with the future
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