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Ομάδα εργασίας
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Διεπιστημονική ομάδα

Σχετικά project (βλ. περισσότερα στο https://www.socialanalytic.gr/) : 

• Ανάπτυξη Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business 
Intelligence – BI) για πλήθος οργανισμών

• Ψηφιακές χαρτογραφήσεις

• Ανάλυση – διαχείριση – επεξεργασία – οπτικοποίηση δεδομένων 
μέσω εργαλείων BI 

https://www.socialanalytic.gr/


Συστήματα Επιχειρηματικής 
Ευφυΐας (BI)

 Ο όρος «Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business
Intelligence)» εισήχθη μέσα του 20ου αιώνα και αφορά ένα 
ευρύ φάσμα εφαρμογών, τεχνολογιών και διαδικασιών για τη 
συλλογή, αποθήκευση, πρόσβαση και ανάλυση δεδομένων για 
την παροχή πληροφοριών και τη διαμόρφωση 
ολοκληρωμένης εικόνας στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων. 

 Καθώς η διαχείριση του τεράστιου όγκου δεδομένων αποτελεί 
επίκαιρο στοίχημα, η αξιοποίηση των ΒΙ είναι κρίσιμης 
σημασίας.



 Ανάλυση, σύνθεση και οπτικοποίηση δεδομένων σε 
διαδραστικούς πίνακες (dashboards) χρησιμοποιώντας 
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα 
Επιχειρηματικής Ευφυΐας

 Τα δεδομένα αφορούν φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα 
σχετικά με τις περιοχές του προγράμματος και καθίστανται 
προσβάσιμα μέσω dashboards (ανοιχτά προς όλους)

 Οι χρήστες δύνανται να εξειδικεύσουν τις αναζητήσεις τους 
βάσει των ενδιαφερόντων τους 
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Περιγραφή παραδοτέου



Εντοπισμός και κατανομή 
στοιχείων σε κατηγορίες:

• Σημεία Πολιτισμικού και 
Ιστορικού ενδιαφέροντος

• Πολιτισμικοί θησαυροί

• Γεφύρια

• Φυσικά Διαθέσιμα

• Κορυφαίοι Προορισμοί
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Διαμόρφωση βάσης δεδομένων



 9 Έλληνες συνεργάτες 

 23 Αλβανοί συνεργάτες
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Επιλεγμένοι stakeholders

Name of Stakeholder Country
Language of 

operation

Name and Surname 

of contact person

Contact details (e-

mail, tel. numbers, 

address.)

Main areas of 

activities/ operation

Level of activities 

(local, regional, 

national)

Google Maps Pin

Σύνολο 32 συνεργάτες εκ των οποίων:

 15 τουριστικές εγκαταστάσεις

 13 παραγωγοί

 3 πολιτιστικοί χώροι

 2 αρχές 

Στοιχεία για κάθε συνεργάτη: 



 Ταυτόχρονη θέαση γεωγραφικής και περιγραφικής πληροφορίας

 Δυνατότητα εξειδίκευσης πληροφορίας, προσαρμογή όλων των στοιχείων βάσει 
των επιλογών του χρήστη

 Διενέργεια πολύπλοκών και σύνθετων αναζητήσεων

 Δυνατότητα ενσωμάτωσης των dashboards σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα (copy-
paste embed code)

 Δυνατότητα ελεύθερου διαμοιρασμού του dashboard σε οποιονδήποτε

 Δυνατότητα επιλογής γεωγραφικών background

 Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον

 Δυνατότητα εμφάνισης του dashboard σε 3 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, 
αλβανικά)

 Δυνατότητα μεγάλης εστίασης (zoom)

 Δυνατότητα σύνδεσης με το Google street view
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Dashboards: παρεχόμενες 
δυνατότητες 



 Μεταφόρτωση τελικού dashboard στο site του CheeseCult

 Η πρόσβαση είναι δημόσια - ανοιχτή προς όλους

 Το dashboard είναι διαχειρίσιμο και από το κινητό

Πρόσβαση dashboard



Δυνατότητες χρηστών

 Από τα πεδία επιλογών οι χρήστες εξειδικεύουν την αναζήτησή τους –
επιτρέπεται η πολλαπλή επιλογή στοιχείων προς έμφάνιση

 Κατά την επεξεργασία/αναζήτηση στο dashboard, οι χρήστες
μπορούν να αναιρέσουν (undo), επαναλάβουν (redo) και
επαναφέρουν (reset) βάσει των επιλογών που έχουν κάνει

 Μέσω του share δύναται να κοινοποιηθεί το dashboard
αντιγράφοντας τον σχετικό σύνδεσμο (link)

 Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν την εικόνα των επιλογών τους
μέσω του Download στις εξής μορφές: εικόνα, pdf και powerpoint
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Ευχαριστώ για 
την προσοχή σας !


