Master SA
& partners
B2B ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(τεχνολογίες, συμβουλευτική, ψηφιακές υπηρεσίες)
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Συστήματα διαχείρισης κρίσεων (σεισμοί, πλημμύρες, φωτιά
κ.λπ.)
1.1 Διαγνωστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής
1.2 Τεχνικά δελτία και διαδικασίες – πόροι χρηματοδότησης
1.3 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου παρακολούθησης και
αξιολόγησης έργου που υλοποιείται, δελτία παρακολούθησης,
μηνιαίες – 3μηνιαίες αναφορές κ.λπ.
1.4 Υλοποίηση πιλοτικού έργου περιορισμένης κλίμακας που
λειτουργεί στον δικό μας κόμβο
1.5 Υλοποίηση ολοκληρωμένου έργου (συνήθως μέσω
εγκεκριμένων προκηρύξεων) με κοινοπραξία ή ένωση ή
υπεργολαβία
1.6.1 Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος (μεικτή κατάρτιση
– αίθουσα και τηλεκπαίδευση) για σχεδιαστές – διαχειριστές
Ο.Π.Σ. διαχείρισης κρίσεων
1.6.2 Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος (μεικτή κατάρτιση
– αίθουσα και τηλεκπαίδευση) για εισαγωγικά και βασικά θέματα
Ο.Π.Σ. διαχείρισης κρίσεων.
1.6.3 Σύστημα διαχείρισης κινδύνου δασικών πυρκαγιών (κατ’
αναλογίαν με τα παραπάνω
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Γεωπληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ΟΤΑ
Περιλαμβάνει:
- Διαδικτυακό οδηγό πόλης
- Διαχείριση στόλου οχημάτων
- Διαχείριση δικτύου (οδικού, αποχέτευσης κ.λπ.)
- Διαχείριση αδειοδοτήσεων
- Διαχείριση πολεοδομικών δεδομένων
- Χωροθέτηση υπηρεσιών κ.λπ.
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Κόμβος – γεωπληροφοριακό σύστημα τουριστικής και
πολιτιστικής προβολής «my tour»
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Κόμβος – πληροφοριακό σύστημα προσφοράς και αναζήτησης
εργασίας σε τοπικό επίπεδο ΟΤΑ «win job»
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Κόμβος τηλεκπαίδευσης
5.1 Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και εξοπλισμός
5.2 Ανάπτυξη και προσαρμογή ηλεκτρονικού περιεχομένου
μαθημάτων
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PORTAL ενδοδιακίνησης ιδεών – διερεύνησης προτάσεων και
επικοινωνίας στελεχών και τοπικών διαμερισμάτων ΟΤΑ
«estop.gr»
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Σύστημα τηλεδιάσκεψης 2 + σημείων
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Διάθεση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού στην υλοποίηση
Ο.Π.Σ.
Διαχειριστές – supervisors – χρήστες
Υποστήριξη και τεχνοδιοικητική οργάνωση πιλοτικής και
παραγωγικής λειτουργίας και HELP DESK
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Συμβουλευτική συνεχούς υποστήριξης και αξιολόγησης Ε.Π.
και δράσεων
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Έλεγχος και παραλαβή φακέλων – δηλώσεων ακίνητης
περιουσίας, αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δηλώσεων
υποψηφιότητας
Εντοπισμός – επεξεργασία – ψηφιοποίηση και Βάσεις Δεδομένων,
εφαρμογές και παρακολούθηση μεταβολών και λειτουργικότητας
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Δημιουργία υποδομών και εφαρμογές ψηφιακών υπηρεσιών
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Αποτύπωση – συγκέντρωση – ψηφιοποίηση ποιοτικών και
τεχνικών στοιχείων, δημιουργία και συντήρηση Βάσεων
Δεδομένων (ενδεικτικά ξενοδοχεία, αγροτουριστικά καταλύματα,
επιχειρηματικές εγκαταστάσεις, αρχαιότητες κ.λπ.)
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Εφαρμογές και υποστήριξη Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
13.1 Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών
13.2 Διεύθυνσης Υγείας – Πρόνοιας
13.3 Πολεοδομιών
13.4 Αυθαιρέτων κτισμάτων
13.5 Buck office – μισθοδοσίας
13.6 Διευθύνσεων Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου
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Εφαρμογές και υποστήριξη Δήμων
14.1 ΑΣΕΠ – αιτήσεις – παραλαβή – επεξεργασία

14.2 Δημοτολόγια
14.3 Φάκελοι Αλλοδαπών – εφαρμογή DATA ENTRY

