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Ανάπτυξη Εφαρμογών (Apps) για δημότες
Η Digital Academy, σε συνεργασία με τον Δήμο σας, εισάγει σε τοπικό επίπεδο νέες τεχνολογίες
με σκοπό αφ΄ενός τη βελτίωση της επικοινωνίας Δήμου-Δημότη και αφ΄ετέρου την αναβάθμιση
της εξυπηρέτησης που προσφέρει ο Δήμος στους Δημότες του. Με την ανάπτυξη μια σειράς
εφαρμογών για τους Δημότες δημιουργείται η απαραίτητη υποδομή και επιτυγχάνεται η
ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων από τους Δήμους υπηρεσιών.

Δημιουργία Point of interest
Η εφαρμογή “Σημείων Ενδιαφέροντος (Points Of Interest - POIs)» είναι επεκτάσιμη και δίνει
στον Δημότη και στον επισκέπτη της πόλης τη δυνατότητα να αναζητά τοποθεσίες και σημεία
ενδιαφέροντος (όπως κοινόχρηστοι χώροι, μουσεία, επιχειρήσεις κ.α.) μέσω ενός διαδραστικού
χάρτη. Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορεί επίσης να ενημερώνεται για τα τελευταία νέα του
Δήμου, τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, τα αναπτυξιακά έργα που γίνονται ή
προγραμματίζονται.
Πάνω στο χάρτη της πόλης μπορεί επίσης να εντοπίζει τα αξιοθέατα και σημαντικά σημεία της
πόλης καθώς και άλλα ενδιαφέροντα σημεία (μουσεία, χώροι λατρείας, πινακοθήκες, χώροι
στάθμευσης, κλπ) κ.α.
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Εστιατόρια
Πολιτισμός
Café Bar
Εμπορικά
Υπηρεσίες
Real Estate
Ψυχαγωγία
Νοσοκομεία
Βιβλιοθήκες
Μουσεία
Πάρκα
Σχολεία
Πανεπιστήμια
Τράπεζες











Καφετέριες
Χώροι Στάθμευσης
Χώροι Αθλητικών Δραστηριοτήτων
κ.α.
Εκδηλώσεις
Αγγελίες Εργασίας
Πρόσφατες Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Αγγελίες Εργασίας
Πρόσφατες Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Αγγελίες Εργασίας
Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πώς λειτουργεί
Με τη χρήση του έξυπνου κινητού του (smart phone) ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στον
ιστοχώρο και στην σχετική εφαρμογή διαδικτύου (web based), και να χρησιμοποιήσει τις
λειτουργίες προβολής σημείων της εφαρμογής ως απλός επισκέπτης. Επιπλέον μπορεί
εκμεταλλευθεί τις συμπληρωματικές της δυνατότητες όπως:


Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς σύνδεση στο internet
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Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις της εφαρμογής στις ανάγκες του κάθε δημότη



Ειδοποίησεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για θέματα που τον
ενδιαφέρουν (notifications)

Η εφαρμογή “Σημείων Ενδιαφέροντος (Points Of Interest - POIs)» λειτουργεί σε κινητά με
λειτουργικό σύστημα iOS, Android και Windows, και προσφέρεται δωρεάν. Μπορείτε να την
κατεβάσετε στα κινητά σας από το AppStore για iOS, το Google Play για Android και το
Windows Store για Windows.
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