
Παρουσίαση έργου

Επιχειρηματική 

Πλατφόρμα



Περιεχόμενα

 Περιγραφή

 Χρονοδιάγραμμα

 Λειτουργίες Σύμφωνα με Πίνακες Συμμόρφωσης

 Demo



Σκοπός

 Διάδοση επιχειρηματικών ενεργειών

 Προώθηση επιχειρηματικών εκδηλώσεων

 Συνεργασία των επιχειρήσεων από όλους τους νομούς

 Στόχευση δράσεων

 Διαδικτύωση επιχειρήσεων

 Διεύρυνση δραστηριοτήτων



Χρονοδιάγραμμα

Ανάλυση Υλοποίηση
Πιλοτική 

λειτουργία
Παραγωγική
λειτουργία



Ανάλυση 

φυσικού αντικειμένου του έργου - 1

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 H αναζήτηση επιχειρηματικών ειδήσεων δεν είναι εύκολη, καθώς κάθε 

επιμελητήριο αναρτά τις ειδήσεις στο δικό της δικτυακό τόπο. Οι 

δημοσιεύσεις έτσι δεν έχουν την μεγαλύτερη δυνατή απήχηση.

 Δυνατότητα στις πιο μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν δικό τους σύστημα 

διαχείρισης περιεχομένου να αναρτούν ειδήσεις.

 Τα μέσα που συγκεντρώνουν ειδήσεις, δεν παρέχουν στοχευμένο τρόπο 

αναζήτησης ειδήσεων με βάση λχ το νομό ή το επιμελητήριο.  

 Άλλα μέσα (ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), λόγω της φύσης τους, δεν 

παρέχουν δυνατότητα άμεσου ελέγχου των ειδήσεων.



Ανάλυση 

φυσικού αντικειμένου του έργου - 2

 Έλλειψη πλατφόρμας για επιχειρηματικές εκδηλώσεις, τόσο για την  

προώθηση τους όσο και για την αναζήτησή τους.

 Στοχευμένη αναζήτηση συνεργασιών.



Ανάλυση 

φυσικού αντικειμένου του έργου - 3

 ΛΥΣΗ

 Η επιχειρηματική πλατφόρμα είναι η πρόταση της ΚΕΕ για την αντιμετώπιση 

των παραπάνω προβλημάτων.

 Προσφέρει ένα σημείο για ανάρτηση επιχειρηματικών ειδήσεων, και 

εκδηλώσεων

 Προσφέρει τρόπο αναζήτησης μόνο των αναρτήσεων που ενδιαφέρουν

 Δίνει εργαλεία ελέγχου του περιεχομένου

 Παρεχει ενα σύστημα στοχευμένης αναζήτησης συνεργασιών

 Εκλεπτυσμένο σύστημα αποστολής email.



Χρήστες Εφαρμογής
 Admin | Διαχειριστής (ΚΕΕΕ)

 Premium | Φορέας (Επιμελητήριο)

 Business User | Εμπορική Επιχείρηση (μέλος ΓΕΜΗ)

 Business User | Εμπορική Επιχείρηση (εξωτερικού)

 Other (με πρόσκληση από Admin ή Premium)

Διαχειριστής

•Πρότυπα 
αναρτήσεων

•Διαχείριση 
δημοσιεύσεων

Φορείς

•Προώθηση 
δράσεων

•Στόχευση

•Διεύρυνση κοινού

Εμπορική 
Επιχείρηση

•Προωθήσεις

•Αναζήτηση

•Στατιστικά



Είδη αναρτήσεων Ι

Ανοιχτά 

σε όλους

Άρθρα
•Επιχείρηση

•Επιμελητήριο

Δελτία Τύπου
•Επιμελητήριο

•ΚΕΕΕ

Γνώμες
•Επιχείρηση

•Άλλοι

Ανακοινώσεις

Δημοσιεύσεις



Είδη αναρτήσεων ΙΙ

Ορατά 

μόνο με 

στόχευση

Αντιπρόσωποι
•Νομό

•Δραστηριότητα

Συνεργάτες
•Νομό

•Δραστηριότητα

Πωλητές
•Νομό

•Δραστηριότητα

Συνεργασίες



Είδη αναρτήσεων ΙΙΙ

Ανοιχτά 

σε όλους

Εκδηλώσεις

Σεμινάρια

Ομιλίες

Ημερολόγιο



Δημοσιεύσεις 

Φίλτρα Νομός Είδος Θέματα Ημερομηνία Καταχωρητής

Ομαδοποίηση Αγαπημένα Δημοφιλή Δικά μου

Ενέργειες Προώθηση Αξιολόγηση Αναφορά Επεξεργασία



Συνεργασίες

Φίλτρα Τύπος Περίοδος

Ομαδοποίηση Νέες Προτάσεις
Με 

Ενδιαφέρουν
Δεν με 

ενδιαφέρουν
Δικές μου

Ενέργειες
Εκδήλωση 

ενδιαφέροντος
Επεξεργασία

Η καταχώρηση νέας συνεργασίας ενεργοποιεί τη διαδικασία της στόχευσης 

για να βρει επιχειρήσεις που αφορά.



Στόχευση Συνεργασίας



Ημερολόγιο

Περιέχουν πάντα τόπο και χρόνο

Φίλτρα Νομοί
Τύπος 

Εκδήλωσης

Ομαδοποίηση Νέες
Με 

Ενδιαφέρουν
Δικές μου

Ενέργειες
Εκδήλωση 

ενδιαφέροντος
Επεξεργασία



DEMO

 http://vpn.sga.gr:4200/

http://vpn.sga.gr:4200/


Εγγραφή

 Επιχειρήσεις ταμειακώς 
ενήμερες στο επιμελητήριο 
που είναι γραμμένες στο 
ΓΕΜΗ

 Επιχειρήσεις εξωτερικού με 
πρόσκληση από premium 
χρήστη

Οι φορείς ΚΕΕΕ, επιμελητήρια θα 
έχουν αυτόματη δημιουργία 
λογαρισμού στην εφαρμογή για 
τον οποίο μπορούν να 
δημιουργήσουν πολλαπλούς 
χρήστες.



Εύκολη εγγραφή

επιχειρήσης

http://vpn.sga.gr:4200/#/authentication/register

 Χρειάζεται μόνο 

το ΑΦΜ



Σύνδεση

 Συμπλήρωση στοιχείων που 

έχουν αποσταλεί κατά την 

εγγραφή



Επιχειρηματικές

Δημοσιεύσεις

 Εμφάνιση δημοσιεύσεων τρίτων («ροη»)

 Παρουσίαση με βάση κριτήρια



Ροή δημοσιεύσεων



Εμφάνιση 

δημοσίευσης

 Εμφάνιση δημοσίευσης

 Παρόμοιες δημοσιεύσεις

 Προσθήκη στα αγαπημένα

 Αναφορά

 Πλοήγηση και παρόμοιες δημοσιεύσεις

 Μοίρασμα



Εμφάνιση δημοσίευσης



Δημιουργία 

δημοσίευσης

 Δημιουργία νεας δημοσίευσης

 Επιλογή τύπου

 Περιεχόμενο

 Φωτογραφία

 Κατηγοριοποίηση



Δημιουργία δημοσίευσης – Βήμα 1



Δημιουργία δημοσίευσης – Βήμα 2



Δημιουργία δημοσίευσης – Βήμα 3

Με την δημιουργία ενας 

μοναδικός κωδικός 

δημιουργείται



Οι δημοσιεύσεις μου



Διαχείριση της δημοσίευσής μου



Συνεργασίες

 Εμφάνιση στοχευμένων 

δημοσιεύσεων τρίτων 

(«προτάσεις συνερασίας»)

Εμφανίζονται μόνο 

στοχευμένες συνεργασίες, και 

μόνο εαν τηρούνται τα κριτήρια 

στόχευσης

 Περαιτέρω αναζήτηση με 

βάση κριτήρια



Συνεργασίες



Εμφάνιση

συνεργασίας

 Εμφάνιση συνεργασίας

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος

 Αναφορά κακής χρήσης

 Πλοήγηση



Εμφάνιση συνεργασίας



Εκδήλωση ενδιαφέροντος



Δημιουργία 

συνεργασίας

 Δημιουργία νεας συνεργασίας

 Επιλογή τύπου

 Περιεχόμενο

 Στόχευση

 Δημιουργία



Δημιουργία συνεργασίας – Βήμα 1



Δημιουργία συνεργασίας – Βήμα 2



Δημιουργία συνεργασίας – Βήμα 3

 Για την στόχευση της συνεργασίας πρέπει επιπλέον να συμληρωθεί 

 Νομική μορφή

 Δραστηριότητα

 Νομός

 Η επιλογή γίνεται με την βοήθεια αναδυόμενου παραθύρου

 Μετά την επιλογή εμφανιζεται ο αριθμός εταιρειών που βρέθηκαν



Δημιουργία συνεργασίας – Βήμα 3



Δημιουργία συνεργασίας – Βήμα 4



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 Εμφάνιση εκδηλώσεων τρίτων («ροη»)

 Παρουσίαση με βάση κριτήρια

 Εμφάνιση σαν λίστα

 Εμφάνιση σαν κάλενταρ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – εμφάνιση λίστας



Διαχειριση

 Ο διαχειριστής μπορεί να 

αλλάξει τους τύπους 

δημοσιεύσεων

 Διαχείριση αναφερόμενων 

αναρτήσεων

 Διαχείριση χρηστών

 Παραμετροποίηση



Παράρτημα – Πίνακες συμμορφωσης



Υποσύστημα Επιχειρήσεων

 Εγγραφή

 Εμπορικές Επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΓΕΜΗ και είναι ταμειακώς 

ενήμερες στο επιμελητήριο

 Σύνδεση με ΑΦΜ και έλεγχος ΓΕΜΗ και Επιμελητήριο

 Παραμετροποίηση ενδιαφερόντων



Υποσύστημα Επιχειρήσεων

 Δημιουργία ανάρτησης

 Ο χρήστης

 Επιλογή τύπου ανάρτησης

 Εμφάνιση wizard

 Καταχώρηση θέματος

 Καταχώρηση στόχευσης (μέσω ΚΑΔ ή άλλων)

 Καταχώρηση ενεργειών με βάση την ανάρτηση, όπως:

 Calendar, Email me,

 Το σύστημα

 Ελέγχει την ανάλυση

 Έλεγχος κειμένου

 Έλεγχος για spam

 Ομαδοποιεί την ανάρτηση

 Ανάκτηση Διευθύνσεων προορισμού από τα διάφορα συνδεόμενα συστήματα

 Αποστολή Email

 Παρακολούθηση

 Εμφάνιση στατιστικών



Εγκατάσταση του λογισμικού σε Περιβάλλον 

Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Δοκιμών

 Το σύστημα είναι εγκατεστημένο στο περιβάλλον δοκιμών από 1/9/2018

 Διεύθυνση: vpn.sga.gr:4200/demo



Μεγάλος Όγκος Δεδομένων

 Η αρχιτεκτονική επιτρέπει την επέκταση του συστήματος με την προσθήκη 

περισσοτέρων μηχανημάτων (scale-out) χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση.

 Χρήση μη σχεσιακών βάσεων (mongodb) για την υποστήριξη μεγάλων 

αρχείων

 Χρήση elasticsearch για την υποστήριξη πολλών χρηστών

 Εγκατάσταση σε 3 διαφορετικούς servers (database server, search server, 

webserver)



Έλεγχος των δεδομένων που θα αναρτώνται στην 

πλατφόρμα, για αθέμιτο ανταγωνισμό

 Μόνο εταιρείες που είναι γραμμένες στο ΓΕΜΗ μπορούν να ανεβάσουν 

δεδομένα

 Δυνατότητα αναφοράς των άρθρων.



Τελική εγκατάσταση και λειτουργία στo Data 

Center

 Έχει προγραμματιστεί μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας, στις 

28/12/2018



Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στο 

προσωπικό της ΚΕΕΕ

 Θα προγραμματιστεί μαζί με την πιλοτική λειτουργία


