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Η εταιρία PROothisi ανταποκρινόμενη αφενός στην ανάγκη των πο-
λιτών για ζωντανή και επεξεργασμένη, με εύρος αλλά και ταυτόχρο-
να στοχευμένη πληροφορία, και αφετέρου στην έλλειψη μηχανισμών 
real time πληροφόρησης αλλά και ενημέρωσης των δημοτών από την 
πλευρά του Δήμου και των φορέων του, ανέπτυξε μια υπηρεσία που 
δίνει την λύση συνδέοντας την δημοτική αρχή με τους δημότες.
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ANAΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Διαδικασία έρευνας και συλλογής πηγών πληροφο-
ρίας

Διαδικασία επεξεργασίας, διαμόρφωσης και οργά-
νωσης των δεδομένων και των πληροφοριών

Διαδικασία ανάπτυξης, προγραμματισμού, διαμοιρα-
σμού και μετατροπής πληροφορίας σε ενημέρωση

To PROothisi Information Management System (IMS) είναι ένα σύ-
στημα που εκτελεί ταυτόχρονα 3 διαδικασίες
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Σε πρώτο στάδιο, ερευνούμε και επιλέγουμε σε συνεργασία 
με την δημοτική αρχή, τις πηγές ενδιαφέροντος για άντλη-
ση των πληροφοριών (web sites, local services, κτλ.). 

Παράλληλα, αναπτύσσουμε τους απαραίτητους αλγορίθ-
μους και τις συνδέσεις που χρειάζεται, ώστε να έχουμε 
μόνιμα στη βάση δεδομένων του PROothisi IMS το 
σύνολο των πληροφοριών και των δεδομένων που 
έχουμε επιλέξει, σε αδιάλειπτη ροή και σε πραγματικούς 
χρόνους.

Στάδια Προγραμματισμού: 1
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Σε δεύτερο στάδιο, το σύνολο των δεδομένων οργανώνε-
ται, επεξεργάζεται με βάση τον έλεγχο και τη βαρύτητα 
του περιεχομένου και όχι την κίνηση των δεδομένων, και 
παίρνει τη μορφή καναλιών ροής πληροφοριών έτοιμη 
για διαμοιρασμό σε πραγματικούς χρόνους.

Στάδια Προγραμματισμού: 2
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Σε τρίτο στάδιο, δημιουργούνται τα templates για την 
παρουσίαση στον τελικό αποδέκτη (δημότη) και σε 
αυτά συνδέονται τα αντίστοιχα κανάλια πληροφοριών. 
Παράλληλα, συνδέοντας κατάλληλα τα templates, δημι-
ουργούνται τα τελικά banners και οι οθόνες χρονοπρο-
γραμματίζονται και συνδέονται με τις συσκευές προβο-
λής (tv, led board, web, social media, mobile), μετατρέποντας 
την πληροφορία σε ένα ολιστικό σύστημα ενημέρωσης για 
τον Δημότη.

Στάδια Προγραμματισμού: 3
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ / ΤΙ ΚΑΝΕΙ;
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Με την PROothisi IMS δημιουργούνται αυτοματοποιημένες ζωντανές 
και αστείρευτες πηγές δεδομένων, οι οποίες διοχετεύονται σε 
μορφή πληροφορίας σε πραγματικούς χρόνους σε κάθε σημείο του 
Δήμου. Επιπλέον, οι πληροφορίες που προβάλλονται είναι προσαρμοσμέ-
νες απόλυτα στις ανάγκες του σημείου π.χ. στο δημοτικό διαμέρισμα ή στο 
μέσο που την μεταδίδει π.χ. tv, led board, κινητό τηλέφωνο δημότη κτλ.

Έτσι πετυχαίνουμε την ενημέρωση που χρειάζεται ο δημότης, την 
στιγμή που την χρειάζεται, στο σημείο που την χρειάζεται και με 
συνεχή και ζωντανή ροή.
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 PROGRESSIVE
WEB APP

Το PROothisi IMS σε απόλυτη συνεργασία με το PROothisi Smart DSS και 
το PROothisi PWA του δήμου, καλύπτουν το σύνολο της ανάγκης ενημέ-
ρωσης του δημότη από την δημοτική αρχή.

smart  DSS
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Το PROothisi Information Management System (IMS) είναι μια συν-
δρομητική υπηρεσία προς τη δημοτική αρχή, προκειμένου να τροφοδο-
τεί τα κανάλια ενημέρωσης του Δήμου.

Η εταιρία μας αναλύει, σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει την 
υπηρεσία αυτή κατά την διάρκεια της συμφωνίας με τον δήμο, σε 
συνεργασία με την δημοτική αρχή αλλά και με όλους τους εμπλεκό-
μενος δημοτικούς φορείς.
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     ΜΕ ΤΟ PROothisi INFORMATION MANAGMENT SYSTEM
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
                 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!
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smart digital signage software

info@pro-othisi.gr
Περιάνδρου 52, Κιάτο Κορινθίας, 20200

www.pro-othisi.gr /pro0thisi
27420 21188


