
Internet of Things
IοT
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Ποιοί είμαστε

Η Skytrack είναι μια ελληνική εταιρεία υπηρεσιών 

λογισμικού (SaaS), με έδρα την Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε 

από επαγγελματίες του κλάδου, με πολυετή εμπειρία σε 

σχεδιασμό συστημάτων λογισμικού, τηλεμετρίας, 

ενσωματωμένα συστήματα πληροφορικής, 

επικοινωνιών, σχεδιασμό βάσης δεδομένων και στην 

εφαρμογή αυτών.

Διαχείριση Στόλου Σχεδιασμός Εφαρμογών

Internet of Things

VOIP Κέντρο Επικοινωνίας

Ανάπτυξη Λογισμικού
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Οι συνεργάτες μας

Χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης…
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Σύγχρονα Προβλήματα

Αποθήκευση

Ακυρώσεις

Παράδοση

Κατανάλωση
Βλάβες

Συντήρηση

Μεταφορές

Καθυστερήσεις

Φορτία
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Βλάβες Υλικού και Λογισμικού
Ελαττώματα, φθορές, σφάλματα 

λογισμικού και διαχείρισης

Απόσταση
Προβλήματα που δημιουργούνται από 

την απόσταση

Αστάθμητοι Παράγοντες
Εξωτερικοί παράγοντες που δεν 

μπορούν να προβλεφθούν (;)

Ανθρώπινα Λάθη
Περιορισμός στις δυνατότητες 

ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων

Οργανωτικά Λάθη
Λανθασμένες αποφάσεις και 

προβληματική διαχείριση

Ανακαλύπτοντας την ρίζα του 
προβλήματος…
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…σας προσφέρουμε την λύση!
Internet of Things

Εύκολα-Γρήγορα-Απλά

To Internet of Things, αφορά την διασύνδεση πραγμάτων, 

αντικειμένων και φυσικών συσκευών μέσω ίντερνετ. 

Ο έλεγχος και η διαχείριση τους γίνεται σε ζωντανό χρόνο, από 

όπου και αν βρίσκεστε, μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet.

Internet of Things (IoT)
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Με την χρήση του IoT, κάθε αντικείμενο στην καθημερινότητα μας εξελίσσεται 

σε μια καλύτερη και πιο αποδοτική μορφή του. Με αυτόν τον τρόπο, 

επιτυγχάνουμε:

I
Ροή πληροφοριών, δεδομένων και ειδοποιήσεων σε πραγματικό 

χρόνο, απευθείας στον υπολογιστή, το κινητό και το tablet σας .

III

IV

II
Απομακρυσμένη διαχείριση συσκευών, μηχανημάτων και 

αντικειμένων μέσω internet , από όλο τον κόσμο.

Σημαντική εξοικονόμηση κόστους με την έξυπνη διαχείριση 

ενέργειας, πληροφοριών, ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων.  

Δυνατότητα αποτελεσματικής πρόβλεψης και διαχείρισης 

βλαβών, συστημικών σφαλμάτων και αστάθμητων παραγόντων.

V
Ευκολία στην χρήση και διαχείριση όλων των λειτουργιών μέσα 

από μια πλατφόρμα, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες!

Εύκολα – Γρήγορα - Απλά



8Εφαρμογές του IoT

Καταστήματα

ΟχήματαΠληρωμές

Ασφάλεια Συσκευές Σπιτιού

Έξυπνη πόλη

Παραγωγή

Αγροτικός τομέας

Σπορ

Ξενοδοχεία

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ενέργεια



9Το ΙΟΤ σε κάθε τομέα

Φωτισμός
Ασφάλεια
Τάισμα Κατοικίδιων
Συναγερμός Καπνού
Ψυγεία
Πλυντήρια
Στεγνωτήρια
Φούρνοι
Διαχείριση Ενέργειας

Δρομολόγηση Οχημάτων
Τηλεματική
Παρακολούθηση Φορτίου
Συσκευασίες
Ασφάλειες
Αποστολές
Δημόσιες Μεταφορές
Αερομεταφορές
Τρένα 

Φροντίδα Ασθενών
Φροντίδα Ηλικιωμένων
Απομακρυσμένη Διάγνωση
Διαχείριση Εξοπλισμού
Υγιεινή Νοσοκομείων
Αισθητήρες Φαγητού

Ασφάλεια
Φωτισμός
Ηλεκτρολογικά
Μεταφορές
Ειδοποιήσεις / Συναγερμοί
Ενεργειακή Μέτρηση
Ακεραιότητα Εγκαταστάσεων
Καταμέτρηση Ατόμων
(People Counting)

Διαχείριση Ηλεκτρισμού
Συντήρηση
Παρατήρηση
Διαχείριση Επειγόντων
Διαχείριση Απορριμμάτων

✔ Διαχείριση Ενέργειας
✔ Φωτισμός
✔ Ασφάλεια
✔ Συναγερμός Καπνού
✔ Ψυγεία
✔ Πλυντήρια
✔ Στεγνωτήρια
✔ Φούρνοι
✔ Κλιματισμός

✔ Δρομολόγηση Οχημάτων
✔ Τηλεματική
✔ Παρακολούθηση Φορτίου
✔ Διαχείριση Ψυχρής Αλυσίδας
✔ Συσκευασίες
✔ Ασφάλειες
✔ Αποστολές
✔ Δημόσιες Μεταφορές
✔ Αερομεταφορές
✔ Τρένα 

✔ Φροντίδα Ασθενών
✔ Φροντίδα Ηλικιωμένων
✔ Απομακρυσμένη Διάγνωση
✔ Διαχείριση Εξοπλισμού
✔ Υγιεινή Νοσοκομείων

✔ Ασφάλεια
✔ Φωτισμός
✔ Ηλεκτρολογικά
✔ Μεταφορές
✔ Ειδοποιήσεις / Συναγερμοί
✔ Ενεργειακή Μέτρηση
✔ Καταμέτρηση Ατόμων
       (People Counting)

✔ Διαχείριση Ενέργειας
✔ Συντήρηση
✔ Παρατήρηση Διαδικασιών
✔ Διαχείριση Επειγόντων 

Περιστατικών
✔ Διαχείριση Απορριμμάτων

9



Αισθητήρες IoT 

Ηλεκτρισμός / 
Μαγνητικό πεδίο

Επίπεδο 
διαρροών 

Ισχύς /Φορτίο/ Πίεση

Ψηφιακή όραση I 
Επίπεδο φωτισμού

Τοποθεσία I Παρουσία I 
Εγγύτητα 

Κίνηση

• Θερμοκρασίε
ς 

Επίπεδα υγρασίας

Ήχος /Δόνηση

Ροή  
υγρών

Χημικά /Αέρια

Επιτάχυνση

Δημιουργώντας ένα ψηφιακό οργανικό σύστημα 

10
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Πως λειτουργεί
Σε 5 βήματα

Όλες μας οι συσκευές είναι έτοιμες για χρήση και οι διαδικασίες αποστολής, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων γίνονται αυτόματα.

Όλες οι πληροφορίες προβάλλονται με τρόπο εύκολο και κατανοητό μέσω της εφαρμογής μας.  

Εγκατάσταση των 

απαραίτητων 

αισθητήρων και 

ρυθμίσεων από τεχνικό 

εγκαταστάτη

2) Αποστολή
Οι συσκευές στέλνουν 

δεδομένα σε πραγματικό 

χρόνο μέσω internet

3) Συλλογή
Τα δεδομένα από όλες τις 

συσκευές συλλέγονται και 

καταγράφονται αυτόματα 

στο Cloud

4) Ανάλυση
Τα στοιχεία αναλύονται 

και κατηγοριοποιούνται 

αυτόματα πριν την 

προβολή τους στον 

χρήστη

5) Προβολή
Οι πληροφορίες 

απεικονίζονται μέσω της 

εφαρμογής στον 

υπολογιστή ή/και στο 

κινητό σας

1) Εγκατάσταση

11
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Το IoT στην πράξη 
Smart 
Hotels

Παράθυρα
Ρύθμιση ανοίγματος και 

ειδοποιήσεις (στόρια, έξυπνες 

κουρτίνες)

Συσκευές
Θερμοσίφωνας, ψυγείο, τηλεόραση, 

κλιματιστικό και πολλά άλλα 

Πόρτα
Άνοιγμα και κλείδωμα με ένα κλικ

Φωτισμός
Άνοιγμα και κλείσιμο διακόπτη, 

επίπεδο φωτισμού, 

Θερμοκρασία
Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου σε 

πραγματικό χρόνο

Κλιματισμός
Διαχείριση θερμοκρασίας/ψύξης, 

ωρών λειτουργίας και κατανάλωσης 

ρεύματος

Διαχείριση όλων των συσκευών μέσα από εφαρμογή για υπολογιστή, κινητό 

και tablet.
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Προσωποποιημένη Εμπειρία Πελάτη
Με την πλατφόρμα ΙΟΤ, συλλέγετε δεδομένα για τους πελάτες σας, όπως η 

προτιμώμενη θερμοκρασία δωματίου, το επίπεδο φωτισμού, τις εγκαταστάσεις, τις 

υπηρεσίες και τις παροχές που χρησιμοποιούν. Με την αυτόματη ανάλυση 

δεδομένων, μπορείτε να υπολογίσετε με ακρίβεια τα κόστη σας και να προβλέψετε τις 

ανάγκες της επιχείρησής σας.

Επικερδής Στόχευση
Με τα δεδομένα IoT, μπορείτε να 

εντοπίσετε και να στοχεύσετε με 

ακρίβεια τους πελάτες που αποφέρουν 

το μέγιστο κέρδος προσφέροντάς τους 

τις ιδανικές παροχές, μέσα από 

έξυπνες προσφορές. Αυξήστε την 

ικανοποίησή τους και το κέρδος σας.

1

2

Το IoT στην πράξη 
Smart Hotels
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Διαχείριση Προσωπικού
Διαχειριστείτε αποτελεσματικά το προσωπικό σας. 

Κατανείμετε ρόλους με βάση την πληρότητα του 

συγκροτήματος, τις ανάγκες των πελατών σας και την 

καθημερινή ζήτηση υπηρεσιών.

Έλεγχος Κόστους
Με το IoT έχετε τον απόλυτο έλεγχο του κόστους. 

Μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας όταν οι πελάτες σας 

δεν βρίσκονται στο χώρο κλείνοντας τον φωτισμό, 

ρυθμίζοντας την θερμοκρασία και απενεργοποιώντας 

συσκευές.

Αποτροπή και Πρόβλεψη Βλαβών
Οι αισθητήρες IoT μπορούν να εντοπίσουν με ακρίβεια αλλά και να προβλέψουν πιθανές 

βλάβες. Για παράδειγμα αν η θερμοκρασία σε ένα δωμάτιο με σταθερό κλιματισμό παρεκκλίνει 

από τις προηγούμενες μετρήσεις της, ίσως να σημαίνει ότι η συσκευή χρειάζεται καθαρισμό 

σύντομα. Αντίστοιχα, αν παρατηρείται κατανάλωση νερού ενώ κανείς δεν διαμένει στο δωμάτιο, 

ίσως να υπάρχει κάποια διαρροή. 

3

4

5



Το IoT στην πράξη 

Ο στόχος
Η μείωση των εξόδων σε μια νέα ή 

υπάρχουσα εταιρική εγκατάσταση

I
Ο τρόπος
Η πλατφόρμα βελτιστοποιεί την κατανάλωση 

ενέργειας λαμβάνοντας υπόψιν τον αριθμό των 

ατόμων που βρίσκονται στο κτήριο, την ροή 

εισόδου - εξόδου πελατών, την θερμοκρασία 

του χώρου καθώς και άλλους παράγοντες, 

αυξάνοντας την αποδοτικότητα του κτηρίου και 

μειώνοντας τα έξοδα

III
Η λύση
Η εγκατάσταση αισθητήρων και η 

αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων 

εγκαταστάσεων και συσκευών για 

την αυτοματοποίηση κατανάλωσης 

ενέργειας

II

Έξυπνες Εγκαταστάσεις

15
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Έξυπνες Εγκαταστάσεις 

Το IoT στην πράξη

Ι) Καταμέτρηση Ατόμων 
Οι έξυπνοι αισθητήρες ελέγχουν 

συνεχώς τον αριθμό και την ροή 

εισόδου – εξόδου επισκεπτών σε 

κάθε χώρο

ΙΙΙ) Έλεγχος Θερμοκρασίας
Έλεγχος εξωτερικής και 

εσωτερικής θερμοκρασίας σε 

κάθε χώρο

 V) Χρήση Πόρων
Το σύστημα ΙοΤ αυτοματοποιεί 

την χρήση των υπαρχόντων 

πόρων (κλιματισμός, παράθυρα, 

φωτισμός)

ΙΙ) Έλεγχος Επιπέδου Φωτισμού
Αυτόματη χρήση φωτισμού και 

επιπέδου φωτεινότητας σύμφωνα 

με τις ανάγκες κάθε χώρου

ΙV) Ανάλυση Δεδομένων
Τα δεδομένα αναλύονται για τον υπολογισμό 

της βέλτιστης κατανάλωσης, την επίτευξη των 

στόχων που θέσατε  και την δημιουργία 

προβλέψεων

VI)Εξοικονόμηση Κόστους
Η κατανάλωση ενέργειας 

βελτιστοποιείται, 

επιτυγχάνοντας σημαντική 

εξοικονόμηση κόστους



Υγεία και Έξυπνο Σπίτι

(ir.

.

Το πρόβλημα
Ένας ηλικιωμένος μένει ολομόναχος 

σε απομακρυσμένο διαμέρισμα και 

υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια 

του

I
Ο τρόπος
Η οικογένεια μπορεί να λάβει άμεσες ειδοποιήσεις σε 

πραγματικό χρόνο στο κινητό σε περίπτωση ανάγκης καθώς 

και να ενημερωθεί σε άλλες περιπτώσεις ασυνήθιστης 

δραστηριότητας

III
Η λύση
Οι ασύρματοι αισθητήρες στο σπίτι 

παρακολουθούν σε πραγματικό 

χρόνο την ανθρώπινη δραστηριότητα 

και την χρήση των συσκευών στο 

σπίτι 

II

Το IoT στην πράξη 
17
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Δεδομένα Κίνησης 

Ο αριθμός των επισκεπτών, η ροή τους στο χώρο και τα ποσοστά μετατροπής αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για 

την καταμέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης. Με την καταγραφή δεδομένων σε πραγματικό 

χρόνο, καθίσταται δυνατή η ανάλυσή τους με την μορφή αναφορών, η οριοθέτηση των ωρών αιχμής, η 

αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μέτρηση της απόδοσης.

Εμπορικά κέντραΕκθέσεις Καταστήματα

Μουσεία Αεροδρόμια Σουπερμάρκετ
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People Counting

• Αριθμός ατόμων που 

εισέρχονται και 

εξέρχονται στο χώρο

• Ποσοστά συνολικής  

πληρότητας χώρου, 

δωματίων και 

εγκαταστάσεων 

• Χάρτης 

δραστηριότητας/κίνησης 

επισκεπτών σε 

πραγματικό χρόνο

• Άμεσες ειδοποιήσεις σε 

περίπτωση παραβάσεων 

κανονισμών

• Αυτόματες προτροπές 

και οδηγίες για τους 

επισκέπτες

Τα δεδομένα των αισθητήρων ψηφιοποιούνται μέσω του 
διαδικτύου και «παραδίδονται» στον χρήστη μέσω 

εφαρμογής
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Γραμμή Παραγωγής 

I II III IV V

Τα δεδομένα θέσης 
οχήματος σε πραγματικό 

χρόνο υποδεικνύουν ότι το 
φορτηγό θα καθυστερήσει 

για 1 ώρα  

Η πλατφόρμα IoT παρακολουθεί 
την λειτουργία μηχανημάτων και 

προσωπικού, παράγοντας 
λεπτομερείς αναφορές και 

προτάσεις βελτιστοποίησης 
διαδικασιών

Με βάση τα δεδομένα λειτουργίας, 
υπολογίζονται και προβλέπονται οι 

διαδικασίες συντήρησης, 
αποτρέποντας βλάβες και 

καθυστερήσεις στην παραγωγική 
διαδικασία

Η πλατφόρμα IoT 
υποδεικνύει επίσης  σε 

πραγματικό χρόνο τυχόν 
δυσλειτουργίες ή 

προβλήματα

Η ανάλυση δεδομένων IoT 
αναδεικνύει τομείς που 

μπορούν να βελτιώσουν την 
παραγωγική διαδικασία
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Το IoT στην πράξη 

Εφαρμογή για κινητά
Πάρτε το γραφείο στην τσέπη σας, 

με την εφαρμογή 3CX για κινητά.

Αναλυτικές αναφορές
Δείτε αναλυτικές αναφορές για  κάθε 

λειτουργία του τηλεφωνικού σας 

κέντρου.

Σύνδεση με CRM
Ενσωματώστε το CRM, το ERP και το 

λογιστικό σας σύστημα με 3CX.

Chat
Συνομιλήστε ζωντανά μέσω Chat 

από το γραφείο ή το κινητό.

Βίντεο κλήση
Πραγματοποιήστε δωρεάν κλήσεις 

και τηλεδιασκέψεις.

Κλήσεις
Με το 3CX δεν χρειάζεται να βρίσκεστε στο 

γραφείο. Διαχειριστείτε κλήσεις σταθερής 

τηλεφωνίας από παντού με ένα μόνο κλικ. 

VOIP Τηλεφωνικό Κέντρο 

Λειτουργίες website
Προσθήκη live chat και δωρεάν άμεσης 

φωνητικής κλήσης για τους πελάτες σας.

Fax σε email
Λάβετε fax ως αρχεία pdf, 

προωθημένα αυτόματα  στο email 

σας.



Παρακολούθησ
η στόλου

Σχεδιασμός 
διαδρομών

Διαχείριση 
κόστους

Ειδοποιήσεις 
και συναγερμοί

Αναφορές 
στόλου

Εφαρμογή 
οδηγού

Διαχείριση σε 
πραγματικό 

χρόνο

Eco driving

Προφίλ οδηγού

Κουμπί πανικού

Διαχείριση 
καυσίμων

Διαχείριση 
ψυχρής 

αλυσίδας

Το IoT στην πράξη 
Διαχείριση 

Στόλου

22
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Όλα στο χέρι σας
Πιο εύκολα από ποτέ

Τα πάντα από παντού
Με την εφαρμογή ΙΟΤ για κινητά, έχετε τον απόλυτο έλεγχο στο χέρι σας, όπου και 

αν βρίσκεστε. Διαχειριστείτε τα πάντα από παντού και μείνετε συνδεδεμένοι με όσα 

προσδίδουν αξία στην επιχείρησή σας.

Άμεσες 
Ενημερώσεις Αναλυτικό Ιστορικό Απομακρυσμένη 

Διαχείριση

Προσαρμοσμένες 
Αναφορές

Ασφάλεια 
ΔεδομένωνΕύκολη Χρήση
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Γνωρίστε την πλατφόρμα
Dashboar

d
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Γνωρίστε την πλατφόρμα
People Counting
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Γνωρίστε την πλατφόρμα
Μέτρηση Θερμοκρασίας
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Μείωση στους λογαριασμούς σας έως και 30%

Αναβάθμιση των παροχών της επιχείρησής σας με έξυπνες λύσεις

Ακριβής εικόνα για κάθε τομέα των δραστηριοτήτων σας

Συνολική διαχείριση από μία μόνο πλατφόρμα

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες για ευκολότερη χρήση

Οφέλη ΙΟΤ

 Η SKYTRACK σχεδίασε και δημιούργησε μια μοναδική ΙΟΤ πλατφόρμα για να καλύψει κάθε σας ανάγκη. Προσφέρουμε 

άμεσες και εξατομικευμένες λύσεις  για κάθε σας ανάγκη.

Οικονομία

Αναβάθμιση

Έλεγχος

Ευκολία

Διαχείριση
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Internet of Things
Εξοικονομήστε χρήματα – Αναβαθμίστε την επιχείρησή σας

H Skytrack παρέχει όλα όσα χρειάζεται μια σύγχρονη επιχείρηση για να αυξήσει τα κέρδη και την αποτελεσματικότητά της, 
καταργώντας τα υψηλά κόστη και εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ευελιξία σε όλες τις λειτουργίες της.

Εύκολη χρήση και διαχείριση

Εξοικονομήστε κόστος έως και 30%

Εξατομικευμένες 
λύσεις

Έξυπνη επικοινωνία μεταξύ 
συσκευών

Τα πάντα από το κινητό σας

Ασφάλεια δεδομένων
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Επικοινωνήστε μαζί μας

Θεσσαλονίκη: 

Περικλέους 0, Κτήριο Spectra, Θέρμη, 57001

2102202603

Αθήνα: 

Μέρλιν 7, Κολωνάκι, 10671

2310365067

https://gprs.store

https://skytrack.gr

info@skytrack.gr


