Καινοτόμος πλατφόρμα για τον αθλητισμό

@cademy
Το @cademy είναι ένα καινοτόμο
σύστημα ολοκληρωμένης λύσης για τον
Αθλητισμό. Περιλαμβάνει ένα σύνολο
προγραμμάτων, συσκευών και
υπηρεσιών που σκοπό έχουν να δώσουν
στους αθλητικούς συλλόγους, σωματεία,
ακαδημίες, προπονητές μια
ολοκληρωμένη υποδομή για την
διαχείριση, αξιολόγηση, προπόνηση,
παρακολούθηση, των αθλητών τους.
Η πλατφόρμα @cademy δίνει τη
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
ανταποκριθούν άμεσα και δυναμικά στις
σύγχρονες προκλήσεις και να
θωρακίσουν τις λειτουργίες τους.

@καδημία
Η @καδημία είναι μία SaaS Web Εφαρμογή Διαχείρισης &
Πληροφορίας που διατίθεται σε αθλητικά σωματεία, συλλόγους,
ακαδημίες, προπονητές για να έχουν ολοκληρωμένη διαχείριση,
αξιολόγηση, προπόνηση, παρακολούθηση, των αθλητών μελών
τους.
Η εφαρμογή ανήκει στην κατηγορία WEB εφαρμογών και μπορεί
να λειτουργήσει από παντού με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη
internet.

@καδημία - χαρακτηριστικά εφαρμογής
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ: Σύστημα αυτοματοποίησης παρουσιών με τη
χρησιμοποίηση RFID (μαγνητικής κάρτας με τα στοιχεία του
αθλούμενου) με αυτόματη online ενημέρωση της βάσης δεδομένων.
Η παρουσία ενός αθλητή μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:
•

Μέσω κινητής συσκευής συνδεδεμένης στο διαδίκτυο. Ο
προπονητής παίρνει κανονικά τις παρουσίες του τμήματος που
έχει προπόνηση, επιλέγοντας «Παρών» ή «Απών» από τη λίστα
των αθλητών του συγκεκριμένου τμήματος, ενημερώνοντας
online τον πίνακα παρουσιολογίου.

•

Μέσω μαγνητικής κάρτας RFID που συνδέεται online στην
εφαρμογή και ενημερώνει για την παρουσία το πρόγραμμα
«Αθλητής». Με τον τρόπο αυτό η εφαρμογή μπορεί να δουλέψει
μόνη της, χωρίς την παρουσία και έλεγχό της από τον
προπονητή. Ο αθλητής, απλά «περνάει» την κάρτα από τον
αναγνώστη και αυτόματα ενημερώνεται το σύστημα για την
παρουσία του.

"Η εφαρμογή δουλεύει εντελώς μόνη της, χωρίς την ανάγκη λήψης
παρουσιών από τους προπονητές!"

@καδημία - χαρακτηριστικά εφαρμογής

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ: Η δημιουργία
εγγραφών για τις παρουσίες των αθλητών μπορεί να γίνει σε
ημερήσια ή μηνιαία βάση, για όλες τις τάξεις/τμήματα με βάση
το ημερήσιο πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί.
ΜΑΖΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: Η μαζική προσθήκη διευκολύνει
τον διαχειριστή όσον αφορά στην ταχύτητα εισαγωγής (data
entry) των αθλητών του συλλόγου.
ΕΥΚΟΛΗ αλλαγή ομάδας/ηλικ. κατηγορίας αθλητή μέσα στην
σεζόν.
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΘΛΗΤΗ: Με την επιλογή αυτή προωθούμε
αθλητές από μία συγκεκριμένη ομάδα/ηλικ. κατηγορία, στην
επόμενη σεζόν.

@καδημία - χαρακτηριστικά εφαρμογής
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ: Εδώ ο διαχειριστής δημιουργεί
προπονήσεις. Με τον όρο προπονήσεις εννοούμε το
συγκεκριμένο άθλημα που πραγματοποιείται κατά την
προπόνηση, π.χ.: Τρέξιμο, Άλμα κ.λπ. Η ονομασία του
αθλήματος επαφίεται στον αρχιπροπονητή, που σε
συνεννόηση με τους προπονητές καθορίζουν μαζί την
ονομασία της προπόνησης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ: σωματομετρία – Αλτικότητα – Ταχύτητες – Φυσική
Κατάσταση.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τεχνικά
χαρακτηριστικά, Ιδιοσυγκρασία, Φυσικά Χαρακτηριστικά,
Έκθεση Αξιολόγησης, Στατιστική ανάλυση βαθμού
αξιολόγησης όλων των αθλητών, κτλ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ: Η επιλογή αυτή δημιουργεί
ημερολόγιο εκδηλώσεων ή ανακοινώσεων στην αρχική
σελίδα της εφαρμογής.

@καδημία - χαρακτηριστικά εφαρμογής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ: Η εφαρμογή
διαθέτει ασφαλές σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων, όπου ο
διαχειριστής μπορεί να στέλνει προσωπικά μηνύματα σε κάθε
χρήστη ξεχωριστά και να λαμβάνει απαντήσεις.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ: Η εφαρμογή μπορεί να διαχειριστεί 3
τύπους χρηστών...

Εργομετρικά

Tα εργομετρικά δεδομένα είναι εκείνα που έρχονται από
επίσημες μετρήσεις όπως:
Λίπος %, Λίπος kg, Άλιπη μάζα, Μυϊκή μάζα, Συνολικά υγρά σώματος,
Εξωκυττάριο υγρό, Ενδοκυττάριο υγρό, Δείκτης μάζας σώματος, Οστική μάζα,
Σωματική κατάταξη, Σπλαχνικό λίπος, Αναλογία ECW/TBW, Βασικός
μεταβολικός ρυθμός, Phase Angle, Basal Metabolic Rate indicator, Μεταβολική
ηλικία, Κατανομή σωματικού λίπους , Ισορροπία μυϊκής μάζας, Επίδοση μυών
κάτω άκρων, Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και κορμό:
Ποσοστό λίπους και αξιολόγηση, Μυϊκή μάζα kg και αξιολόγηση,
Reactance/resistance και phase angle, επιθυμητά φυσιολογικά όρια. Μέγιστη
ισχύς των εξεταζόμενων μυϊκών ομάδων, μυϊκές ανισορροπίες, ταχύτητας
σύσπασης, ταχύτητας σύσπασης, Ενεργητική κινητοποίηση των αρθρώσεων,
έλεγχος προόδου της αποκατάστασης. Μεγίστης καρδιακής συχνότητας &
προπονητικών εντάσεων, Μέγιστης αερόβιας ικανότητας VO2max, ταχύτητα
στο 100% vo2max (km/h), ταχύτητα στο αναερόβιο κατώφλι (km/h) Εύρεση
αναερόβιου κατωφλίου & προπονητικών εντάσεων, συγκέντρωση γαλακτικού
στο αίμα ) - όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε διάδρομο h/p cosmos.
Μέγιστη συχνότητα περιστροφής των σκελών (περιστροφές/λεπτό),αναερόβια
αγαλακτική ισχύς (watt/kgr). Δύναμης κάτω άκρων, αναλογία δύναμης δεξί &
αριστερό πόδι, εκρηκτικής & ελαστικής ισχύος, αξιολόγηση ταχυδύναμης
30sec χρόνος αντίδρασης σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα, κτλ.

Προπονητικά

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ: Τα προπονητικά είναι επιπλέον δεδομένα που
μπορούν να εισαχθούν από τις προπονήσεις και σχετίζονται με τις
δυνατότητες του κάθε αθλητή. Αυτά θα πρέπει να αναλυθούν και
να σχεδιαστούν μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του
προπονητικού team:
Τεχνικά χαρακτηριστικά (Εκτέλεση κόρνερ, ντρίπλα, τελείωμα
φάσης, υποδοχή μπάλας, ελεύθερο λάκτισμα, κεφαλιά, σουτ,
μακρινή μπαλιά, μαρκάρισμα, πάσα, εκτέλεση πέναλτι, τάκλιν,
τεχνική, κοψίματα, κλεψίματα, έλεγχος μπάλας, σέντρες...
Ιδιοσυγκρασία (Θάρρος, επιθετικότητα, ηρεμία, συγκέντρωση,
δημιουργικότητα, σωστές επιλογές, αποφασιστικότητα, ένστικτο,
προσωπικότητα, τοποθετήσεις, ομαδικότητα, κίνηση χωρίς μπάλα,
επίπεδο προετοιμασίας, πειθαρχία, ψυχραιμία, ηγετικές
ικανότητες, γενναιότητα, εργατικότητα).

Προπονητικά

Φυσικά χαρακτηριστικά (Επιτάχυνση, ευκινησία, ισορροπία, άλμα,
φυσική δύναμη, αντοχή, μυική δύναμη, ταχύτητα, αλτικότητα).
Έκθεση αξιολόγησης (Καλύτερη θέση, Εναλλακτική θέση, Δυνατά
σημεία, αδύνατα σημεία, αμυντική ικανότητα, επιθετική ικανότητα,
τεχνική ικανότητα, ψηλό παιχνίδι, γενικά σχόλια, δυνατότητα
εξέλιξης, βαθμός αξιολόγησης).

Στατιστικά Παικτών

Στατιστική παρακολούθηση των αγώνων (επίσημων, φιλικών,
τουρνουά κ.λπ.)
α. Ενδεκάδα
β. Αλλαγές
γ. Αποστολή
δ. Τραυματισμοί
ε. Τακτική αγώνα
στ. Κάρτες
ζ. Οτιδήποτε άλλο ζητηθεί.
Το σύστημα μπορεί να ενημερώνεται online, από οποιαδήποτε
συσκευή (smartphone, tablet, laptop), εφόσον στον χώρο
διεξαγωγής του αγώνα υπάρχει δυνατότητα internet.

Τουρνουά & Πρωταθλήματα

Πλήρης καταγραφή αγώνων:
•

Φιλικά

•

Πρωταθλήματα

•

Τουρνουά

•

Στατιστική αγώνων ομάδας και παικτών

•

συμμετοχές

•

κάρτες

•

ενδεκάδα

•

αποστολή

•

τραυματισμοί

Παρακολούθηση προπονήσεων βάσει ασκησιολογίου

Παρακολούθηση και καταγραφή προπονήσεων βάσει έτοιμων
ασκήσεων από τους προπονητές:
•

Τακτική συστήματος (π.χ. passing game, παιχνίδι κατοχής,
stability κ.λπ.)

•

Έτοιμες ασκήσεις (βάσει της τακτικής)

•

Παρουσίες (με αυτόματο σύστημα RFID)

Ο προπονητής επιλέγει την τακτική (από τη βάση δεδομένων) και
στη συνέχεια επιλέγει τις ασκήσεις που αφορούν στην τακτική
αυτή.
Και η τακτική και οι ασκήσεις εισάγονται σε βάση δεδομένων.

Αξιολόγηση Αθλητών

Η αξιολόγηση των αθλητών γίνεται με λήψη αναφορών από το
πρόγραμμα. Τα απαραίτητα δεδομένα συλλέγονται (βάσει ειδικής
αναζήτησης) και δημιουργείται η επιθυμητή ενέργεια, που
περιλαμβάνει την αξιολόγηση του αθλητή.

Πολλοί παράγοντες/δεδομένα είναι εκείνα που θα επιτρέψουν τη
σωστή αξιολόγηση. Αυτό είναι και το μυστικό της εφαρμογής!
Με μία πληθώρα στατιστικών δεδομένων, ο υπεύθυνος μπορεί με
ένα “κλικ” να δημιουργήσει την “εικόνα” του αθλητή του!

Scouting System

Ολοκληρωμένο σύστημα
πληροφοριών όπως:

Scouting

παικτών

με

πληθώρα

• Εργομετρικών (Σωματικό Ύψος & Βάρος, Δείκτης Μάζας
Σώματος, Ποσοστό σωματικού λίπους (BF%) & (FM), κτλ)

• Τεχνικά χαρακτηριστικών (Εκτέλεση κόρνερ, ντρίπλα, τελείωμα
φάσης, υποδοχή μπάλας, ελεύθερο λάκτισμα, κεφαλιά, σουτ,
μακρινή μπαλιά, κτλ).
• Ιδιοσυγκρασίας (Θάρρος, επιθετικότητα, ηρεμία, συγκέντρωση,
δημιουργικότητα, σωστές επιλογές, αποφασιστικότητα, ένστικτο,
προσωπικότητα, τοποθετήσεις, ομαδικότητα, κτλ)
• Φυσικών χαρακτηριστικών(Επιτάχυνση, ευκινησία, ισορροπία,
άλμα, φυσική δύναμη, αντοχή, μυική δύναμη, ταχύτητα,
αλτικότητα)

• Εκθέσεων αξιολόγησης (Καλύτερη θέση, Εναλλακτική θέση,
Δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, αμυντική ικανότητα, επιθετική
ικανότητα, τεχνική ικανότητα, ψηλό παιχνίδι, γενικά σχόλια,
δυνατότητα εξέλιξης, βαθμός αξιολόγησης)

M.I.S

Μηχανισμός ανάκλησης και επεξεργασίας των αποθηκευμένων
πληροφοριών ώστε να υποστηριχθούν ο προγραμματισμός και η
παρακολούθηση του όλου κύκλου των λειτουργιών της
επιχείρησης.

Στόχος του MIS, είναι η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων
σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για την
λήψη των δομημένων κυρίως αποφάσεων.

Ιστοσελίδα - Website

Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία στις μέρες μας η επιχείρησή σας, με
οτιδήποτε και αν ασχολείται, να μην έχει παρουσία στο διαδίκτυο.
Εταιρία ή ελεύθερος επαγγελματίας χωρίς ιστοσελίδα προκαλούν
αρνητικά σχόλια σε συνεργάτες ή πελάτες προς όφελος των
ανταγωνιστών. Το να μην διαθέτεις ιστοσελίδα δείχνει
ερασιτεχνισμό και αδυναμία στο να ακολουθήσεις τις εξελίξεις και
το πνεύμα της εποχής!
Μια ιστοσελίδα είναι ευκολότερη, φθηνότερη και ταχύτερη στην
ενημέρωση από οποιοδήποτε έντυπο υλικό. Οι δυνατότητες του
διαδικτύου είναι σχεδόν απεριόριστες και σας επιτρέπουν να
παρέχετε στους επισκέπτες της πλήρη πληροφόρηση για σας και
την επιχείρησή σας.
Η εταιρική σας ιστοσελίδα είναι ανοιχτή στον κόσμο 24 ώρες την
ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, τις αργίες
και τα Σαββατοκύριακα! Σε αντίθεση με το γραφείο της εταιρείας
σας που ανοίξει συγκεκριμένες ώρες και μέρες.

Ιστοσελίδα - Website

Η ολοκληρωμένη παρουσία σας στο internet μπορεί να
περιλαμβάνει:
●

Εταιρική Παρουσίαση

●

Δελτία Τύπου

●

Φωτογραφικό υλικό

●

Newsletters

●

Παρουσίαση Υπηρεσιών

●

Ενημέρωση Γονέων

●

Βιντεοθήκη

●

Online Φόρμες

●

Πρόγραμμα Προπονήσεων

●

Παρουσίαση Χορηγών

●

Στοιχεία Επικοινωνίας

●

Διαχείριση Διαφημίσεων

●

Πρόγραμμα Αγώνων

●

Παρουσίαση στα Social

●

Ενημέρωση Αθλητών

●

Κανάλι Youtube

Ηλεκτρονικό Κατάστημα - e-Shop

Ένα e-shop πουλάει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας 24 ώρες τη
μέρα, καθημερινές και αργίες, χωρίς το κόστος των λειτουργικών
εξόδων, χωρίς να πληρώνετε προσωπικό! Κοιμάστε, διασκεδάζετε,
ταξιδεύετε και το ηλεκτρονικό σας κατάστημα πουλάει, τα κέρδη
σας αυξάνονται!!

“e-shop” - Τα πλεονεκτήματα που έχει…

Φτιάχνοντας eshop εδραιώνετε την επιχείρησή σας στο internet!
Στην Ελλάδα του σήμερα, η χρήση του internet καθημερινά
αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Ο καταναλωτής πλέον για να
κάνει τις αγορές του, ψάχνει πληροφορίες στο διαδίκτυο για την
εταιρεία ή τη μάρκα του προϊόντος που θέλει ν' αγοράσει και οι
επιχειρήσεις που δε διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα, γίνονται όλο
και πιο απρόσιτες στον καταναλωτή που επιλέγει το διαδίκτυο για
τις αγορές του.
Βελτιώνετε την εξυπηρέτηση των πελατών σας! Ο πελάτης αγοραστής σήμερα, είτε γιατί επιλέγει την άνεση του προσωπικού
του χώρου, είτε για ν' αποφύγει το κόστος μετακίνησης ψάχνοντας
στα καταστήματα διαφόρων περιοχών για να βρει αυτό που θέλει
αυξάνοντας το τελικό κόστος του προϊόντος, προτιμά καθισμένος
στο γραφείο του ή ξαπλωμένος στον καναπέ του, ν' απολαμβάνει
την ενημέρωσή του και τις αγορές του, επιλέγοντας από μια
τεράστια γκάμα προϊόντων, υπηρεσιών και κατασκευαστών μέσα σε
λίγη ώρα.

“e-shop” - Τα πλεονεκτήματα που έχει…

Σε online κατάστημα, έχετε μόνιμη προβολή-διαφήμιση των
προϊόντων σας! Η παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών της
επιχείρησής σας, με τα σύγχρονα μέσα που χρησιμοποιούνται στις
ιστοσελίδες (εικόνες, κινούμενα banner, ήχος) μπορεί να
εντυπωσιάσει τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματός σας,
ακόμη και αν το φυσικό σας κατάστημα είναι στημένο στην ταράτσα
του σπιτιού σας! Χωρίς έξοδα, χωρίς λογαριασμούς, χωρίς το
κόστος των μισθών, έχετε τη διαδικτυακή σας βιτρίνα, ενημερώνετε
τους πελάτες σας και πουλάτε τα προϊόντα σας online.
Προωθείτε εύκολα, γρήγορα και χωρίς κόστος τις προσφορές σας.
Στην εποχή της κρίσης δεν είναι κρυμμένο μυστικό, ότι οι πελάτες καταναλωτές ψάχνουν πια για προσφορές και εκπτώσεις και οι
έξυπνες επιχειρήσεις για να αυξήσουν τα κέρδη τους, συχνά κάνουν
μικρές και μεγάλες προσφορές στους πελάτες τους.
Το online κατάστημα προσφέρει κύρος και αξιοπιστία στην
εταιρεία σας. Δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας
που επιθυμούν τη διαφάνεια και τα φανερά κόστη.

Web Ραδιοφωνικός Σταθμός
Δημιουργείστε τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό εύκολα,
γρήγορα και με μικρό κόστος. O server μπορεί να λειτουργήσει
στον υπολογιστή σας (PC), ενώ μπορείτε να εκπέμψετε
διαδικτυακό σήμα και να αποκτήσετε γρήγορα και εύκολα
ακροατήριο μέσα από την ιστοσελίδα σας ή τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Ακούστε, μιλήστε, εκφραστείτε ελεύθερα με... συνοπτικές
διαδικασίες. Μπορούν να σας ακούσουν από οποιαδήποτε συσκευή
διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ υπάρχει και ειδική εφαρμογή
Android για άμεση πρόσβαση...
H εφαρμογή αποτελείται από τα εξής επιμέρους προγράμματα: .
● Τον Server που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία
streaming
● Tο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
● Android WebRadio εφαρμογή
● Server Διαχείρισης (web)

Email Marketing

Το email marketing ανήκει στην μεγαλύτερη οικογένεια της
επιστήμης του marketing και αφορά την χρήση του email, ως
μέσο, για την προώθηση και ενημέρωση του αγοραστικού κοινού
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο
διαφημιζόμενος.
Εν ολίγοις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το email marketing
είναι η ψηφιακή-ηλεκτρονική έκδοση της κλασσικής
αλληλογραφίας. Αντί να στέλνουμε διαφημιστικά φυλλάδια,
επιστολές και κουπόνια μέσω ταχυδρομείου (π.χ. ΕΛΤΑ),
χρησιμοποιούμε το email για να μεταφέρουμε και να μεταδώσουμε
το ίδιο μήνυμα. Βέβαια, με την συμβατική αλληλογραφία είναι
εξαιρετικά δύσκολο να μετρήσεις την απήχηση (το impact) που θα
έχουν οι καμπάνιες σου. Με το email marketing μπορείς να δεις
εξελιγμένα αναλυτικά στατιστικά τα οποία μετράνε ποιος άνοιξε το
email, ποίος το διάβασε, τι μέρα και ώρα και που έκανε κλίκ.

Το email marketing μπορεί να χρησιμοποιηθεί…

•

Για μια απλή ενημέρωση του κοινού όπως νέα ακαδημίας,
αγώνες, προπονήσεις. κτλ

•

Για σύσφιξη σχέσεων με αθλητές, προπονητές, γονείς
όπως για παράδειγμα η αποστολή ευχαριστήριων καρτών
τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα.

•
•
•

Για συμπλήρωση κάποιου ερωτηματολογίου.
Για την αποστολή πρόσκλησης σε κάποια εκδήλωση

Για την αποστολή newsletters*.

Στέλνοντας τακτικά newsletters στους πελάτες μας, που έχουν
επιλέξει να τα λαμβάνουν, σταθεροποιούμε και ενδυναμώνουμε τη
σχέση μας μαζί τους. Οι πελάτες μας εμπεδώνουν σιγά-σιγά την
εταιρική μας ταυτότητα και μαθαίνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
μας μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης.

Ηλεκτρονικό Περιοδικό

Το «Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Περιοδικό» είναι μια εξελιγμένη
ηλεκτρονική έκδοση/παρουσίαση, που χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες ψηφιοποίησης δίνοντας μοναδικές δυνατότητες marketing.

ΤΕΛΟΣ

η εκτύπωση πανάκριβων εντύπων, περιοδικών!

ΤΕΛΟΣ το πέταγμα του άχρηστου μη διατεθειμένου τιράζ!
Αρκεί ένας Υπολογιστής, Tablet, Mobile και ο αναγνώστης σας
μπορεί να:

•
•
•
•
•

Ξεφυλλίσει το ηλεκτρονικό περιοδικό
Να εστιάσει στα σημεία του ενδιαφέροντός του
Να δει φωτογραφίες
Να δει Video
Να το στείλει σε ένα φίλο του!

Ηλεκτρονικό Περιοδικό

Δοκιμάστε τώρα τη νέα διαδραστική λύση
ψηφιακής έκδοσης περιοδικών αποκτώντας
απεριόριστες δυνατότητες marketing και αυξήστε
την αναγνωσιμότητά σας με το χαμηλότερο
κόστος !!!
Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικές από τις δυνατότητες που έχει
το ηλεκτρονικό έντυπο:

•
•

Άριστη ποιότητα προβολής του εντύπου!

•

Δυνατότητες παραμετροποίησης του προγράμματος
(εικονίδια, γραμματοσειρές, κ.ά.).

•

Προσθήκη foto slide μέσα σε οποιαδήποτε σελίδα.

Προσθήκη βίντεο, ήχου, links μέσα σε οποιαδήποτε
σελίδα.

WiFi Παραγγελία Κυλικείων

Το Voice Order είναι μία υπηρεσία online αποστολής
παραγγελιών από τους πελάτες του καταστήματος με τη χρήση των
android συσκευών τους.
Ο πελάτης κατεβάζει την εφαρμογή από το site του καταστήματος
και μπορεί με πολύ απλό και γρήγορο τρόπο να στείλει την
παραγγελία του στην κουζίνα χωρίς να περιμένει να έρθει πρώτα ο
σερβιτόρος.
Τη παραγγελία ο πελάτης μπορεί είτε να την γράψει σαν μήνυμα
είτε να "μιλήσει" στην εφαρμογή και αυτή με την σειρά της θα
"γράψει" την παραγγελία του.
Επίσης η εφαρμογή λειτουργεί αμφίδρομα,
δηλαδή όπως ο πελάτης στέλνει παραγγελία
προς την κουζίνα έτσι και η κουζίνα μπορεί
να στείλει ενημερωτικά μηνύματα προς τον
πελάτη.

Online Κρατήσεις Γηπέδων

Ενσωματώστε την Υπηρεσία online κρατήσεων γηπέδου στην
ιστοσελίδα σας με απλά βήματα.
Η Υπηρεσία online κρατήσεων γηπέδων είναι ένα βολικό σύστημα
κρατήσεων που μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε
ιστοσελίδα.
Με αυτό το σύστημα μπορείτε να δημιουργήσετε μια
προσαρμοσμένη διαδικασία κράτησης και να αφήσετε τους πελάτες
σας να κλείσουν γήπεδο online.
Η Υπηρεσία προβλέπει όλα τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά για τη βελτιστοποίηση της
διαδικασίας κράτησης.

Καινοτόμες Προπονητικές Συσκευές

Προπονητική συσκευή-Μέθοδος Προπόνησης αθλητών

H «Αντίδρασις-Reaction» είναι μία ιδιαίτερη ηλεκτρονική προπονητική
συσκευή εγκατεστημένη σε ένα γιλέκο, συνοδευόμενη από εφαρμογή
Android, με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχάνουν αρχικά την
βελτίωση της αντίληψης στον χώρο, την γρήγορη λήψη απόφασης και
την τάχιστη αλλαγή κατεύθυνσης κατά την διάρκεια της προπόνησης,
αντιδρώντας στα οπτικά ερεθίσματα που δημιουργούνται από την
συσκευή μέσω των Led που φέρει.
Σκοπός της παρούσης συσκευής είναι να δώσει στους προπονητές των
αθλητών ένα προπονητικό εργαλείο που θα τους βοηθήσει να
βελτιώσουν μέσω των οπτικών ερεθισμάτων της συσκευής (Led), την
αντίληψη στα οπτικά ερεθίσματα, να βελτιώσουν την αντίληψη τους στον
χώρο, την γρήγορη λήψη απόφασης, την τάχιστη αλλαγή κατεύθυνσης,
την ικανότητα κίνησης τους στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα την
γενική αύξηση των δυνατοτήτων των αθλητών τους.
*Σε διαδικασία πατέντας από το ΟΒΙ.

Προπονητική συσκευή-Μέθοδος Προπόνησης αθλητών

Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι ο αθλητής αναγκαστικά έχει συνέχεια
ψηλά το κεφάλι (και το βλέμμα του) και έτσι εκπαιδεύεται να έχει πάντα
καλύτερο και πιο καθαρό οπτικό πεδίο μέσα στον χώρο με αποτέλεσμα
την καλλίτερη λήψη απόφασης.
Τέλος η Μέθοδος Προπόνησης αθλητών γίνεται περισσότερο
διαδραστική με την συνεχόμενη κίνηση του αθλητή κατά την εναλλαγή
των χρωμάτων από τα Led, με αποτέλεσμα να έχει ταυτόχρονα και
βελτίωση της φυσικής κατάστασής του, με σκοπό οι αθλητές να είναι πιο
ανταγωνιστικοί έναντι άλλων που δεν χρησιμοποιούν τέτοιες εξελιγμένες
μεθόδους.
Οι συσκευές είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να δίνουν στον προπονητή τη
δυνατότητα να δημιουργεί πάρα πολλούς συνδυασμούς ασκήσεων
ανάλογα με το επίπεδο και την φυσική κατάσταση των αθλητών τους.

Προπονητική συσκευή-Μέθοδος Προπόνησης αθλητών

ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ
· Αύξηση της συγκέντρωσής του
· Μείωση λαθών στο παιχνίδι
· Καλύτερη ισορροπία
· Καλύτερη πρόβλεψη των επόμενων κινήσεών του και της εξέλιξης των
φάσεων
· Μεγαλύτερη ευκολία στην κίνηση κατά μήκος του γηπέδου
· Καλύτερο προσανατολισμό, καλύτερη αίσθηση του χώρου και των
αποστάσεων
· Καλύτερη πρόβλεψη των επόμενων κινήσεων του

· Γρήγορες αποφάσεις
· Εφαρμογή σε συστήματα άμυνας/επίθεσης (ομαδικά αθλήματα)..

Προπονητική συσκευή-Μέθοδος Προπόνησης αθλητών

Καινοτόμες Προπονητικές Συσκευές - «Αντίληψις»

Tο «Αντίληψις» είναι ένα σύνολο εφαρμογών που έχουν σκοπό την
όξυνση της αντίληψής μας. Αντίληψη είναι, όπως λίγο πολύ
ξέρουμε, μια σύνθετη και πολύπλοκη λειτουργία του οργανισμού,
που αυτόματα (μέσω δυναμικής αλληλοσυσχέτισης των μηνυμάτων
της εμπειρίας) μέσα στα αρμόδια εγκεφαλικά κέντρα αναγνωρίζει,
ερμηνεύει άμεσα και αποδίδει νόημα ―με τη βοήθεια της νόησης
(συλλαμβάνοντας απόψεις, ιδιότητες, ποιότητες ή σχέσεις των
αντικειμένων μεταξύ τους), της διανοητικής ανάπτυξης, του
συναισθήματος (διαθέσεως) και της προηγούμενης εμπειρίας
(μάθησης) τού ατόμου - στα αισθητηριακά δεδομένα, δηλ. τα
αισθήματα (που προέρχονται είτε από εξωτερικά/περιβαλλοντικά,
είτε από οργανικά ή του κεντρικού νευρικού μας συστήματος
ερεθίσματα) ανάλογα με το γνωσιακό σχήμα του, οργανώνοντάς τα
έτσι σε μια ολότητα ως κάτι το συγκεκριμένο.

Καινοτόμες Προπονητικές Συσκευές - «Αντίληψις»
To «Αντίληψις» αποτελείται από 4, τουλάχιστον, καινοτόμες
συσκευές, οι οποίες φωτίζονται εντελώς τυχαία ή με συγκεκριμένο
σενάριο (Application script), ενεργοποιώντας παράλληλα και τον
ηχητικό βομβητή, περιμένοντας τον χρήστη να περάσει
οποιοδήποτε σημείο του σώματός του από τον αισθητήρα που
διαθέτουν ώστε να κλείσει αυτή που έχει ανάψει και να ανοίξει
κάποια άλλη, πάλι σε τυχαία σειρά.
Η ικανότητα του χρήστη να ανταποκρίνεται όσον το δυνατόν πιο
γρήγορα στη σειρά «άνοιγμα/κλείσιμο» του φωτισμού είναι αυτή
που θα τον οδηγήσει σε καλύτερη ανταπόκριση αντίδρασης ενός
«φυσικού» και τυχαίου γεγονότος. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, και με
καθημερινή προπόνηση, θα μπορεί να αντιδρά πιο αποτελεσματικά
στα καθημερινά φυσικά φαινόμενα, πολλά από τα οποία απαιτούν
γρήγορη αντίληψη.

Ο προπονητής/διαχειριστής μπορεί να κρατά στατιστικά στοιχεία
αντίδρασης στο tablet του (χρόνος αντίδρασης, ταχύτητα, ύψος
κ.λπ.), έχοντας πλήρη έλεγχο στην πορεία του αθλητή/μαθητή
του. Η εφαρμογή είναι εφοδιασμένη με βάση δεδομένων, και η
οποία ενημερώνεται τη στιγμή της προπόνησης!

Καινοτόμες Προπονητικές Συσκευές - «Αντίληψις»
To «Αντίληψις» απευθύνεται σε άτομα που χρειάζεται να
τονώσουν την αντίληψή τους, όπως αθλητές, άτομα με κινητικές
δυσκολίες, σε παιδιά όλων των ηλικιών, αλλά και καθέναν από εμάς
που χρειαζόμαστε έναν τρόπο ώστε να αντιδρούμε γρήγορα σε
κάθε φυσική αλλαγή που συμβαίνει τριγύρω μας.

C.I.M.S

Διασυνδεδεμένες Υπηρεσίες

Η θέληση μας για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη αυξάνεται συνεχώς και μας
έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση μιας νέας αντίληψης για την εξυπηρέτηση.
Η εξάλειψη της αδυναμίας των μικρότερων επιχειρήσεων, να εκμεταλλευτούν τα επιχειρηματικά
εργαλεία εκείνα που εξασφαλίζουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
και που αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα κυριαρχίας τους στις ώριμες παγκοσμιοποιημένες
αγορές.
Εστιάζουμε στην εμπειρία σας, ακούμε, μαθαίνουμε και ανταποκρινόμαστε στις φιλοδοξίες σας μέσα
από μια σειρά σύγχρονων υπηρεσιών:
Η OsB παρέχει ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου Τομέα. Μέσω των συνεργαζόμενων με αυτήν
ειδικών συμβούλων / εμπειρογνωμόνων που καλύπτουν περιοχές υψηλής εξειδίκευσης, είναι σε θέση
να υποστηρίξει αποτελεσματικά τους πελάτες της παρέχοντάς τους αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας
συμβουλευτικές υπηρεσίες που δημιουργούν αποτέλεσμα με σημαντική προστιθέμενη αξία.

Διασυνδεδεμένες Υπηρεσίες

Οι συνεργάτες της εταιρείας διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης έργων και χρησιμοποιούν τεχνικές και πρακτικές μεθόδους, τόσο για το σχεδιασμό των επί μέρους φάσεων και υποέργων, όσο και για την πληροφορική υποστήριξη που είναι απαραίτητη στη
διαχείριση μεγάλου όγκου στοιχείων και δεδομένων.

•
•
•
•
•
•

Συμβουλευτική Υποστήριξη και Επιχειρησιακή Οργάνωση

•
•
•

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Στρατηγικός σχεδιασμός, Marketing/Διαφήμιση – Marketing/Επικοινωνία
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Φορολογικός Σχεδιασμός
ΕΣΠΑ 2014-2020
Τομέας Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προτάσεις Αύξησης παραγωγικότητας & Διασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων, Ανάλυση επικινδυνότητας και σχεδιασμός Risk Assessment
Mηχανογράφηση, Total Solutions.
Nομικές και Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μετά τιμής

Τσιμπουρλάς Δημήτρης
GM OsB (One stop Business)

Email: tsibosd@gmail.com & tsibos@osb.net.gr
Κiν: +30 6906272316

