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Επίσηµη & άµεση 
ενηµέρωση του επισκέπτη 

για τα σηµεία δηµόσιου ενδιαφέροντος 

του Φορέα µέσω της ιστοσελίδας του

Βελτιστοποίηση του τρόπου 
διάθεσης των δεδοµένων 
και τελικά της εξυπηρέτησης του πολίτη

Συνεχής και πλήρης 
υποστήριξη 
από την εταιρεία µας

Αναβάθµιση του 
ψηφιακού σας προφίλ  
µε τη χρήση τεχνολογίας αιχµής

 Προβολή και ανάδειξη 
της φυσικής, ιστορικής 

και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

του τόπου σας

Ανάπτυξη 
κατάλληλων 

Γεωπληροφοριακών 
Συστηµάτων

Οδηγός πόλης 
µε όλα τα σηµαντικά 

σηµεία ενδιαφέροντος

Ανάδειξη της περιοχής 
µέσω της δύναµης 
της εικόνας και του χάρτη

Εντοπισµός 
Πολεοδοµικών 

χαρακτηριστικών, 
αντικειµενικών αξιών κ.α.

Οφέλη
Προκλήσεις

Η Λύση 
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https://bit.ly/3cqED5Z

Το Σύστηµα αυτό είναι ιδανικό για την προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής, 

φυσικής ή και ιστορικής κληρονοµιάς του τόπου σας. Συνδυάζει τη γεωγραφική 

πληροφορία µε τη δύναµη της εικόνας και του κειµένου, αποτελώντας ένα ισχυρό 

µέσο για την ανάδειξη των αξιοθέατων της περιοχής σας. 

Η οθόνη θα χωρίζεται σε δύο µέρη, µε κείµενο και χάρτη από τη µία και 

φωτογραφία του σηµείου ενδιαφέροντος από την άλλη. Ο χρήστης θα µπορεί να 

επιλέξει το σηµείο που τον ενδιαφέρει είτε από το χάρτη είτε από τις εικόνες.

Προτείνουµε το σύστηµα να έχει τη µορφή που φαίνεται στην εικόνα, ωστόσο 

υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών διατάξεων.

Πολιτιστική και Τουριστική 
Προβολή

• Η λειτουργία του προτεινόµενου συστήµατος θα βασίζεται σε εξειδικευµένο 
λογισµικό της εταιρείας ESRI, εγκατεστηµένου στο cloud, η λειτουργία και 
εγκατάσταση του οποίου θα είναι ευθύνη της εταιρείας µας. 

• Το σύστηµα θα είναι responsive, δηλαδή θα λειτουργεί µε το βέλτιστο 
τρόπο, τόσο σε περιβάλλον Η/Υ όσο και κινητών συσκευών. Το σύστηµα θα 
ενεργοποιείται µέσα από τον υπάρχοντα ιστότοπο του Φορέα.

• Η εταιρεία µας θα αναλάβει την καταγραφή των θέσεων των σηµείων 
ενδιαφέροντος. Επίσης, µπορεί να αναλάβει την φωτογράφηση και την 
συγγραφή των απαραίτητων κειµένων για τα σηµεία αυτά.

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά
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https://bit.ly/2G4wIPkhttps://bit.ly/30hJMID

Ο βασικός “Οδηγός πόλης” µπορεί να εµπλουτιστεί µε 
επιπλέον θεµατικά επίπεδα. Οι περιγραφικές πληροφορίες 
των επιπέδων αυτών µπορεί να περιλαµβάνουν:

    Πολεοδοµικά στοιχεία

    Γεωδηµογραφικά στοιχεία

    ∆ιαδροµές δηµόσιων συγκοινωνιών

   Αντικειµενικές αξίες ζωνών κ.ά.

Με την προτεινόµενη δράση ο δηµότης/επισκέπτης θα µπορεί να ενηµερωθεί 
επίσηµα για τα σηµεία δηµόσιου ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

Μερικά από τα γεωγραφικά επίπεδα που µπορούν να ενσωµατωθούν στο σύστηµα και για τα 

οποία οι χρήστες θα µπορούν να αναζητούν πληροφορίες είναι τα εξής:

-   ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (∆ηµαρχείο, ∆ΟY, κλπ.)

-   Εκπαίδευση (Σχολικές µονάδες όλων των βαθµίδων)

-   Υγεία (Μονάδες υγεία και πρόνοιας)

-   Αθλητισµός (Αθλητικές εγκαταστάσεις)

-     Πολιτισµός (∆ηµοτικός κινηµατογράφος-θέατρο, µουσεία, κλπ.)

-   Σηµεία πολιτικής προστασίας κ.α. 

ΓεωπύληΟδηγός πόλης

6 7


