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Σύντομη Περιγραφή Προτεινόμενου Έργου
Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ενός σύγχρονου Δήμου που
επιθυμεί να διαχειριστεί και να λειτουργεία διαφορετικές εφαρμογές από ένα κεντρικό
σημείο ελέγχου

Η πλατφόρμα INVIPO αποτελεί το κεντρικό σημείο συλλογής, ελέγχου και διαχείρισης όλων
των δεδομένων που θα συλλέγονται από τα επιμέρους υποσυστήματα που διαθέτει αλλά και
που θα αναπτύξει ο Δήμος στο μέλλον. Η προσφερόμενη Πλατφόρμα «Εξυπνης Πόλης» είναι μια
ανοικτή, cloud based πλατφόρμα η οποία επιτρέπει τη διασύνδεση και την επικοινωνία
μεμονωμένων λύσεων και εφαρμογών έξυπνων πόλεων.

Η

Πλατφόρμα

είναι

βασισμένη

σε

κώδικα

και

πλεονεκτήματα

των

λογισμικό

ανοικτού

αξιοποιεί

τα

τεχνολογιών Internet of Things (IoT)
διασυνδέοντας πολίτες, διαδικασίες,
δεδομένα και αντικείμενα προκειμένου
να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση όλων
των παραγόντων που επιδρούν στη ζωή
της

πόληςΤο

χαρακτήρα

λογισμικό

πλατφόρμας

έχει

το

διασύνδεσης

λογισμικού, αισθητήρων, λειτουργιών
και εξοπλισμού «έξυπνης πόλης» και
προσφέρεται σαν Cloud εφαρμογή

.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4 | Σελίδα 2

Η Πλατφόρμα υποστηρίζει ενδεικτικά τις παρακάτω κάθετες λύσεις:
✓

δυναμική διαχείριση θέσεων στάθμευσης (Έξυπνο Parking)

✓

ελέγχου εξ' αποστάσεως παρόδιου ηλεκτροφωτισμού (Έλεγχο εξ' αποστάσεως Έξυπνου
οδοφωτισμού)

✓

ασύρματης πρόσβασης στο Internet (Έλεγχο εξ' αποστάσεως του δημόσιου δικτύου
ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi και παροχή υπηρεσιών στατιστικών αναλύσεων (analytics)
από τη χρήση του δικτύου Wi-Fi)

✓

συλλογή και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων από αισθητήρες,

✓

χρήση εφαρμογών video analytics,

✓

εντοπισμό

και

παρακολούθηση

θέσης

αντικειμένων

(π.χ.

κάδων)

και

οχημάτων

(απορριμματοφόρων και διαχείριση απορριμάτων)
✓

Έξυπνη παρακολούθηση της κυκλοφορίας

✓

Δημόσια ασφάλεια και προστασία

✓

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεδομένων

✓

Έξυπνη Ενεργειακή Παρακολούθηση

✓

Έξυπνη διαχείριση συστημάτων ενημέρωσης πολιτών

✓

Παρακολούθηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

✓

Έξυπνη παρακολούθηση πληρότητας κάδων

Η πλατφόρμα είναι επεκτάσιμη και διαθέτει περιβάλλον διεπαφής για την ανάπτυξη εφαρμογών
από την κοινότητα (API). Διαθέτει δυνατότητα ασφαλούς διαχείρισης και κοινής αποθήκευσης
δεδομένων και να μπορεί να διαθέτει τα αποθηκευμένα δεδομένα σε τρίτες εφαρμογές για
επιπλέον ανάλυση, σύνθεση και απεικόνιση δεδομένων (σε λίστα ή σε χάρτη).
Κύριο μέλημα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η δημιουργία μετρήσιμου οφέλους
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου χωρίς διοικητική επιβάρυνση των στελεχών
του Δήμου. Η Πλατφόρμα παρέχει κέντρο ελέγχου λειτουργίας με ταμπλό (dashboards), όπου
αποτυπώνεται η συνολική εικόνα των λειτουργιών του Δήμου με εύληπτο και κατανοητό τρόπο
στην ίδια οθόνη ώστε να ελαχιστοποιηθεί η λειτουργική πολυπλοκότητα μεταξύ των υπηρεσιών
του Δήμου και να υποβοηθηθεί η λήψη αποφάσεων των υπευθύνων στη βάση των «πραγματικών
- ζωντανών» δεδομένων.
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Μέσω της πλατφόρμας, δίνεται επίσης η δυνατότητα στο Δήμο να προβάλλει στους Πολίτες,
μέσω mobile app, όποια από τα δεδομένα επιθυμεί π.χ. ελέυθερες θέσεις στάθμευσης,
περιβαλλοντικά δεδομένα, κυκλοφοριακά δεδομένα κλπ.
Η προτεινόμενη λύση είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη, ευέλικτη για μικρού μεγέθους Δήμους
και όλο το περιβάλλον είναι στην ελληνική γλώσσα.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310500181 ή στο info@dotsoft .gr για μία επίδειξη της πλατφόρμας ή
και για μία ΔΩΡΕΑΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
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