
  Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας  

1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγγραφείς: Ναταλί Παπαδάκη, Χρυσάνθη Λαιμού , Εύη Σχίμφλε, 

Αθανάσιος Παχίνης,Γεώργιος Σάρρος 

 

 

Ιούνιος 2014 

 

 

“ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΜΑΘΗΤΩΝ” 

 
Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας 



  Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας  

2 
 

Περιεχόμενα 
1. Εισαγωγή ......................................................................................................................... 3 

1.1. Γενικά ........................................................................................................................ 3 

1.2. Διάρθρωση κειμένου .............................................................................................. 3 

2. Τηλεματική Εφαρμογή Ερμής ....................................................................................... 4 

3. Παρουσιολόγιο .............................................................................................................. 28 

4. Κέντρο Ασφάλειας......................................................................................................... 29 

 

 



  Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας  

3 
 

 

 

1. Εισαγωγή 

1.1. Γενικά 

Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος των παραδοτέων του έργου   «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ» που αφορά στον 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πιλοτική λειτουργία του ολοκληρωμένου 

συστήματος για την  εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς μαθητών από και προς τη 

σχολική τους μονάδα μέσω της παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του 

οδηγού, τηνς  ανίχνευσης της επιβίβασης/ αποβίβασης μαθητών και  την 

επιβεβαίωση της χρήσης ζωνών ασφαλείας. Παράλληλα το έργο θα αποσκοπεί και 

στην άμεση πληροφόρηση των γονέων σχετικά με τη μεταφορά των παιδιών τους 

από και προς το σχολείο.  

Το παραδοτέο αυτό έχει σκοπό να περιγράψει  τις εφαρμογές της τηλεματικής και της 

ασφάλειας που αναπτύχθηκαν στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και τα ΚΤΕΛ Βέροιας. 

Λαμβάνοντας υπόψη το παραδοτέο Π2.1 ‘Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος’ και 

τις ανάγκες που καταγράφθηκαν στις συζητήσεις του σχήματος αναλύονται 

παρακάτω μεμονωμένα τα συστήματα εντός οχήματος. 

 

1.2. Διάρθρωση κειμένου 

 

Στο 1ο  Κεφάλαιο γίνεται μια γενική αποτύπωση του παραδοτέου με τον σκοπό την 

σύνδεσή του με το προηγούμενο παραδοτέο. Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της 

Τηλεματικής Εφαρμογής Ερμής. Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του 

Παρουσιολογίου, στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του Κέντρου Ασφάλειας. 
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2. Τηλεματική Εφαρμογή Ερμής 

O “ΕΡΜΗΣ” παρέχει ένα αξιόπιστο τρόπο για την εποπτεία του στόλου οχημάτων, 

24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.  Η δυνατότητα να γνωρίζει κάποιος το 

που  βρίσκονται τα οχήματά του,  επιτρέπει στον χρήστη του συστήματος τον 

δυναμικό σχεδιασμό για τη μέγιστη και καλύτερη εξυπηρέτηση του στόλου. O 

“ΕΡΜΗΣ” χρησιμοποιεί το σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS) και το 

σύστημα κινητής τηλεφωνίας GSM. 

Σαν συνέχεια της προσπάθειας του “ΕΡΜΗΣ” να παρέχει όσο το δυνατόν πιο ευρύ 

φάσμα επιλογών από πλευράς  εντοπισμού και διαχείρισης, οι πελάτες του 

“ΕΡΜΗΣ” έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τα οχήματα 

τους μέσω του διαδικτύου. Αυτό το χαρακτηριστικό, παρέχει την επιπλέον  

δυνατότητα της διαχείρισης των οχημάτων από οποιοδήποτε προσωπικό υπολογιστή 

που θα διαθέτει έναν στοιχειώδη Internet browser.  

Για την είσοδο στην εφαρμογή, ο χρηστής πρέπει να πληκτρολογεί στον Internet 

browser τη διεύθυνση «http://ermis.infotrip.gr/default.aspx» και στη συνέχεια να 

τοποθετήσει τα κατάλληλα διαπιστευτήρια στην θέση «Όνομα Χρήστη» και 

«Κωδικός» ώστε πατώντας «Είσοδος» να εισέρχεται στο περιβάλλον εφαρμογής. 

 

Η Αρχική Σελίδα της Διαδικτυακής Εφαρμογής εισάγει τον χρήστη στο περιβάλλον 

του “ΕΡΜΗΣ” . 
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Σε αυτή την επιφάνεια εμφανίζονται πάνω αριστερά τέσσερα εικονίδια “Χάρτης”, 

“Λίστα Οχημάτων”, “Λίστα Σημείων Ενδιαφέροντος” και “Καιρός”, τα οποία 

εισάγουν  τον χρήστη άμεσα και γρήγορα στην αναζήτηση των αντίστοιχων 

πληροφοριών. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης υπάρχει ένα πλαίσιο , στο επάνω μέρος 

του οποίου εμφανίζονται οι ιδιότητες των επιλογών του χρήστη και στο κάτω μέρος οι 

ειδοποιήσεις που έχει ορίσει. Κάτω αριστερά υπάρχει το κουμπί “Έναρξη” το οποίο 

όταν ο χρήστης το επιλέξει του εμφανίζεται ένα μενού με τις εξής επιλογές : 

Εικονίδια 

εφαρμογής 

Πλαίσιο 

Ιδιοτήτων 

Πλαίσιο 

Ειδοποιήσεων Κουμπί 

Έναρξης 
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 Χάρτης 
 Οχήματα  
 Συνολικές Αναφορές  
 Διαχείριση Παραβάσεων  
 Σημείων Ενδιαφέροντος  
 Καιρός  
 

Σε αυτό το παράθυρο υπάρχει επίσης, ένα κουμπί “Ρυθμίσεις” (προς το παρόν δεν 

είναι διαθέσιμες) και ένα κουμπί “Έξοδος” το οποίο επιτρέπει την έξοδο από την 

εφαρμογή του “ΕΡΜΗΣ”. 

 

Χάρτης Εφαρμογής 

Επιλέγοντας το εικονίδιο “Χάρτης” είτε από το μενού “Έναρξη” είτε από την αρχική 

επιφάνεια της πλατφόρμας, εμφανίζεται στην οθόνη χαρτογραφική άποψη του χάρτη.

  

 

Ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει που βρίσκονται τα οχήματά του πάνω στον χάρτη 

εκείνη τη στιγμή. Πάνω στον χάρτη υπάρχει η δυνατότητα μεγέθυνσης / σμίκρυνσης 

σε αστικό επίπεδο, πόλη ή νομός, καθώς επίσης και δυνατότητα μεγιστοποίησης 

ολόκληρης της εικόνας του χάρτη. 
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Όταν ο χρήστης εντοπίσει κάποιο όχημα μπορεί να κάνει εστίαση σε αυτό, ενώ  με 

διπλό κλικ πάνω στο όχημα μπορεί να δει τις ιδιότητες του οχήματος στην δεξιά 

πλευρά της οθόνης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Μετακίνηση, 

Σμίκρυνση – 

Μεγέθυνση 

Χάρτη 

Μεγιστοποίηση 

Εικόνας  

Όχημα 
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Αναλυτικότερα: 

 Πληροφορίες Οχήματος:  
Ο χρήστης μπορεί να δει διάφορες πληροφορίες του οχήματος όπως : 

 

 Πινακίδα Οχήματος: Ο χρήστης μπορεί να δει την πινακίδα του οχήματος καθώς 
επίσης τον τύπο του οχήματος και την περιγραφή του.  

 Ταχύτητα: Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για την ταχύτητα με την οποία 
κινείται το όχημα. 

 Κατάσταση Αισθητήρων: Ο χρήστης ενημερώνεται για την κατάσταση  της 
λειτουργίας του κινητήρα με την ένδειξη: ΟΝ/OFF (Ενεργός / Μη Ενεργός), 
λειτουργίας του GPS και του Οδόμετρου με την ένδειξη: Operational/Not 
Operational (Ενεργό / Μη Ενεργό), καθώς και την ένδειξη του αισθητήρα 
θερμοκρασίας όπου αυτός υπάρχει. 

 
 Πληροφορίες Θέσης Οχήματος: 

Ο χρήστης μπορεί να δει διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη θέση του  οχήματος 

όπως:  

 

 Τοποθεσία: Ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει σε ποια περιοχή βρίσκεται το όχημα, 
τη στιγμή που κάνει την αναζήτηση. 

 Τελευταία Ενημέρωση τοποθεσίας: Ο χρήστης μπορεί να δει την ημερομηνία 
που έγινε η τελευταία ενημέρωση για τη θέση του οχήματος καθώς επίσης και την 
ώρα που έγινε.  
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 Lon/Lat: Οι συντεταγμένες του σημείου, στο οποίο βρίσκεται το όχημα πάνω 
στον χάρτη.  

 Τελευταία Ενημέρωση Στίγματος: Ο χρήστης μπορεί να δει την ημερομηνία 
που έγινε η τελευταία ενημέρωση του στίγματος της μονάδας που είναι 
εγκατεστημένη στο όχημα καθώς επίσης και την ώρα.  

 Κατεύθυνση: Για την κατεύθυνση του οχήματος υπάρχει σχετικό εικονίδιο που 
δείχνει προς ποια κατεύθυνση κινείται το όχημα π.χ. βορειοδυτικά, 

βορειανατολικά, κτλ.   
 

 Τελευταία Επικοινωνία με το όχημα:  

 Αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα της τελευταίας ενημέρωσης του 
συστήματος από το όχημα.  

 Κωδικός Βάσης: Είναι ο κωδικός της εγκατεστημένης μονάδας στο όχημα. 

 Μικρογραφία του χάρτη με το εντοπισμένο όχημα. 
 

 

 

Αναζήτηση Διεύθυνσης 

Στην επάνω μεριά του παραθύρου υπάρχει μία μπάρα με τη δυνατότητα αναζήτησης 

διευθύνσεων πάνω στο χάρτη. Γράφοντας τη διεύθυνση στο κουτάκι και πατώντας το 

μεγεθυντικό φακό από δίπλα εμφανίζεται το σημείο πάνω στον χάρτη. Για αφαίρεση 

του σημείου ο χρήστης πρέπει να πατήσει το σύμβολο ‘ - ‘ δεξιά από τον μεγεθυντικό  

φακό. 
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Κουμπί προβολής 

στο χάρτη  

Κουμπί αφαίρεσης από  

χάρτη  

Σημείο πάνω στο 

χάρτη 
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Snail Trail 

Στη δεξιά πλευρά της μπάρας υπάρχει το κουμπί Εμφάνιση Snail Trail το οποίο 

εμφανίζει τα τελευταία στίγματα του επιλεγμένου οχήματος.  

 

 

Πατώντας πάνω σε ένα στίγμα εμφανίζονται τα στοιχεία του (ταχύτητα οχήματος και 

ημερομηνία). 
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Διεύθυνση Σημείου Χάρτη 

Με δεξί κλικ πάνω σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη εμφανίζεται η διεύθυνση του 

σημείου και μια επιλογή για να προσθέσει ο χρήστης το σημείο στη λίστα με τα 

σημεία ενδιαφέροντος. Το ίδιο μπορεί να κάνει και με δεξί κλικ πάνω σε οποιοδήποτε 

όχημα, ώστε να προσθέσει την τοποθεσία που βρίσκεται σαν σημείο ενδιαφέροντος.  

Αναλυτική αναφορά για τη λίστα σημείων ενδιαφέροντος δίνεται παρακάτω.  

 

 

Λίστα Οχημάτων  

Για να μπορέσει ο χρήστης να δει τη λίστα οχημάτων θα πρέπει να  επιλέξει το 

εικονίδιο “Οχήματα” είτε από το μενού “Έναρξη” είτε από την αρχική επιφάνεια της 

πλατφόρμας. 

 

Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται ο χρήστης μπορεί να δει τη λίστα με τα οχήματα 

και όλες τις σχετικές με αυτά πληροφορίες, όπως τον αριθμό πινακίδας, την 

κατάσταση του GPS (ΟΚ/με πρόβλημα), την ταχύτητα του οχήματος, την τελευταία 

επικοινωνία με το όχημα, πότε έγινε τελευταία ενημέρωση της θέσης του οχήματος 



  Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας  

13 
 

(ημερομηνία και ώρα), τοποθεσία που βρίσκεται το όχημα και την κατάσταση του 

κινητήρα (ΟΝ/OFF).  

 

 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από την παραπάνω λίστα, στη στήλη Τελ.Επικοινωνία 

υπάρχουν κάποια οχήματα, τα οποία είναι μαρκαρισμένα με διάφορα χρώματα. Αυτό 

γίνεται προκειμένου ο χρήστης της εφαρμογής να λάβει πληροφόρηση σχετικά με την 

κατάσταση επικοινωνίας του οχήματος. Πιο αναλυτικά στη συνέχεια παρουσιάζονται 

τα χρώματα και τι σημαίνει το καθένα. 

 

Μαύρο : Το GPRS είναι ενεργό και μεταδίδει σήμα κανονικά. Τελευταία 

επικοινωνία με το όχημα λιγότερο από 15 λεπτά. 

Πράσινο: Το GPRS είναι ανενεργό και δε μεταδίδει σήμα. Τελευταία 

επικοινωνία με το όχημα πριν από 15 λεπτά μέχρι 2 ώρες. 

Πορτοκαλί: Το GPRS είναι ανενεργό και δε μεταδίδει σήμα. Τελευταία 

επικοινωνία με το όχημα πριν από 2 ώρες μέχρι και 48 ώρες. 

Κόκκινο : Το GPRS είναι ανενεργό και δε μεταδίδει σήμα. Τελευταία 

επικοινωνία με το όχημα πριν από τουλάχιστον 48 ώρες. 
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Όταν ολόκληρη η γραμμή του οχήματος έχει το ίδιο χρώμα τότε έχει διακοπεί βίαια η 

επικοινωνία με το σύστημα (για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα) λόγω κάποιου 

προβλήματος στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή στο όχημα. Αν ο χρήστης γνωρίζει ότι 

το όχημα μετακινείται κανονικά θα πρέπει να επικοινωνήσει με το  Κέντρο 

Υποστήριξης Τηλεματικών Εφαρμογών της Infotrip S.A., στο τηλέφωνο 210 

6511690 για να δηλώσει τη βλάβη. 

 

Φίλτρα Δεδομένων 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλέγοντας μία από της στήλες (Όχημα, Τοποθεσία, 

Ταχύτητα, Τελ.Επικοινωνία κλπ.), από το αναδυόμενο μενού, το οποίο εμφανίζεται 

όταν επιλέξει το βελάκι που υπάρχει σε κάθε στήλη, να εμφανίσει  ή εξαφανίσει 

κάποια στήλη πληροφοριών. 

 

 

Στις στήλες Όχημα και Τοποθεσία, στο αναδυόμενο μενού υπάρχει η επιλογή Filters 

με την οποία ο χρήστης  μπορεί να φιλτράρει τα δεδομένα των οχημάτων κατά 

πινακίδα, όπως π.χ. να δει οχήματα που στην πινακίδα τους έχουν τα γράμματα AB, 

ή κατά τοποθεσία, όπως π.χ. να δει ποια οχήματα βρίσκονται σε μία πόλη. 

Αναδυόμενο Μενού 

Φίλτρα 

Εμφάνισης 

Δεδομένων 
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Εντοπισμός Οχήματος 

Όταν ο χρήστης επιλέξει ένα όχημα από την Λίστα οχημάτων, μπορεί έχοντας 

παράλληλα ανοικτό και τον Χάρτη να εντοπίσει το συγκεκριμένο όχημα στην περιοχή 

που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, ενώ κάνοντας μίκρυνση μπορεί να δει και σε ποιο 

συγκεκριμένο δρόμο πάνω στον χάρτη βρίσκεται και προς ποια κατεύθυνση 

μετακινείται.   

 

 
Λίστα Αναφορών 

Πατώντας το κουμπί Λίστα Αναφορών που βρίσκετε στην επάνω μεριά του 

παραθύρου Ιδιότητες επιλογής εμφανίζεται το παράθυρο Αναφορές Επιλογής. 
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Από αυτό το παράθυρο ο χρήστης μπορεί να λάβει όλη τη σχετική πληροφορία για 

την κίνηση του οχήματος επιλέγοντας εκείνος  χρονική περίοδο και τύπο αναφοράς ή 

γραφήματος.  

 

 

   

Περίοδος Αναφορών 

Πιο αναλυτικά, στο πεδίο Περίοδος Αναφορών ο χρήστης συμπληρώνει, στα 

αντίστοιχα πεδία (Από ημέρα, Έως ημέρα), τις ημερομηνίες για τις οποίες επιθυμεί να 

λάβει την αναφορά. Επιλέγοντας το εικονίδιο με το ημερολόγιο μπορεί να διαλέξει την 

ακριβή ημέρα, μήνα και έτος που τον ενδιαφέρει .  

 

 

Στη συνέχεια επιλέγει χρονικό πλαίσιο (Από, Έως) από το αντίστοιχο πεδίο 

κάνοντας κλικ πάνω στο βελάκι όπου εμφανίζεται ένα μενού με τις ώρες. Η εφαρμογή 

δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει απευθείας από τις συντομεύσεις 

Τελευταία Ημέρα ή Τελευταία Εβδομάδα ή Τελευταίος Μήνας προς διευκόλυνσή του.  

Εικονίδιο 

Ημερολογίου 

Αποδοχή/Ακύρωση 

καταχώρησης 

Κουμπί 

Ανοίγματος 

“Λίστα 

Αναφορών” 
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Αφού έχει επιλέξει τη χρονική περίοδο, ο χρήσης μπορεί πλέον από την αριστερή 

μεριά του παραθύρου να επιλέξει τον τύπο της αναφοράς ή του γραφήματος που 

θέλει να εμφανίσει. 

Τύποι αναφορών και γραφημάτων 

Στην αριστερή μεριά του παραθύρου Αναφορές Επιλογής βρίσκονται οι τύποι των 

αναφορών και των γραφημάτων που προσφέρει η εφαρμογή .  

 

Πατώντας το σύμβολο ‘ + ‘, που βρίσκεται δίπλα από κάθε τύπο, εμφανίζονται οι 

διαθέσιμες επιλογές με μία σύντομη περιγραφή των δεδομένων που παρουσιάζουν. 

Ο χρήστης διαλέγει την αναφορά που θέλει να πάρει και πατάει το κουμπί Εμφάνιση 

Αναφοράς που βρίσκεται κάτω δεξιά στο παράθυρο. 
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Αναφορά Ταξιδιών 

Επιλέγοντας ο χρήστης την Αναφορά Ταξιδιών εμφανίζεται ένας πίνακας με τα 

στοιχεία του επιλεγμένου οχήματος. Στο πάνω μέρος αναγράφεται η πινακίδα του 

οχήματος, η επωνυμία της εταιρίας του χρήστη, η ομάδα στην οποία ανήκει το όχημα 

(στην περίπτωση που ο χρήστης έχει κατηγοριοποιήσει τα οχήματα σε ομάδες) 

Κουμπί 

“Εμφάνιση 

Αναφοράς” 

Επιλεγμένη 

αναφορά για 

προβολή 
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καθώς και η περίοδος και το χρονικό πλαίσιο, τα οποία έχει επιλέξει ο χρήστης για να 

λάβει πληροφόρηση. 

 

 

Στον πίνακα καταγράφονται πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση του οχήματος, 

δηλαδή αν είναι εν κινήσει ή σταθμευμένο όπου σε κάθε περίπτωση υπάρχει το 

αντίστοιχο εικονίδιο. 

 

 
Όχημα εν κινήσει 

 
Όχημα σταθμευμένο  

 

Επίσης, καταγράφεται η ώρα έναρξης και λήξης κίνησης ή στάθμευσης του 

οχήματος, η χρονική διάρκεια, τα χιλιόμετρα που διένυσε και η τοποθεσία. 

Στο παράθυρο της αναφοράς, επάνω αριστερά, υπάρχει ένα εικονίδιο εκτυπωτή με 

το οποίο ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει την αναφορά. Στο κάτω μέρος υπάρχει η 

ημερομηνία δημιουργίας της αναφοράς. 
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Δελτίο Κίνησης 

Επιλέγοντας ο χρήστης το Δελτίο Κίνησης εμφανίζεται ένας πίνακας με τα στοιχεία 

του επιλεγμένου οχήματος. Ο πίνακας περιέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που 

είναι σχετικές με την κίνηση/δρομολόγιο που έχει κάνει το επιλεγμένο όχημα. 

 

Κουμπί 

εκτύπωσης 

Ημερομηνία 

Δημιουργίας 

του αρχείου 
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Πιο αναλυτικά στο δελτίο αναγράφεται πάνω δεξιά η πινακίδα του οχήματος, η 

επωνυμία της εταιρίας του χρήστη, η ομάδα στην οποία ανήκει το όχημα (στην 

περίπτωση που ο χρήστης έχει κατηγοριοποιήσει τα οχήματα σε ομάδες) καθώς και 

η περίοδος και το χρονικό πλαίσιο, τα οποία έχει επιλέξει ο χρήστης για να λάβει 

πληροφόρηση.  

Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να δει αναλυτικά για κάθε μέρα της αναγραφόμενης 

περιόδου στο δελτίο, την ώρα έναρξης κίνησης του οχήματος, την  ώρα λήξης, την 

τοποθεσία που στάθμευσε το όχημα μετά την μετακίνηση, τα χιλιόμετρα που διένυσε, 

τη διάρκεια του χρόνου μετακίνησης και τέλος τον χρόνο της στάσης που 

πραγματοποίησε το όχημα μέχρι την επόμενη μετακίνηση. Στη τελευταία στήλη του 

πίνακα υπάρχει για κάθε εγγραφή ένα αστεράκι, προκειμένου ο χρήστης να 

προσθέσει το σημείο στάσης στη λίστα με τα σημεία ενδιαφέροντος. 
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Επιλέγοντας ο χρήστης το αστεράκι ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο αναγράφονται 

οι συντεταγμένες του σημείου. Ο χρήστης πρέπει να ορίσει ονομασία για το σημείο (η 

διεύθυνση του σημείου υπάρχει σαν προεπιλεγμένη ονομασία) και σε ποια κατηγορία 

θα προστεθεί το σημείο (π.χ. κέντρο διανομής, πελάτης, βενζινάδικα κ.α.). Μπορεί 

προαιρετικά να προσθέσει κάποια επιπλέον στοιχεία για το σημείο (περιγραφή, 

τηλέφωνο κλπ), καθώς επίσης να δει τις κοντινές καταχωρήσεις που έχουν γίνει στο 

σημείο ενδιαφέροντος που προσθέτει. Στην πιλοτική λειτουργία αυτή  η δυνατότητα 

δεν προτείνεται. 

Επάνω αριστερά, εκτός από το εικονίδιο εκτύπωσης, υπάρχει και εικονίδιο για την 

εξαγωγή και αποθήκευση των δεδομένων σε αρχείο .csv για να μπορεί ο χρήστης να 

τα επεξεργαστεί ευκολότερα 

 

Εικονίδια 

εκτύπωσης και 

εξαγωγής 

δεδομένων σε 

αρχείο .csv 

Προσθήκη σημείου 

ενδιαφέροντος 
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Ιστορικό Στιγμάτων  

Επιλέγοντας ο χρήστης το Ιστορικό Στιγμάτων εμφανίζονται πάνω στον χάρτη για 

το επιλεγμένο όχημα τα διάφορα σημεία (στίγματα) από τα οποία πέρασε για την 

προκαθορισμένη χρονική περίοδο.  Σε ένα δεύτερο παράθυρο εμφανίζεται η λίστα 

όλων των στιγμάτων που εμφανίζονται στο χάρτη. 

 

 

Σημείωση: Η αναφορά περιορίζεται στα 2000 πρώτα στίγματα από την αρχική 

ημερομηνία της περιόδου αναφορών.  

 

Πάνω στον χάρτη εμφανίζονται πράσινες κουκίδες, που αντιπροσωπεύουν όχημα εν 

κινήσει, κόκκινες κουκίδες που αντιπροσωπεύουν όχημα σε στάση, καθώς και ένα 

πορτοκαλί όχημα, το οποίο χρησιμεύει στην αναπαραγωγή της κίνησης του 

επιλεγμένου οχήματος. Επιλέγοντας ο χρήστης οποιοδήποτε από τα στίγματα βλέπει 

τον αριθμό της πινακίδας του οχήματος, τη διεύθυνση του σημείου, την ημερομηνία 

και την ώρα καταγραφής του στίγματος και τέλος την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε 

το όχημα. 
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Λίστα Ιστορικών Στιγμάτων 

Η Λίστα Ιστορικών Στιγμάτων μας δίνει τη δυνατότητα να αναπαράγουμε την κίνηση 

του επιλεγμένου οχήματος. Στην επάνω μεριά του παραθύρου υπάρχει μία μπάρα 

που αντιπροσωπεύει το σύνολο της χρονικής διάρκειας που έχουμε επιλέξει. Με τα 

κουμπιά που βρίσκονται κάτω από την μπάρα μπορούμε να ελέγξουμε την 

αναπαραγωγή.  

 

 

Η λειτουργία των κουμπιών εξηγείται παρακάτω.  

 

Στίγματα 

επιλεγμένου 

οχήματος 

Αναλυτικές 

πληροφορίες 

στίγματος 

Μπάρα αναπαραγωγής 

και κουμπιά ελέγχου 
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 Αρχή Μεταφορά στο πρώτο στίγμα της λίστας 

 Επιβράδυνση Επιβράδυνση της ταχύτητας αναπαραγωγής / κίνηση προς 

τα πίσω 

 Εκκίνηση Έναρξη αναπαραγωγής 

 Τερματισμός Τερματισμός / Παύση αναπαραγωγής 

 Επιτάχυνση Επιτάχυνση της ταχύτητας αναπαραγωγής 

 Τέλος Μεταφορά στο τελευταίο στίγμα της λίστας 

 Rewind Επανάληψη λίστας μετά το τελευταίο στίγμα 
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Συνολικές Αναφορές 

Επιλέγοντας το εικονίδιο “Συνολικές Αναφορές” από το μενού “Έναρξη” 

εμφανίζεται το παράθυρο Συνολικές Αναφορές. Από αυτό το παράθυρο ο χρήστης 

μπορεί να λάβει όλη τη σχετική πληροφορία για το σύνολο του στόλου του, 

επιλέγοντας εκείνος  χρονική περίοδο και τύπο αναφοράς. 

  

 

 

 

 

 

Αναφορά Χιλιομέτρων 

Επιλέγοντας ο χρήστης την Αναφορά Χιλιομέτρων εμφανίζεται ένας πίνακας με όλα 

τα οχήματα του στόλου. Δίπλα από την πινακίδα κάθε οχήματος αναγράφονται τα 
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ημερήσια χιλιόμετρα του για τις ημέρες επιλογής και στην τελευταία στήλη τα 

συνολικά χιλιόμετρα για την περίοδο που διάλεξε ο χρήστης. Στο επάνω μέρος της 

αναφοράς αναφέρεται η χρονική περίοδος που έχει διαλέξει ο χρήστης. Ακριβώς από 

κάτω υπάρχει ένα εικονίδιο εκτυπωτή με το οποίο ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει 

την αναφορά. Στο κάτω μέρος υπάρχει η ημερομηνία δημιουργίας της αναφοράς. 

 

   

 

Εικονίδιο 

εκτύπωσης  
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3. Παρουσιολόγιο 

Η εφαρμογή του παρουσιολογίου επιτελεί  τρεις βασικές λειτουργίες: 

 Παραλαβή των δρομολογίων από το IMET 

 Καταχώριση απουσιών 

 Δημιουργία διανομών  

 

 

Παραλαβή των δρομολογίων από το IMET 

 Η εφαρμογή καλεί το webservice του IMET και παραλαμβάνει τα δρομολόγια 

των μαθητών, τα οποία καταχωρεί στην ΒΔ. 

Καταχώρηση απουσιών 

 Η εφαρμογή επιτρέπει την καταχώρηση απουσιών για συγκεκριμένη μέρα ή 

διάστημα ημερών.  Οι απουσίες αποθηκεύονται στην ΒΔ. 

Δημιουργία διανομών 

 Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να δημιουργήσει διανομές για 

συγκεκριμένη ημερομηνία ή διάστημα ημερομηνιών. Το σύστημα  λαμβάνει 

υπόψη τις απουσίες. 
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4. Κέντρο Ασφάλειας 

 

Ο Όμιλος G4S στηρίζει την επιτυχημένη παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στα Κέντρα 

Λήψης Σημάτων και Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας τα οποία είναι 

εγκατεστημένα σε περισσότερες από 110 χώρες. Στην Ελλάδα, το Κέντρο Λήψης 

Σημάτων Τηλεμετρίας και Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας της G4S Telematix 

ΑΕ βρίσκεται στην Αθήνα, στην έδρα της εταιρίας. 

 

Η σωστή υποστήριξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μέγιστη απόδοση 

οποιασδήποτε εφαρμογής τεχνολογίας. Οι χειριστές του Κέντρου έχουν εκπαιδευτεί 

για τον άριστο χειρισμό τόσο των απλών περιπτώσεων εξυπηρέτησης των 

συνδρομητών όσο και των ευαίσθητων θεμάτων ασφαλείας, που απαιτούν ιδιαίτερη 

μεταχείριση. 

 

Είναι  εύκολα αντιληπτό ότι το κέντρο ασφαλείας της G4S Telematix ΑΕ είναι το 

πλέον ενδεδειγμένο κέντρο για τον χειρισμό περιστατικών που αφορούν στον 

ευαίσθητο χώρο της ασφαλούς μεταφοράς μαθητών από και προς τη σχολική τους 

μονάδα μέσω της παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού, την  

ανίχνευση της επιβίβασης/ αποβίβασης μαθητών και  την επιβεβαίωση της χρήσης 

ζωνών ασφαλείας.  

 

Η ανθρώπινη λειτουργία και οι διαδικασίες χειρισμού των περιστατικών 

υποβοηθούνται  και ενισχύονται με τεχνολογικό εξοπλισμό και συστήματα που 

μηδενίζουν τα περιθώρια λάθους και ελαχιστοποιούν το χρόνο απόκρισης.  

 

 

Κέντρο Λήψης Σημάτων 



  Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας  

30 
 

 

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που διαθέτει το Κέντρο είναι:  

 Εξυπηρετητές τηλεπικοινωνιών (communications servers) για την ταχύτατη 

λήψη και αποκωδικοποίηση των λαμβανομένων σημάτων τηλεμετρίας. 

 Εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων (database servers) για την αποθήκευση 

των αποκωδικοποιημένων σημάτων τηλεμετρίας. 

 Εξυπηρετητές γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακά 

υπόβαθρα για την γεωκωδικοποίηση και αντίστροφη γεωκωδικοποίηση των 

συντεταγμένων και διευθύνσεων των χωρικών πληροφοριών που 

περιλαμβάνονται στα σήματα τηλεμετρίας. 

 Εξυπηρετητές εφαρμογών (application servers) για την ολοκήρωση των 

ανωτέρω και την παροχή υπηρεσιών με βάση την τοποθεσία (location based 

services) και υπηρεσιών τηλεματικής (telematic services). 

 Αξιόπιστους δέκτες σημάτων (receivers) για την σίγουρη και ασφαλή λήψη 

όλων των σημάτων με επάρκεια τηλεφωνικών γραμμών.  

 Αξιόπιστα τερματικά (clients).  

 Back up servers και receivers για την απρόσκοπτη 24ωρη λειτουργία του 

Σταθμού. 

 Επάρκεια τηλεφωνικών γραμμών για την ταχύτατη υποστήριξη των πελατών 

της εταιρίας. 

 Διαδικτυακούς receivers/IP receivers για την λήψη σημάτων μέσω internet 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων χωρίς 

χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς. 

 

Οι υποδομές του 24ωρου Κέντρου Λήψης Σημάτων είναι σημαντικός παράγοντας για 

την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη θωράκιση 

του Σταθμού με αλεξίσφαιρα τζάμια, πόρτες ασφάλειας, θωράκιση τοίχων και 

περιβάλλοντος χώρου, συστήματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, ελεγχόμενη 

πρόσβαση με access control (διαβάθμιση πρόσβασης ανάλογα των δικαιωμάτων 

των χειριστών για είσοδο σε συγκεκριμένους χώρους), καταγραφή κλήσεων (μέσω 

ειδικού καταγραφικού) και γενικότερα η συμμόρφωσή του με διεθνή πρότυπα γι’ 

αυτού του είδους τις εφαρμογές. 

 

Η παρακολούθηση των περιβαλλόντων χώρων γίνεται μέσω κλειστού κυκλώματος 

τηλεόρασης (CCTV) και καταγραφή των εικόνων αυτών. 
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Η G4S διαθέτει έναν ιδιαίτερο χώρο computer room (φύλαξη του τεχνολογικού 

εξοπλισμού) με ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος και ασφάλειας ο οποίος είναι 

απαραίτητος για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του Σταθμού. 

 

Πέραν των ανωτέρω η G4S έχει αναπτύξει ένα ειδικό έξυπνο λογισμικό διαχείρισης 

των εισερχόμενων σημάτων τηλεμετρίας , τροφοδοτούμενο από πηγές σημάτων που 

βρίσκονται εντός των οχημάτων και  αναγνωρίζει όλα τα πιθανά συμβάντα 

καθοδηγώντας το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της στο χειρισμό των συμβάντων 

αυτών. 

 
Το Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών (Incident Management System – IMS) 

παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα περιστατικά τα οποία διαχειρίζεται, όπως η 

απεικόνιση της θέσης τους σε χάρτες και η ενημέρωση για νεότερα σχετικά 

δεδομένα, παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση του κάθε περιστατικού.  

 

Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών  

 

Μέσα από διαδικασίες όπως συνεργασία περισσότερων του ενός χρηστών, 

αυτόματες ενημερώσεις και κλιμάκωση περιστατικών σε υψηλότερο επίπεδο, 

επιτυγχάνεται ένα επίπεδο ανεπτυγμένων προδιαγραφών υπηρεσιών και η 

συμμόρφωση με προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα, τα οποία μπορεί να είναι 

διαφορετικά ανά τύπο συμβάντος (πχ Υπέρβαση Ορίου Ταχύτητας ,Σύγκρουση, 

Απουσία Μαθητή κλπ). 
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Το σύστημα μπορεί να λάβει έξυπνες αποφάσεις μέσω προδιαγεγραμμένων 

κανόνων και να αποφασίσει μόνο του τι πρέπει να κάνει με κάθε περιστατικό. Έτσι, 

μπορεί η κρισιμότητα ενός περιστατικού να αλλάξει ανάλογα με τη θέση του 

συμβάντος, τον πελάτη τον οποίο αφορά, την ώρα που αυτό συνέβη ή σύμφωνα με 

άλλες παραμέτρους. Θα μπορούσε επίσης η ανάθεση να γίνει σε άλλους χειριστές, 

σε άλλη χώρα ή άλλη πόλη, ανάλογα με το που συνέβη το συμβάν. 

Οι διαδικασίες χειρισμού περιστατικών είναι ευέλικτες και παραμετροποιήσιμες, κατά 

τις απαιτήσεις ασφαλείας του οργανισμού που το χειρίζεται, αλλά και του τελικού 

πελάτη που απολαμβάνει τις υπηρεσίες αυτές.  

Για την περίπτωση του έργου    

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ»,  

έχει αναπτυχθεί και σχεδιαστεί ξεχωριστή ροή εργασίας πάνω στην οποία κινείται ένα 

περιστατικό ασφαλείας προερχόμενο από τον «ΕΡΜΗ» και καθοδηγεί τον χειριστή 

του περιστατικού σε κατάλληλες ενέργειες. 

Όλες οι ενέργειες του χειριστή και το αποτέλεσμα τους καταγράφεται αυτόματα με 

δομημένο και ελεγχόμενο τρόπο. 

Η ροή εργασίας όπως περιγράφεται και υλοποιείται στο σύστημα είναι μια 

πολύπλοκη διαδικασία η οποία έχει ως τελικό αποτέλεσμα τον γραφικό σχεδιασμό 

της, ο οποίος υλοποιείται αυτόματα από το σύστημα.     

Ροη εργασίας για το χειρισμό περιστατικού ασφαλείας 
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Ροη εργασίας για το χειρισμό περιστατικού ασφαλείας (Συνέχεια) 

Τα οφέλη για τον τελικό πελάτη είναι οι custom made υπηρεσίες διαχείρισης 

περιστατικών, η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης, η βελτίωση της ασφαλείας 

των δραστηριοτήτων των πελατών της εταιρίας, μέσω της αυτόματης ενημέρωσης σε 

περίπτωση περιστατικών, η δυνατότητα αξιολόγησης αναλυτικών αναφορών και 

δεικτών που μπορούν να υποδείξουν σημεία της επιχειρησιακής δραστηριότητας της 

εταιρίας που επιδέχονται. 

Συγκεκριμένα για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ»  ο κεντρικός σταθμός υλοποιεί τα ακόλουθα. 

 

 Το γενόμενο περιστατικό λαμβάνεται από τα συστήματα του κεντρικού σταθμού. 

 

 Τα περιστατικά διακρίνονται σε  : 

o Πίεση του κουμπιού πανικού 

o Υπέρβαση του Ορίου Ταχύτητας 

o Ανίχνευση Σύγκρουσης 

o Μη δικαιολογημένη Απουσία Μαθητή 

 

 Εφόσον πρέπει να αποσταλεί μια αυτόματη ειδοποίηση στο φορέα που 

εποπτεύεται  (Σχολικά Λεωφορεία) ή σε κηδεμόνες δημιουργείτε το αντίστοιχο 

μήνυμα εμπλουτισμένο με κατάλληλες πληροφορίες όπως το όνομα του μαθητή η 

σχεδιασμένη ώρα και το όχημα επιβίβασης. (Περίπτωση Μη δικαιολογημένης 

Απουσίας μαθητή) 
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Οι χειριστές του κέντρου ασφαλείας ενημερώνονται επίσης για το συγκεκριμένο 

περιστατικό. 

Περιστατικό ασφαλείας (ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ) 

 Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί κάποιο από τα υπόλοιπα περιστατικά 

ασφαλείας (κουμπί πανικού, υπέρβαση ορίου ταχύτητας ή ανίχνευση 

σύγκρουσης). 

o Ο χειριστής ενημερώνεται για το περιστατικό και αποδέχεται το χειρισμό 

του 
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Και μπορεί αν δει άμεσα πληροφορίες για την τοποθεσία του περιστατικού 

 

Επιπλέον για κάθε όχημα που συμμετέχει στο έργο τηρούνται πληροφορίες όπως 

τηλέφωνα επικοινωνίας και κωδικοί ταυτοποίησης κ.α. 
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Ο χειριστής μετά τη δημιουργία του περιστατικού και την ανάληψη της 

διεκπεραίωσης του έχει στη διάθεσή του όλες αυτές τις πληροφορίες οπότε η 

διαδικασία που έχει σχεδιαστεί τον οδηγεί να κάνει τα ακόλουθα. 

 

 Ανακτά από τις πληροφορίες που  βλέπει στην οθόνη του τα στοιχεία 

επικοινωνίας του κατά σειρά πρώτου ορισμένου σημείου επαφής (πχ. 

Τηλεφωνικό κέντρο εκπαιδευτηρίων) 

 

 Καλεί το πρώτο άτομο επικοινωνίας 

 

 Εκτελεί μία  διαδικασία επιβεβαίωσης του καλούμενου μέσω μιας μυστικής 

ερώτησης και τις αντίστοιχης απάντησης που επίσης είναι διαθέσιμα μέσω 

συστήματος 

 

 Μετά την επιβεβαίωση ενημερώνει για το είδος του περιστατικού και τα 

λεπτομερή στοιχεία του (τύπος περιστατικού , όχημα, τοποθεσία) 

 

 Καταγράφει συνοπτικά την επιβεβαίωση που του δόθηκε 

 

 Σε περίπτωση που το πρώτο άτομο επικοινωνίας δεν είναι διαθέσιμο , ο λόγος 

της μη διαθεσιμότητας καταγράφεται στο σύστημα και η διαδικασία συνεχίζει με 

τον ίδιο τρόπο μέχρι και ως τρία ορισμένα σημεία επαφής. 
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 Το περιστατικό παραμένει ανοιχτό μέχρι να δοθεί φωνητική επιβεβαίωση από τον 

καλούμενο και να καταγραφεί ονομαστικά στο σύστημα από τον χειριστή. 

 

 Κατά τη διάρκεια του περιστατικού αλλά και μετά την ολοκλήρωση του είναι ανά 

πάσα στιγμή διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία της εξέλιξης του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


