ΓεωΑνάλυση Α.Ε. (+30) 2310 496800

Ενηµερωτικό ∆ελτίο Ιανουαρίου 2016 Τεύχος 5

Υπηρεσία eleagro
∆ράσεις Πληροφόρησης και
∆ηµοσιότητας eleagro

Ολοκλήρωση Υπηρεσίας eleagro

Περιεχόµενα
Ολοκλήρωση Υπηρεσίας
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Το προηγούµενο διάστηµα

Ο ενδιαφερόµενος µπορεί

∆ράσεις Πληροφόρησης και

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες

πολύ εύκολα να γίνει

∆ηµοσιότητας

για τη δηµιουργία του

χρήστης της on-line

πληροφοριακού συστήµατος

υπηρεσίας µέσα από ένα

της υπηρεσίας eleagrο.

φιλικό περιβάλλον, όπου
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Το πληροφοριακό σύστηµα
είναι από τον Οκτώβριο του
2015 σε πλήρη λειτουργία
και δέχεται καθηµερινά

Η προσφορά αλλά και η
υλοποίηση της
παραγγελίας γίνονται
ηλεκτρονικά.

µπορεί να στέλνει απορίες

Με την υλοποίηση της

σχετικά µε την υπηρεσία και

παραγγελίας ο

τα προβλήµατα που

ελαιοπαραγωγός µπορεί

αντιµετωπίζει στην

να δει µέσω της web

καλλιέργεια του, να εντοπίζει

εφαρµογής ψηφιακούς

τα ελαιοτεµάχια του πάνω σε

χάρτες µε χρωµατικές

ορθοφωτοχάρτες και να

κλίµακες διαβάθµισης

Η υπηρεσία eleagro είναι ένα

στέλνει την παραγγελία του

του stress για κάθε

πολύ δυναµικό εργαλείο, που

άµεσα.

ελαιόδεντρο και µπορεί

ερωτήµατα και αιτήµατα από
ελαιοπαραγωγούς.

στοχεύει στην αµφίπλευρη

να λαµβάνει ψηφιακά

επικοινωνία µε τον

τους χάρτες µε οδηγίες

ελαιοπαραγωγό.

διαχείρισης του µύκητα.
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Η υπηρεσία eleagro

Καινοτόµων προϊόντων και

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο

υπηρεσιών προστιθέµενης

του Επιχειρησιακού

αξίας. Ο τίτλος του έργου

Προγράµµατος «Ψηφιακή

είναι: «Προηγµένη υπηρεσία

Σύγκλιση» που εντάσσεται

πρόγνωσης –διάγνωσης του

στο Περιφερειακό

«AIDS της ελιάς» στους

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

ελαιώνες της Μεσογείου

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης

µέσω δορυφόρων και UAV»

µε τη συγχρηµατοδότηση
της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την ολοκλήρωση του
έργου τοποθετήθηκε στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας

Η δράση στην οποία ανήκει

ΓεωΑνάλυση ΑΕ, που είναι ο

είναι η δράση «Ενίσχυση

φορέας υλοποίησης της

επιχειρήσεων για την

υπηρεσίας, µόνιµη

υλοποίηση Επενδυτικών

διαφηµιστική πινακίδα.

Σχεδίων ανάπτυξης παροχής

