ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Εξάμηνο:

6ο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1
(προτείνεται να γίνει από ομάδα 2 ατόμων)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Θέμα
Οι σπουδαστές θα επιλέξουν μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε κλάδο καινοτομίας & ψηφιακής
επιχειρηματικότητας. Στη συνέχεια, θα προετοιμάσουν δομημένη παρουσίαση της εταιρείας και της
επιχειρηματικής προσέγγισης που ακολουθεί προκειμένου να κερδίσει θέση στην αγορά της.
Περιεχόμενα
Ενδεικτικά, η εργασία μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Α) σύντομη PEST
κλάδου/περιβάλλοντος.

ανάλυση

(ή

κατάλληλης

παραλλαγής

αυτής)

του

επιχειρηματικού

Β) Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας στα ακόλουθα πεδία:
1. Ίδρυση και κύριοι σταθμοί της πορείας μέχρι σήμερα
2. Όραμα και Στόχοι
3. Προσφερόμενη αξία με προϊόντα/υπηρεσίες
4. Λειτουργικό περιβάλλον (Πελάτες/Αγορά-στόχος, Ανταγωνισμός, Προμηθευτές, Συνεργάτες)
5. Τοποθέτηση της εταιρείας στην αγορά (στρατηγική), Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα και
Χαρακτηριστικά Καινοτομίας
6. Marketing: Τμηματοποίηση αγοράς, Στόχευση, Προώθηση, Διαφήμιση, Κανάλια διανομής κλπ
7. Επιχειρηματικό μοντέλο απόκτησης εσόδων
8. Ανθρώπινο δυναμικό, Ηγεσία
9. Οργάνωση: Οργανόγραμμα, Επικοινωνία – κουλτούρα, εκπαίδευση, πληροφοριακά συστήματα κλπ
10. Σύντομη SWOT Ανάλυση
11. Αξιολόγηση - Κρίση
12. Πηγές Πληροφοριών
Ανάλογα με την επιλογή της εταιρείας και την ιδιαιτερότητα του κλάδου, η ανάλυση μπορεί να δίνει
έμφαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες διοίκησης ή επιχείρησης οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
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Εταιρείες προς επιλογή
Μπορούν να επιλεγούν νέες ή εδραιωμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε καινοτομικό κλάδο ή /
και εφαρμόζουν ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο παράρτημα της
εκφώνησης παρέχεται ενδεικτικός κατάλογος νέων εταιρειών τέτοιου τύπου στην Ελλάδα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή της εργασίας είναι η διαθεσιμότητα των δεδομένων
(π.χ. στο Διαδίκτυο, μέσω απευθείας επικοινωνίας, κ.ο.κ.) που θα επιτρέψουν μία ολοκληρωμένη
ανάλυση.
Οι ακόλουθες εταιρείες δεν μπορούν να επιλεγούν την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016:
Square, Uber, Taxibeat, i-kiosk, Pinterest, Facebook, Twitter, Dropbox, Appcelerator, Evernote, WhatsApp,
Instagram, Airbnb, Zappos, Bugsense, LazyPub, Doctoranytime, Mint.com, Skroutz, Incrediblue.
Επιλογή εταιρείας και σύνθεση ομάδας
Κάθε ομάδα θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα τους διδάσκοντες στο (sd@epu.ntua.gr)


για την επιλογή της εταιρείας



για τα άτομα της ομάδας (Ονοματεπώνυμο, ΑΜ)

Αν δεν υπάρξει σχετική απάντηση από τους διδάσκοντες εντός περιόδου 3 εργάσιμων ημερών, η επιλογή
μπορεί να θεωρηθεί εγκεκριμένη.
Οδηγίες και πληροφορίες


Προτείνεται η υλοποίηση σε ομάδες των δύο ατόμων.



Η εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 15 σελίδες, συμπεριλαμβανομένου εξωφύλλου, πίνακα
περιεχομένων, πηγών – βιβλιογραφίας –αναφορών.



Για απορίες, αλλαγή επιλογής, αλλαγή σύνθεσης ομάδας και άλλα θέματα σχετικά με την
εργασία μπορείτε να στείλετε mail στο sd@epu.ntua.gr



Η τελική προθεσμία παράδοσης των εργασιών είναι η ημέρα εξέτασης του μαθήματος.



Η εργασία παραδίδεται έντυπα (σε ένα αντίγραφο) στους διδάσκοντες και ηλεκτρονικά στο
sd@epu.ntua.gr .



Ο βαθμός της εργασίας αποτελεί το 15% του συνολικού βαθμού.

Δυνατότητα απαλλαγής
Δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από την εργασία του μαθήματος σε μέλη ομάδων που συμμετέχουν στον
διαγωνισμό e-nnovation 2016 (http://www.ennovation.gr/).
Οι ομάδες θα υποβάλουν την ιδέα τους για την πρώτη φάση του διαγωνισμού και θα προετοιμάσουν
φάκελο συμμετοχής για την δεύτερη φάση είτε περάσουν στην δεύτερη φάση είτε όχι. Σε αυτή την
περίπτωση λαμβάνουν απευθείας ΔΕΚΑ (10) στον βαθμό της εργασίας.
Οι ομάδες πρέπει να ενημερώσουν τους διδάσκοντες (στο sd@epu.ntua.gr) για την συμμετοχή τους στον
διαγωνισμό και τη σύνθεση της ομάδας (Ονοματεπώνυμο, ΑΜ).
Όλα τα αποτελέσματα της συμμετοχής (προτάσεις, παραδοτέα κτλ) θα υποβληθούν έντυπα και
ηλεκτρονικά στο sd@epu.ntua.gr .
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Παράρτημα
Για τη διευκόλυνση της αναζήτησης και επιλογής εταιρείας, ακολουθεί ενδεικτικός (και όχι δεσμευτικός)
κατάλογος νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε καινοτομικούς κλάδους ή / και με ψηφιακό επιχειρηματικό
μοντέλο.
Σημειώνεται ότι:
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή είναι η διαθεσιμότητα επαρκών δεδομένων για
ολοκληρωμένη ανάλυση.
 Ορισμένες εταιρείες του καταλόγου μπορεί να έχουν αλλάξει μορφή / επωνυμία ή να μην
υπάρχουν πλέον.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
100mentors

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

www.100mentors.com

Ηotelgenius

www.hotelgenius.co

Ιrisena

www.irisena.com

Abzorba
Games
Agrifarm

www.abzorbagames.com

Agroo

www.agroo.gr

Allcancode
AmongDoctors

www.allcancode.com
www.amongdoctors.com

Bethere

www.betheres.com

Billit

www.billit.io

Bloode

www.bloode.org

Blueground
Bookeat
Brainbox
Bugsense
Business Cloud
Captainwise

www.theblueground.com
www.bookeat.gr
www.brainbox.gr
www.mint.com
www.businesscloud.gr
www.captainwise.com

Διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει φοιτητές και
αποφοίτους με έμπειρους επαγγελματίες και
ακαδημαϊκούς με στόχο την παροχή συμβουλών
(mentoring).
Website Builder, Booking Engine & Mobile Concierge
App για διαχείριση ξενοδοχείου.
Εργαλείο επικοινωνίας και προώθησης που επιτρέπει
την αποστολή νέων, την προώθηση εκδηλώσεων,
δραστηριοτήτων, προσφορών και γενικότερα την
αύξηση του user engagement.
Η AbZorba αναπτύσσει social casino παιχνίδια για
κινητές συσκευές.
Συνεργατική μορφή παραγωγής και τυποποίησης
αγροτικών προϊόντων.
Διαδικτυακό marketplace για πώληση αγροτικών
προϊόντων απευθείας από τους παραγωγούς.
Πλατφόρμα εκμάθησης προγραμματισμού για παιδιά.
Δίκτυο ιατρών ανά τον κόσμο για ανταλλαγή
πληροφοριών.
Μέσο κοινωνικής δικτύωσης με έμφαση στην
κοινοποίηση
τοποθεσίας
και
μελλοντικής
δραστηριότητας των χρηστών.
Το billit είναι ένα διαδικτυακό λογισμικό που παρέχεται
ως υπηρεσία και προσφέρει λειτουργίες έκδοσης,
αποστολής και πληρωμής ηλεκτρονικών τιμολογίων
μίας επιχείρησης.
Το Bloode είναι μία ηλεκτρονική υπηρεσία που στοχεύει
στην κάλυψη της ανάγκης για αίμα, με απώτερο σκοπό
την αύξηση του ποσοστού των εθελοντών αιμοδοτών
και την οργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας στην
Ελλάδα.
Προώθηση, διαχείριση και διαμόρφωση ακινήτων.
Εφαρμογή κράτησης τραπεζιού σε εστιατόρια.
Σύστημα αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων.
Συλλογή αναφορών σφαλμάτων από mobile εφαρμογές.
Cloud λογισμικό για εταιρική διαχείριση ( CRM).
Εφαρμογή υπολογισμού διαθέσιμων επιλογών για
διακοπές σύμφωνα με το καταχωρούμενο budget και
προτιμήσεις.

www.agrifarm.gr
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
CareAcross

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

www.careacross.com

Classfund
Click Delivery
Clio Muse

classfund.net
clickdelivery.gr
www.cliomuseapp.com

Codebender

codebender.cc

Combox

combox.gr

Comidor
ContactPigeon

www.comidor.com
www.contactpigeon.com

Crowdpolicy

www.crowdpolicy.com

Crypteia
Networks
Discoveroom

www.crypteianetworks.com

Στόχος του Care Across είναι να ενημερώνει έγκυρα και
έγκαιρα όσους επηρεάζονται από τον καρκίνο, καθώς
και να τους υποστηρίζει μέσω νέων τεχνολογιών
επικοινωνίας που θα είναι προσβάσιμες διαρκώς.
Πλατφόρμα σύνδεσης επιχειρηματιών με επενδυτές.
Εφαρμογή καταχώρησης παραγγελιών φαγητού.
Εφαρμογή  ξεναγός σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους
Διαδικτυακό εργαλείο για προγραμματισμό, το οποίο
αναφέρεται σε χρήστες arduino.
Υπηρεσίες, λογισμικό και hardware που παρέχει
εξειδικευμένες λύσεις για εταιρίες στον χώρο των
δικτύων.
Καινοτόμο λογισμικό για επιχειρήσεις (CRM) στο cloud.
Λογισμικό
αυτοματοποίησης
μάρκετινγκ
για
καταστήματα λιανικής μέσω εκμετάλλευσης των
analytics.
H Crowdpolicy ιδρύθηκε με στόχο την ανάπτυξη
μεθοδολογιών και πληροφοριακών συστημάτων για την
αξιοποίηση του πλήθους (crowd) στη διαμόρφωση
διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών.
Λογισμικό για εντοπισμό ψηφιακών απειλών.

Distemicha
Doctoranytime

www.distemicha.com
www.doctoranytime.gr

Dopios

www.dopios.com

Douleutaras.gr

www.douleutaras.gr

e-‐FOOD.gr
e-‐fortio.gr

www.e-‐food.gr
www.e-‐fortio.gr

E-‐MAILiT
e-‐Nios

www.e-‐mailit.com
www.e-‐nios.com

e-‐parapono.gr

www.e-‐parapono.gr

E-‐Survey
e-‐table.gr

www.esurvey.gr
www.e-‐table.gr

easykenak
Econais

www.easykenak.gr
www.econais.com

Elioplus

www.elioplus.com

Elorus

www.elorus.com

www.discoveroom.com

Διαδικτυακή αγορά για μικρά καταλύματα, μέσω της
οποίας οι ταξιδιώτες θα μπορούν να αναζητούν, να
συγκρίνουν
και
να
κάνουν
κράτηση
σε
ευπαρουσίαστους και οικονομικά προσιτούς χώρους σε
διάφορα σημεία του κόσμου.
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτοκινήτων.
Διαδικτυακή πλατφόρμα για κλείσιμο ραντεβού με
ιατρούς.
Εφαρμογή εύρεσης ξεναγών, παραλαβή από
αεροδρόμιο και οργανωμένες ξεναγήσεις που μπορεί να
γίνονται και από ντόπιους κατοίκους.
Εφαρμογή εύρεσης επαγγελματία με βάση την
αιτούμενη εργασία.
Εφαρμογή καταχώρησης παραγγελιών φαγητού.
Εύρεση μεταφορέων και δημοπρασίες για το κόστος
Διαδικτυακά.
Πλατφόρμα-‐λογισμικό με έμφαση στο social sharing.
Πληροφοριακά
συστήματα
διαχείρισης
γονιδιακών/βιοϊατρικών δεδομένων.
Το e-‐parapono.gr είναι μια πλατφόρμα που μπορείτε
να γνωστοποιήσετε τα παράπονά σας σε εταιρίες με
τον συντομότερο και πιο εύκολο τρόπο, χωρίς χρέωση.
Μέτρηση γνώμης πελατών με tablet.
Εφαρμογή για εκτέλεση κράτησης σε εστιατόρια και
κέντρα εστίασης.
Εφαρμογή έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών.
Προγραμματισμός ηλεκτρονικών συστημάτων με
έμφαση τα ενσωματωμένα συστήματα ασύρματης
σύνδεσης.
Φέρνει σε επαφή πωλητές software/hardware με
επιχειρηματικούς συνεργάτες.
Εφαρμογή τιμολόγησης για επιχειρήσεις στο cloud.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Eventora

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

www.eventora.com

Fasmatech
FEAC
Engineering

www.fasmatech.com
www.feacomp.com

Fieldscale
Fleksy

www.fieldscale.com
www.fleksy.com

Forky

www.forky.gr

Funkmartini

www.funkmartini.gr

Future
Intelligence
Geomiso
Givmed
Goodvidio

www.f-‐in.gr

Gridmates

www.gridmates.com

Heliix

www.heliixinc.com

Hellas Direct

www.hellasdirect.gr

Hermes-‐V

hermes-‐v.com

Inaccess

www.inaccess.com

Incelligent

www.incelligent.net

Incrediblue
ineed

www.incrediblue.com
www.ineed.gr

Instabuck

www.instabuck.com

Insybio

www.insybio.com

Intale

www.intale.com

Intelen
Irida Labs

www.intelen.com
www.iridalabs.com

isMOOD

www.ismood.com

JoinCargo

www.joincargo.com

LearnWorlds

www.learnworlds.com

Διαδικτυακή
πλατφόρμα
διαχείρισης/οργάνωσης
εκδηλώσεων που περιλαμβάνει κρατήσεις θέσεων και
έκδοση εισιτηρίων.
Φασματομετρία και εφαρμογές.
Η FEAC Engineering είναι μια νέα, δυναμική τεχνική
εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη προϊόντων και
κατασκευών, μέσω προσομοίωσης με πεπερασμένα
στοιχεία.
Λογισμικό προσομοίωσης για ηλεκτρικά κυκλώματα.
Εφαρμογή έξυπνης πρόβλεψης πληκτρολόγησης για
ηλεκτρονικές συσκευές.
Παραγγελία φαγητού από έτοιμες επιλογές και
παράδοση σε 15.’
Εφαρμογή κλεισίματος ραντεβού με κομμωτήρια και
κέντρα αισθητικής.
Καινοτόμες εφαρμογές τηλεμετρίας και IoT στο χώρο
των "έξυπνων πόλεων" και της αγροτικής παραγωγής.
Λογισμικό ισομετρικής ανάλυσης για μηχανικούς.
Εφαρμογή -‐ δίκτυο ανταλλαγής φαρμάκων.
Υπηρεσία για προβολή βίντεο προϊόντων ηλεκτρονικών
καταστημάτων.
Πλατφόρμα "δωρεάς" ενέργειας σε άτομα που
αντιμετωπίζουν έλλειψη.
Συσκευή η οποία συνδέεται σε οποιονδήποτε νέο ή
προεγκατεστημένο ηλιακό θερμοσίφωνα και τον
μετατρέπει σε ένα σύστημα ηλιακής συμπαραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Διαδικτυακή πλατφόρμα λήψης προσφορών ασφάλισης
και σύναψης συμβολαίων.
Συσκευή & υπηρεσία για παρακολούθηση της
κατάστασης του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο.
Προηγμένα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης
υποδομών και κτηρίων.
Λογισμικό για έξυπνη διαχείριση σε ευρυζωνικά δίκτυα
επικοινωνιών.
Πλατφόρμα για κράτηση σκαφών.
Εφαρμογή εύρεσης επαγγελματία για τεχνικές κυρίως
εργασίες.
Εργαλείο για άμεση πώληση στο κοινό ψηφιακού
κυρίως περιεχομένου απευθείας απο τους δημιουργούς.
Βιοπληροφορική
–
Μετα-ανάλυση
βιολογικών
δεδομένων.
Λογισμικό διαχείρισης για επιχειρήσεις λιανικής ( i-‐
kiosk).
Ανάλυση δεδομένων ενέργειας για έξυπνα κτήρια.
Ψηφιακή επεξεργασία βίντεο και εφαρμογές για
ενσωματωμένα συστήματα μηχανικής όρασης.
Πλατφόρμα καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων από
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διαδικτυακή πλατφόρμα που φέρνει σε επαφή
αποστολείς εμπορευμάτων με μεταφορείς.
Διαδικτυακή πλατφόρμα e-‐ learning που επιτρέπει σε
επαγγελματίες εκπαιδευτές, εταιρείες και οργανισμούς
να δημιουργούν το δικό τους ηλεκτρονικό σχολείο.

www.geomiso.com
www.givmed.com
www.goodvid.io
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
liateR

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

www.liater.co

Linkwise

www.linkwi.se

medifind

www.medifind.gr

Megaventory
Mermix.gr

www.megaventory.com
mermix.gr

Mist.io

www.mist.io

MotionFx
Museotechniki

www.motionfx.eu
www.museotechniki.com

museRobotics
MyeTutor
myTQ

www.muserobotics.com
www.myetutor.org
www.mytq.co

Nannuka

www.nannuka.com

Nestcargo

www.nestcargo.com

Netrobe

www.netrobe.com

Nimbata

www.nimbata.com

Noodio

www.noodio.fm

Noowit

www.noowit.com

Obrela Security

www.obrela.com

Offerial
Owiwi

www.offerial.com
www.owiwi.co.uk

Panelsensor

www.panelsensor.com

ParkAround

www.parkaround.gr

Persado

www.persado.com

Pinnatta

www.pinnatta.com

Pockee
Pollfish

www.pockee.com
www.pollfish.com

Χρησιμοποιεί εξελιγμένες τεχνολογίες αναγνώρισης
κίνησης, φωνητικών
εντολών
και εικονικής
πραγματικότητας και φιλοδοξεί να αλλάξει τον χώρο του
εμπορίου.
H Linkwise αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο Affiliate
Δίκτυο στην Ελλάδα.
Εφαρμογή που φέρνει σε επαφή φαρμακείο -‐ πελάτη
για εύρεση φαρμάκου.
Cloud-based ERP σύστημα για επιχειρήσεις.
Υπηρεσία που επιτρέπει την ανταλλαγή αγροτικών
μηχανημάτων για εκτέλεση εργασιών.
Εφαρμογή που επιτρέπει σε διαχειριστές συστημάτων
και προγραμματιστές, τη παρακολούθηση των server
που χειρίζονται σε δημόσια ή ιδιωτικά cloud από
οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή
με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Εξοπλισμός και λογισμικό για κινηματογράφηση.
Εφαρμογές
για
διατήρηση-‐
αναπαραγωγή
πληροφοριών για έργα πολιτιστικής κληρονομιάς.
Open source πλατφόρμα για εφαρμογές ρομποτικής.
Εξ αποστάσεως προσωποποιημένη εκπαίδευση.
Εφαρμογή εκτίμησης δείκτη εμπιστοσύνης χρηστών
από τα δημόσια δεδομένα.
Εφαρμογή που συνδέει γονείς με επαγγελματίες για
φύλαξη-‐εκπαίδευση παιδιών.
Ηλεκτρονική αγορά μεταφορών που φέρνει σε επαφή
εμπορικές επιχειρήσεις με μεταφορικές και
διαμεταφορικές εταιρείες.
Διαδικτυακή γκαρνταρόμπα και social media - τύπου
ανταλλαγή στυλ & τάσεων της μόδας.
Ανάλυση –αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν
πωλήσεις, διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες.
Μουσική κοινότητα που βοηθά στην προώθηση
συναυλιών και στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών.
Ηλεκτρονικό περιοδικό, το οποίο παρουσιάζει στους
αναγνώστες του, περιεχόμενο από τις επιλεγμένες τους
διαδικτυακές πηγές, προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά
τους.
Λογισμικό για εξειδικευμένες επιχειρησιακές διεργασίες
στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών.
Διασύνδεση ξενοδοχείων και υποψήφιων πελατών.
Παιχνίδια στρατηγικής που στόχος τους είναι να
χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες για την επιλογή των
υποψηφίων αλλά και την αξιολόγηση και εκπαίδευση
των υφιστάμενων εργαζομένων.
Διαδικτυακή πλατφόρμα για εκδηλώσεις και
αλληλεπίδραση με το κοινό.
Εύρεση θέσης στάθμευσης (επί πληρωμή) μέσω
εφαρμογής.
Τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη
παραγωγή κειμένων.
Ανταλλαγή προσωποποιημένων ψηφιακών ευχητήριων
καρτών & μηνυμάτων.
Εφαρμογή συλλογής κουπονιών.
Διαδικτυακή πλατφόρμα ερευνών & δημοσκοπήσεων.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Proto.io
Psycholate
Qrator
QReca
Radiojar
Respi
Rocketgraph
RTsafe

Sboing
Sendeasy
Social Taste
Sociallgreen
Solebike
Sourcelair
SponsorBoat
Spotmechanic
Swapdom
TalentLMS
Talos Avionics
Taxibeat
TheLMSapp
TomoTECH
Total Eclipse
Tourismart

Tradenow
Tradescraper

Transifex
Tribe
Wearables

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

www.proto.io
www.psycholate.com
www.qrator.com

Εργαλείο για prototyping mobile εφαρμογών.
Λογισμικό για ψυχομετρικά τεστ.
Μέσο κοινωνικής δικτύωσης για τους επιχειρηματίες
των creative industries.
www.qreca.com
Εργαλεία για τη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών
που μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω κωδικών QR και
NFC.
www.radiojar.com
Πλατφόρμα που επιτρέπει σε κάποιον να γίνει
ραδιοφωνικός παραγωγός.
www.resp.io
Συσκευή σπιρομέτρησης που συνδέεται με smartphone.
www.rocketgraph.com
Απεικόνιση δεδομένων στον χώρο του reporting.
Προϊόν από το χώρο της εξατομικευμένης ιατρικής
www.rt-‐safe.com
σχεδιασμένο να βελτιστοποιήσει την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητα της ακτινοθεραπείας στους
ασθενείς με καρκίνο.
www.sboing.net
Σύστημα GPS με βάση την άντληση δεδομένων από
τους χρήστες (crowdsourcing).
www.sendeasy.gr
Ιστοσελίδα με δημοπρασίες μεταφορών και
μετακομίσεων.
www.socialtaste.me
Πλατφόρμα παραγγελιοληψίας μέσω facebook.
www.sociallgreen.com
Πλατφόρμα που μεταφέρει την ανακύκλωση σε επίπεδο
κοινωνικό και διαδραστικό.
www.solebike.eu
Οργανωμένες ξεναγήσεις & tours στην Αθήνα με
ηλεκτρικά ποδήλατα.
www.sourcelair.com
Πλατφόρμα Online IDΕ που υποστηρίζει τις
περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού.
www.sponsorboat.com
Πλατφόρμα διαχείρισης χορηγών.
www.spotmechanic.gr
Έλεγχος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στον τόπο του
πελάτη και εφαρμογή ενημέρωσης ενδιαφερόμενου.
www.swapdom.com
Πλατφόρμα P2P ανταλλαγής προϊόντων.
www.talentlms.com
Πλατφόρμα τηλέ-‐ εκπαίδευσης.
www.talosavionics.com
Συσκευές καταγραφής πληροφοριών εν πτήση για
αεροπλάνα.
www.taxibeat.gr
Εφαρμογή εύρεσης ταξί.
www.thelmsapp.com
Υπηρεσία που μετατρέπει το moodle σε εφαρμογή για
tablet.
www.tomotechsolutions.com Cloud-‐based ανάλυση μαγνητικής τομογραφίας.
www.totaleclipsegames.com Στούντιο ανάπτυξης παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και κινητές συσκευές.
www.tourismart.gr
Εφαρμογή που βοηθά τους ξενοδόχους να προσφέρουν
τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου στο smartphone του
επισκέπτη κατά τη διάρκεια της διαμονής του και να
διαχειριστούν τα αιτήματά του.
www.tradenow.gr
Δίκτυο ανταλλαγών αντικειμένων μεταξύ χρηστών.
www.tradescraper.com
Διαδικτυακός χώρος business to business, ο οποίος
επιχειρεί να προσομοιώσει online όλες τις διαδικασίες
μιας εταιρείας -‐ επικοινωνία ανάμεσα σε τμήματα,
αναζήτηση συνεργατών, διαχείριση συμφωνιών.
www.transifex.com
Πλατφόρμα μεταφοράς συναλλάγματος σε διαφορετικές
χώρες.
www.tribewearables.com
Καταγραφή αθλητικής δραστηριότητας με αισθητήρες
πάνω στα ρούχα.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Trustporter

Upstream
Warply
Weather
Machina
Wepolitics
Workable
Yoleni's
Zoottle

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

trustporter.softlab.ntua.gr

Σύστημα για το συνταίριασμα αιτημάτων μεταφοράς
αντικειμένων ή ανθρώπων, από άτομα εμπιστοσύνης
που θα εκτελούσαν ένα συμβατό δρομολόγιο έτσι κι
αλλιώς.
Πλατφόρμα marketing για εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.
Πλατφόρμα mobile marketing.
Σύγκριση αξιοπιστίας και πληροφοριών απο
διαφορετικές πηγές για πρόγνωση καιρού.
Κοινωνικό δίκτυο με έμφαση στην επικοινωνία πολιτών
και αρχών.
Cloud-‐based πλατφόρμα για διαδικασία πρόσληψης.
Ψηφιακή μπουτίκ με επιλεγμένα προϊόντα γεύσης.
Ασύρματο δίκτυο Ίντερνετ μέσω facebook σε δημόσιους
χώρους.

www.upstreamsystems.com
www.warp.ly
ex www.weatherxm.com
www.wepolitics.gr
www.workable.com
www.yolenis.com
www.zoottle.com
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