
Παρουσίαση Έργου

Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων

µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες

και το προσωπικό του ∆ήµου Ρεθύµνου

Εισηγητής : 

Κουκουτίµπας Αχιλλέας

∆ιεύθυνση Έργων



Αναθέτουσα Αρχή –

Φορέας Έργου
∆ήµος Ρεθύµνου

Τίτλος Έργου
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

Χρηµατοδότηση ΕΠ ΚτΠ στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ – 80% ΕΤΠΑ , 20% 

Εθνικοί Πόροι – ΣΑΕ 002/3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μέτρο ΜΕΤΡΟ 4.2 “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»

Ανάδοχος OTS – Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας

Η Ταυτότητα του Έργου



Τα διακριτά µέρη του έργου

�∆ηµιουργία ολοκληρωµένης πύλης εφαρµογών πληροφόρησης και

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ∆ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω

υποσυστήµατα :

�Υποσύστηµα ηλεκτρονικής ξενάγησης για τον επισκέπτη/πολίτη

�Υποσύστηµα καταχώρησης περιεχοµένου και διαχείρισης χρηστών

µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

�Υποσύστηµα άµεσης καταγραφής και υποβολής

αιτηµάτων/προβληµάτων εν κινήσει (mobile) από τους δηµοτικούς

υπαλλήλους σχετικά µε επιλεγµένες υπηρεσίες (οδοποιία, φωτισµός, 

καθαριότητα κ.ά.)



Τα διακριτά µέρη του έργου

Επιπλέον :

�Εγκατάσταση ελεύθερης ασύρµατης πρόσβασης στο Internet (wi-fi 

hotspots) σε τέσσερα (4) επιλεγµένα σηµεία του ∆ήµου

�Εγκατάσταση τριών (3) καµερών σε επιλεγµένα σηµεία για δικτυακή “live”

προβολή του ∆ήµου

�Παράδοση σαράντα (40) φορητών συσκευών (PDAs) σε υπαλλήλους του

∆ήµου (Τεχνική Υπηρεσία, ∆ηµοτική Αστυνοµία) για χρήση των εφαρµογών



Ασύρµατα δίκτυα πρόσβασης (hotspots)

Στο ∆ήµο Ρεθύµνου λειτουργούν τα παρακάτω σηµεία ελεύθερης

ασύρµατης πρόσβασης στο Internet :

� ∆ηµαρχείο Ρεθύµνου

�Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

�Ενετικό Λιµάνι-Κιουλούµπαση

�∆ηµοτικός Κήπος

�Πλατεία Μικρασιατών

�∆ωρεάν είσοδος στο Internet για όλους (πολίτες -επισκέπτες) για 2 ώρες µε χρήση κωδικού :

Username : guest
Password : guest

�Εγκατεστηµένο SSL Secure Site πιστοποιητικό ασφαλείας από τη Verisign, 
προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα κατά την πλοήγηση στο Internet



Ασύρµατα δίκτυα πρόσβασης (hotspots)

Χάρτης Wi-Fi Hotspots ∆ήµου Ρεθύµνου



Rethymno - Live! Web Cameras

Ο ∆ήµος Ρεθύµνου έχει θέση σε λειτουργία τις παρακάτω δηµόσιες κάµερες :

Μαρίνα Ενετικό Λιµάνι Φορτέτζα

Οι πολίτες και οι επισκέπτες απολαµβάνουν µέσω Internet «ζωντανή» εικόνα της πόλης

του Ρεθύµνου, όπου και αν βρίσκονται



Φορητές συσκευές PDAs

Παράδοση σαράντα (40) φορητών συσκευών (PDAs) στους

υπαλλήλους του ∆ήµου για χρήση των εφαρµογών, µε τα

παρακάτω χαρακτηριστικά :

� HP iPAQ 614c

� Λειτουργικό σύστηµα : Windows Mobile 6.1 Professional

� Οθόνη αφής 2,8”

� Κινητό τηλέφωνο

� Επεξεργαστής Marvell PXA270 520 MHz

� Κύρια µνήµη 128 MB SDRAM, flash ROM 256 MB

� Ενσωµατωµένο WLAN 802.11b/g µε ασφάλεια WPA2

� Bluetooth

� Ενσωµατωµένο GPS

� Ενσωµατωµένη φωτογραφική µηχανή αυτόµατης

εστίασης 3 Megapixel



Η Αρχιτεκτονική του Συστήµατος

∆ηµοτική

Αστυνοµία

Πολίτες Επισκέπτες-

Τουρίστες

Τεχνική

Υπηρεσία



Εφαρµογή Ηλεκτρονικής Ξενάγησης

Rethymno MapGuide



Εφαρµογή Ηλεκτρονικής Ξενάγησης

(Rethymno MapGuide) - ∆υνατότητες

� Ηλεκτρονική ξενάγηση σε πραγµατικό χρόνο που βασίζεται στον εντοπισµό

της θέσης του χρήστη (location based service)

�Ηλεκτρονική ξενάγηση σε µη πραγµατικό χρόνο

�Επιλογή γλώσσας (Ελληνικά ή Αγγλικά)

�Αναζήτηση πάνω στον ψηφιακό χάρτη σηµείων ενδιαφέροντος του ∆ήµου

όπως µουσεία, ιστορικά αξιοθέατα, προτεινόµενες διαδροµές, εκκλησίες, 

αρχαιολογικοί χώροι, τράπεζες, δηµόσιες υπηρεσίες κ.ά.



Εφαρµογή Ηλεκτρονικής Ξενάγησης

(Rethymno MapGuide) - ∆υνατότητες

�Επιλογή πάνω στο χάρτη των σηµείων ενδιαφέροντος που επιθυµούν

προκειµένου να λάβουν την αντίστοιχη πληροφορία που τα συνοδεύει (ιστορικά

στοιχεία, πολυµεσικό περιεχόµενο κ.ά)

�Εύρεση της συντοµότερης διαδροµής προς ένα σηµείο ενδιαφέροντος από το

σηµείο που βρίσκονται ή επιλέγοντας το σηµείο εκκίνησης που επιθυµούν (και

αντίστροφα)

�Εντοπισµός στον χάρτη του σηµείου ενδιαφέροντος που επιθυµούν να

επισκεφτούν γνωρίζοντας εκ των προτέρων τη διεύθυνση , απλά

συµπληρώνοντας σε ειδική φόρµα τα κατάλληλα κριτήρια αναζήτησης.



Εφαρµογή Ηλεκτρονικής Ξενάγησης

(Rethymno MapGuide)

Αποτελείται από 2 επιµέρους εφαρµογές :

� Web Rethymno MapGuide

�∆ικτυακή µορφή της εφαρµογής, λειτουργεί ως διαδικτυακή πύλη

�Ηλεκτρονική ξενάγηση σε µη πραγµατικό χρόνο

�Mobile Rethymno MapGuide

�Εφαρµογή ειδικά σχεδιασµένη για φορητές συσκευές (smartphones, 

PDAs), αξιοποιώντας το δίκτυο µε wifi hotspots που έχουν εγκατασταθεί

στα πλαίσια του συγκεκριµένου έργου

�Ηλεκτρονική ξενάγηση σε πραγµατικό χρόνο



Web Rethymno MapGuide

Αρχική σελίδα Web Rethymno MapGuide



Web Rethymno MapGuide 
∆ροµολόγηση

• Επιλογή σηµείων ως

αφετηρία και προορισµός

• Επιλογή µέσου µετάβασης
• Εµφάνιση της συντοµότερης

διαδροµής στον χάρτη

• Αναλυτικές οδηγίες

διαδροµής



Web Rethymno MapGuide 
Σηµεία Ενδιαφέροντος, Πολυµεσικό Υλικό

• Εύρεση και επιλογή Σηµείου

Ενδιαφέροντος στον χάρτη

• Εµφάνιση βασικών πληροφοριών
σχετικών µε το σηµείο

• Εµφάνιση πολυµεσικού υλικού και πληροφοριών

για το επιλεγµένο σηµείο



Mobile Rethymno MapGuide

�Γεωγραφικές πληροφορίες στο κινητό του πολίτη-επισκέπτη

�Απαιτείται χρήση ασύρµατου Internet από τη συσκευή

�Απαιτείται υποστήριξη εφαρµογών Java από τη συσκευή

Επιλογή γλώσσας Χάρτης Ρεθύµνου



Mobile Rethymno MapGuide

� Σηµεία Ενδιαφέροντος

� Περισσότερες Πληροφορίες

� Αλλαγή Χάρτη

� Εστίαση στο Ρέθυµνο

� Χρήση GPS 

� Zoom in (3) 

� Zoom out (1) 

� Ενηµέρωση έκδοσης



Mobile Rethymno MapGuide
Σηµεία Ενδιαφέροντος

�Επιλογή κατηγορίας



Mobile Rethymno MapGuide
Σηµεία Ενδιαφέροντος

�Εµφάνιση σηµείων

ενδιαφέροντος



Mobile Rethymno MapGuide
Σηµεία Ενδιαφέροντος

�Περισσότερες

Πληροφορίες



Rethymno MapGuide
Καταχώρηση Περιεχοµένου

Η εφαρµογή περιλαµβάνει υποσύστηµα καταχώρησης περιεχοµένου µέσω σχετικής

πλατφόρµας εκ µέρους της δηµοτικής αρχής :

� ∆υνατότητα σύνδεσης σηµείων ή διαδροµών στο χάρτη µε σχετικό υλικό

(κείµενο, φωτογραφίες, multimedia, κ.ά.)

� Καταχώρηση πολιτισµικού και τουριστικού περιεχοµένου

Η συγκεκριµένη εφαρµογή περιλαµβάνει και την επιµέλεια-προσαρµογή του

υπάρχοντος ψηφιακού υλικού του ∆ήµου Ρεθύµνου.



Σύστηµα Γεω-αναφερµένων αιτηµάτων



Χαρακτηριστικά

�Επιτρέπει στους υπαλλήλους του ∆ήµου αλλά και σε εγγεγραµµένους χρήστες που

κινούνται στην επικράτεια του ∆ήµου να υποβάλλουν σε πραγµατικό χρόνο τα

αιτήµατα/προβλήµατα που παρατηρούν σε διάφορα σηµεία :

�Καθαριότητα

�∆ίκτυα υποδοµών (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση)

�Οδικό δίκτυο-∆ηµοτικός Φωτισµός

�Τα αιτήµατα/προβλήµατα δροµολογούνται και ανατίθενται στα αρµόδια τµήµατα

των υπηρεσιών του ∆ήµου µε αυτόµατο τρόπο



Αποτελείται από 2 επιµέρους εφαρµογές :

� Web Σύστηµα Γεω-αναφερµένων αιτηµάτων

�∆ικτυακή µορφή της εφαρµογής, λειτουργεί ως διαδικτυακή πύλη

�Αναφορά και καταγραφή αιτηµάτων / προβληµάτων σε µη πραγµατικό χρόνο

�Χρήση κεντρικά από τις αρµόδιες δηµοτικές υπηρεσίες αλλά και τους

δηµοτικούς υπαλλήλους

�Παρακολούθηση όλων των υποθέσεων µιας υπηρεσίας πάνω σε ψηφιακό

χάρτη

�Ενηµέρωση για την κατάσταση επίλυσης µιας υπόθεσης («ολοκληρώθηκε», 

«σε εξέλιξη», κτλ.)

�Όλες οι υποθέσεις παρακολουθούνται και αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά



�Mobile Σύστηµα Γεω-αναφερµένων αιτηµάτων

�Εφαρµογή ειδικά σχεδιασµένη για φορητές συσκευές (smartphones, PDAs), 

αξιοποιώντας το δίκτυο µε wi-fi hotspots 

�Αναφορά και καταγραφή αιτηµάτων / προβληµάτων σε πραγµατικό χρόνο από τον

δηµοτικό υπάλληλο / εγγεγραµµένο χρήστη µέσω της φορητής συσκευής :

�Επιλογή κατηγορίας αιτήµατος και προτεραιότητας

�Εισαγωγή περιγραφικών δεδοµένων (κείµενο, φωτογραφίες)

�Αυτόµατη εισαγωγή γεωγραφικών συντεταγµένων από το GPS της συσκευής

�Σύνδεση µε τον Web Server µέσω Internet (wi-fi hotspot) και αποστολή

υπόθεσης στην αρµόδια υπηρεσία



Mobile Σύστηµα

�Αρχική σελίδα

εφαρµογής



Mobile Σύστηµα

�Επιλογές



Mobile Σύστηµα

�Αυτόµατη

εισαγωγή

γεωγραφικών

συντεταγµένων

από το GPS της

συσκευής



Mobile Σύστηµα

�Επιλογή

κατηγορίας

αιτήµατος και

προτεραιότητας



Mobile Σύστηµα

�Επιλογή

κατηγορίας

αιτήµατος και

προτεραιότητας



Mobile Σύστηµα

�Εισαγωγή

περιγραφικών

δεδοµένων

(κείµενο, 

φωτογραφίες)



Mobile Σύστηµα

�Εισαγωγή

περιγραφικών

δεδοµένων

(κείµενο, 

φωτογραφίες)



Mobile Σύστηµα

�Σύνδεση µε το

Web Σύστηµα

Γεω-αναφερµένων

αιτηµάτων µέσω

Internet



Mobile Σύστηµα

�Εκκαθάριση

υποθέσεων



Mobile Σύστηµα

�Ενηµέρωση

έκδοσης

εφαρµογής



Web Σύστηµα

Αρχική σελίδα εφαρµογής



�Αιτήµατα από PDA

Web Σύστηµα



�Αιτήµατα από PDA - Εκκίνηση

Ροής

Web Σύστηµα



�Αιτήµατα από PDA

Γεωαναφορά

Web Σύστηµα



�Νέο αίτηµα

Web Σύστηµα



�Νέο αίτηµα

Ανέβασµα

φωτογραφιών

ή αρχείων

Web Σύστηµα



�Τα αιτήµατά µου

Web Σύστηµα



�Απεικόνιση όλων των αιτηµάτων

Web Σύστηµα



�Χρέωση της

υπόθεσης σε

υπάλληλο του

Τµήµατός µας ή σε

άλλο Τµήµα

Web Σύστηµα



�Ολοκληρωµένα Αιτήµατα

Web Σύστηµα



�Πιο σύγχρονη και αποδοτική λειτουργία των

δηµοτικών υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη του

Ρεθύµνου

�Προώθηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε πολίτες-

επισκέπτες του ∆ήµου

�Βελτίωση ποιότητας και χρόνου εξυπηρέτησης των

παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών - Αύξηση

τουριστικής κίνησης

�Προβολή της «κρυµµένης» πολιτιστικής κληρονοµιάς

και των σηµείων ενδιαφέροντος του ∆ήµου Ρεθύµνου

Οφέλη - Αποτελέσµατα


