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Δημιουργεί Πρότυπα

Ολοκληρωμένες Λύσεις για την Εκπαίδευση
Η ταχεία ανάπτυξη της Πληροφορικής και του Internet προκαλούν επανάσταση
στον κόσμο της Εκπαίδευσης. Η Εκπαίδευση εισέρχεται σε ένα νέο πιο
ανταγωνιστικό περιβάλλον που οι προσφερόμενες υπηρεσίες και η ταχύτητα
εξυπηρέτησης θα παίζουν πλέον πιο σημαντικό ρόλο απ΄όσο ποτέ άλλοτε.
Είστε λοιπόν έτοιμοι να παρακολουθήσετε τις αλματώδεις αυτές εξελίξεις, όπου
οι Μαθητές αλλά και οι Γονείς θα μπορούν να επιλέγουν προγράμματα σπουδών
και μαθήματα online, να ενημερώνονται για τις επιδόσεις τους, να βλέπουν τις
οφειλές τους και να πληρώνουν μέσω Internet, ενώ οι Καθηγητές θα έχουν τη
δυνατότητα να παραδίδουν τις καταστάσεις βαθμολογίας τους ή να ενημερώνονται
για το πρόγραμμα διδασκαλίας με μια απλή σύνδεση από το σπίτι τους;
Σε αυτό το κλίμα, ο στόχος σας είναι να ενσωματώσετε τις νέες επιχειρηματικές
πρακτικές στην παράδοση που έχει ήδη κάνει το Εκπαιδευτήριο σας έναν
δυνατό οργανισμό. Ο δικός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση των
θεμελειωδών αξιών του οργανισμού σας και την ομαλή προσαρμογή σας στις νέες
απαιτήσεις της τεχνολογίας.
Η ANTINOOS με την δεκαετή παρουσία της στο χώρο των πληροφοριακών
λύσεων για την Εκπαίδευση προσφέρει μοναδικά συστήματα που μπορούν να
εξυπηρετήσουν και την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού σας αλλά και την
εξωτερική παρουσία του στο Internet. Λύσεις σχεδιασμένες για να ικανοποιήσουν
τις ανάγκες του κόσμου της Εκπαίδευσης, σας παρέχουν τη δυνατότητα
οικονομικότερης διαχείρισης, μεγιστοποίησης των διαθέσιμων πόρων και
προσφοράς καλύτερων υπηρεσιών προς τους Μαθητές, τους Γονείς και το
Προσωπικό σας.

ANTINOOS®

Ωρολόγιο

®

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

“Τελειο!
Έχω βγάλει 1000
Προγράμματα.”
- Βάιος Καρακοντάκης,
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Το ΩΡΟΛΟΓΙΟ είναι το μοναδικό ελληνικό πρόγραμμα που σας δίνει την
δυνατότητα να δημιουργήσετε γρήγορα και με αυτόματο τρόπο το Ωρολόγιο
Πρόγραμμα Διδασκόντων.

“Μου έλυσε τα χέρια!
Γλύτωσα ενάμισυ μήνα κόπο.”

Το ΩΡΟΛΟΓΙΟ αναπτύσσεται και εξελίσσεται από την ANTINOOS εδώ και δέκα χρόνια

- Μ. Παπαδάκη,
Φροντιστήριο ΟΡΜΗ Πάτρας

έχοντας σαν βάση τις υποδείξεις ενός μεγάλου αριθμού χρηστών για ένα μεγάλο πλήθος
περιπτώσεων. Εκατοντάδες Σχολεία και Φροντιστήρια σε Ελλάδα και Κύπρο χρησιμοποιούν
το ΩΡΟΛΟΓΙΟ για την δημιουργία του Ωρολογίου Προγράμματός τους.
Αντίθετα με άλλα Προγράμματα το ΩΡΟΛΟΓΙΟ είναι το μόνο που πραγματικά σας φτιάχνει
το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

“Είναι φανταστικό!
Τώρα μπορώ να φτιάχνω ένα
πρόγραμμα κάθε μέρα”

Η ταχύτατη επεξεργασία, που προσφέρεται από το ΩΡΟΛΟΓΙΟ, σας δίνει τη δυνατότητα να

-Γιώργος Βακερλής,
Φροντιστήριο ΣΥΓΧΡΟΝΟ, Γαλάτσι

δημιουργήσετε τελείως αυτόματα περισσότερα από ένα ΩΠΔ, να τα βελτιώσετε με αυτόματες
ή χειροκίνητες διαδικασίες και να επιλέξετε το καλύτερο. Ετσι, πετυχαίνετε εξοικονόμηση
χρόνου, με χαμηλότερο κόστος και ταυτόχρονα καλύτερα αποτελέσματα.
Το ΩΡΟΛΟΓΙΟ ήδη συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα 4-5 προγράμματα της

Ενδεικτικοί Χρόνοι
Δ ημιουργίας Προγράμματος
σε Pentium 3.06GHz

παγκόσμιας αγοράς στο είδος του και η εταιρεία ANTINOOS στοχεύει με τη διαρκή βελτίωση
του να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, δίνοντας παράλληλα

100 Διδακτικές Ώρες

0.5 sec

300 Διδακτικές Ώρες

9 sec

1400 Διδακτικές Ώρες

2.2 min

Όρια Προγράμματος
Ημέρες

366

Διδακτικές Ώρες

24

Καθηγητές, Τμήματα,
Μαθήματα, Αίθουσες

250

Σύνολο Ωρώ ν (Professional)

>800

Σύνολο Ωρώ ν (Standard)

>400

Σύνολο Ωρώ ν (Light)

<400

έμφαση στην ποιότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και υποστήριξη του προϊόντος της.
Το ΩΡΟΛΟΓΙΟ προσφέρεται σε τρείς Εκδόσεις, την Light, την Standard και την Professional με τα εξής χαρακτηριστικά:
Γενικά
Tαχύτατη εξεύρεση διαφορετικών λύσεων & αποθήκευσή τους σε Αρχεία
Προσαρμογή σε κάθε τύπο Εκπαιδευτηρίου
Βελτιωμένη Έκδοση 32bit για Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP
Δεδομένα που υποστηρίζονται
Καθηγητές, Τάξεις & Τμήματα
Αίθουσες, χωρητικότητα Αιθουσών & Κτηριακό Συγκρότημα για κάθε Αίθουσα
Συνδιδασκαλίες και χωρισμοί Τμημάτων σε πολλαπλά επίπεδα
Συνδιδασκαλίες Καθηγητών
Ειδικές Ομάδες Μαθητών

1 έτος ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ επιστροφής αντιτίμου 30 ημερών
Τεχνική ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ μέσω Internet και τηλεφώνου
Πλήρες Εγχειρίδιο Χρήσης και Οθόνες Βοήθειας
για κάθε προϊόν της ANTINOOS

Το μοναδικό πρόγραμμα δημιουργίας Ωρολογίου Προγράμματος,
τώρα καλύτερο από ποτέ!
Είναι τόσο εύκολο, όσο ένα κλικ..

Ώρες και Μαθήματα κάθε Καθηγητή με κάθε Τμήμα, συνεχόμενες ώρες (2ωρα, 3ωρα κλπ)
Περιορισμοί Ωραρίου (Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-Μαθητών-Εκπαιδευτηρίου)
Σχέσεις Δεδομένων
Καθορισμός σε ποιά Αίθουσα μπορεί να κάνει Μάθημα ένας Καθηγητής με κάποιο Τμήμα
Καθορισμός σε ποιό Τμήμα κάνει Μάθημα ένας Μαθητής ή Ομάδα Μαθητών
Καθορισμός σε ποιό Κτήριο κάνει Μάθημα ένα Τμήμα
Καθορισμός ποιά Τμήματα δεν κάνουν Μάθημα συγχρόνως
Καθορισμός σε ποιό Κτήριο βρίσκεται κάθε Αίθουσα
Καθορισμός ποιός Καθηγητής διδάσκει ποιά Μαθήματα
Έλεγχοι Δεδομένων
Πολλαπλοί έλεγχοι συμβατότητας δεδομένων πριν και μετά την επεξεργασία
Αρχικές Συνθήκες και Επεξεργασία
Προκαθορισμός διδακτικών ωρών σε συγκεκριμένες θέσεις πριν την επεξεργασία
Δυνατότητα επεξεργασίας νέου ολοκληρωμένου Προγράμματος
Δυνατότητα επεξεργασίας μερικού Προγράμματος με αρχικές συνθήκες
Δυνατότητα επεξεργασίας μόνο των Συνδιδασκαλιών του Προγράμματος
Ικανοποίηση περιορισμών Ωραρίου, συνεχομένων διώρων, τριώρων κλπ
Ισοκατανομή των διδασκομένων αντικειμένων σε εβδομαδιαία βάση
Αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων
Εμφάνιση του Αποτελέσματος
Εμφάνιση του Ατομικού Προγράμματος ανά Καθηγητή-Τμήμα-Αίθουσα-Μαθητή
Εμφάνιση του Συνολικού Προγράμματος (Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-Μαθητών)
Αυτόματες Βελτιστοποιήσεις
Αυτόματη ελαχιστοποίηση κενών ωρών Καθηγητών & Τμημάτων
Αυτόματη βελτιστοποίηση της ημερήσιας κατανομής των ωρών Καθηγητών & Τμημάτων
Αυτόματη βελτιστοποίηση της ανά περίοδο κατανομής των ωρών Καθηγητών & Τμημάτων
Αυτόματη βελτιστοποίηση της κατανομής των συνεχόμενων ωρών των Καθηγητών
Αυτόματη ελαχιστοποίηση της χρήσης των Αιθουσών, απελευθέρωση Αιθουσών
Αυτόματη ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων Καθηγητών & Τμημάτων μεταξύ των Κτηρίων
Αντικατάσταση απόντος Καθηγητή και επεξεργασία ημερήσιου Προγράμματος
Χειροκίνητες Επεμβάσεις
Επέμβαση στην λύση και τροποποίησή της μετά την δημιουργία της
Αυτόματη υπόδειξη για το πού μετακινείται μία διδακτική ώρα
Εμφάνιση της επίδρασης κάθε μετακίνησης διδακτικής ώρας στο Πρόγραμμα
Βίαιη αναγκαστική μετακίνηση μιας διδακτικής ώρας απο μια θέση σε μία άλλη
Κλειδώματα ωρών και απαγορεύσεις ωραρίου στο αποτέλεσμα
Διαδικασία βήμα προς βήμα αναίρεσης των μεταβολών
Εκτυπώσεις & Εξαγωγή
Μεταφορά του προγράμματος στο Word, Excel με απλή αντιγραφή-επικόλληση (copy-paste)
Εξαγωγή του προγράμματος σε Αρχείο Text
Παραμετρικές Εκτυπώσεις Προγραμμάτων ανά Καθηγητή-Τμήμα-Αίθουσα-Μαθητή
Παραμετρικές Εκτυπώσεις Συνολικών Προγραμμάτων
Εκτύπωση Έκθεσης Ελέγχου συμβατότητας των δεδομένων

Ωρολόγιο
H μοναδική εφαρμογή που πραγματικά σας
φτιάχνει αυτόματα το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Αβάκιο

®

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

Αβάκιο
Το πιο πλήρες πακέτο για την
μηχανογράφησητωνΦροντιστηρίων

Το Αβάκιο είναι μια μηχανογραφική εφαρμογή, για την καταχώρηση και επεξεργασία
των στοιχείων που αφορούν τις δραστηριότητες ενός Φροντιστηρίου.
Το Αβάκιο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το σύγχρονο πνεύμα οργάνωσης και διαχείρισης μιας
Βάσης Δεδομένων και απευθύνεται σε χρήστες κάθε βαθμού εμπειρίας, από αρχάριους μέχρι
προχωρημένους.
Γενικά
Πλήρης παραμετροποίηση του Προγράμματος
Δυνατότητα πολυχρησίας σε δίκτυο (Multiuser)
Ανοικτή Βάση Δεδομένων Paradox συμβατή με ODBMSs (dBase, Access κλπ)
Προσαρμογή του σε κάθε τύπο Φροντιστηρίου (Ββάθμιας Εκπαίδευσης, Ξενόγλωσσα)
Πλήρως προσαρμοσμένο στην χρήση ΕΥΡΩ αλλά και ΔΡΧ.
Βελτιωμένη Έκδοση 32bit για Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP
Διαχείριση Δεδομένων
Δυνατότητα χρήσης απεριόριστου αριθμού Σχολικών Ετών
Αυτόματη μεταφορά δεδομένων από έτος σε έτος
Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από εξωτερικά Αρχεία Text, Excell, Access
Τήρηση Εφεδρικών Αρχείων Ασφαλείας (Backup)
Αυτόματες διαδικασίες αποκατάστασης των φθαρμένων Αρχείων
Καθορισμός Χρηστών που έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα με κωδικό ασφαλείας
Δεδομένα που υποστηρίζονται
Στοιχεία Μαθητών (Ατομικά, Εγγραφών, Οικονομικά κλπ.)
Καταχώρηση Φωτογραφίας Μαθητή & χρήση Ελεύθερων Πεδίων
Τήρηση Βαθμολογίας, Απουσιών και παρακολούθηση πληρωμώνΔιδάκτρων
Δήλωση των Τάξεων, Τμημάτων, Μαθημάτων, Τρόπων Βαθμολογίας κλπ.
Στοιχεία Καθηγητών (Ατομικά, Υπηρεσιακά, Μισθολογικά, Ωραρίου κλπ)
Παρακολούθηση της Μισθοδοσίας των Καθηγητών
Τήρηση πλήρους συστήματος Λογαριασμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ενιαίου
Λογιστικού Σχεδίου & των συναλλαγών του Φροντιστηρίου
Ευκολίες
Αυτόματη συμπλήρωση των πεδίων με κοινές τιμές (Defaults)
Δημιουργία Φίλτρων για την ταξινόμηση των Μαθητών ως προς διάφορες παραμέτρους
Δυνατότητα αντιγραφής των στοιχείων των Μαθητών και των Τάξεων από οποιοδήποτε έτος
Δυνατότητα αναζήτησης Μαθητών μέσω Καταλόγου (Lookup)
Εισαγωγή Βαθμολογίας από Αρχεία Excel
Λειτουργίες μαζικής ενημέρωσης και τροποποίησης των δεδομένων
Επεξεργασία
Αυτόματη παρακολούθηση Βαθμολογίας & Απουσιών, Αποτελεσμάτων κλπ.
Αυτοματοποιημένη πλήρης παρακολούθηση πληρωμής Διδάκτρων με έκδοση Παραστατικών
Άμεση και αυτόματη ενημέρωση των Λογαριασμών για κάθε πληρωμή Διδάκτρων
Αυτόματη παρακολούθηση της κίνησης Λογαριασμών και Λογιστικά κλεισίματα
Αυτόματη μετατροπή ΔΡΧ σε ΕΥΡΩ και αντίστροφα
Υπολογισμός Μορίων για την Γ΄βάθμια Εκπαίδευση
Καταστάσεις, Στατιστικά & Γραφήματα
Δημιουργία οποιασδήποτε Κατάστασης με παραμετρικό τρόπο
Δημιουργία οποιουδήποτε Στατιστικού & Γραφήματος με παραμετρικό τρόπο
Εξαγωγή δεδομένων
Δυνατότητα εξαγωγής των Καταστάσεων & των Στατιστικών σε Αρχεία Excel
Εκτυπώσεις
Καρτέλα Μαθητή, Διδάκτρων, καταστάσεις Βαθμολογίας-Απουσιών κλπ.
Δυνατότητα εκτύπωσης των Καταστάσεων, των Στατιστικών & των Γραφημάτων
Εκτύπωση Ετικετών
Εκτύπωση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών
Δυνατότητα έγχρωμων εκτυπώσεων

Γεννήτρια Εκθέσεων

Με τα βοηθητικά εργαλεία που

Το πλήρες εργαλείο για την δημιουργία και
εκτύπωσητωνπροσωπικώνσαςΕκθέσεων

προσφέρει, η ANTINOOS δίνει νέα
διάσταση στις δυνατότητες του Αβάκιο,
σε σχέση με άλλα προγράμματα.

• Γεννήτρια Εκθέσεων - Report Generator
Η Γεννήτρια Εκθέσεων του Αβάκιο είναι μια εφαρμογή, που σας προσφέρει τη
δυνατότητα να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε οποιαδήποτε Έκθεση ενδιαφέρει
το Φροντιστήριό σας. Έτσι απελευθερώνεστε από τις συγκεκριμένες έτοιμες Εκθέσεις
που προσφέρονται με το Αβάκιο.
Η Γεννήτρια Εκθέσεων του Αβάκιο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα των
σύγχρονων Report Generators, όπως για παράδειγμα της Access. Κάθε χρήστης που
έχει χρησιμοποιήσει κάποιον άλλον Report Generator θα το βρεί πολύ εύκολο να
δουλέψει και με την Γεννήτρια Εκθέσεων του Αβάκιο.
Αν παρόλα αυτά βρείτε δυσκολίες, η ANTINOOS μπορεί να ετοιμάσει για σας
οποιαδήποτε Έκθεση θέλετε, την οποία μπορείτε να εισάγετε στη Γεννήτρια
Εκθέσεων και φυσικά να τροποποιήσετε ή να παράγετε άλλες με βάση αυτή.

Ίχνωρ
H πιο πρωτοποριακή εφαρμογή για την
καταχώρηση βαθμολογίας και απουσιών από το
χαρτί με την βοήθεια Scanner

• Ίχνωρ
Ο ΙΧΝΩΡ είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που εξυπηρετεί την καταχώρηση
στοιχείων ΑΒΑΚΙΟ, με την ανίχνευση μέσω Σαρωτή ειδικών καταστάσεων
εισαγωγής Βαθμολογίας και Απουσιών, καταργώντας την πληκτρολόγηση.
Το Πρόγραμμα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των σύγχρονων συσκευών και
προγραμμάτων σάρωσης (Scanners) με βάση την τεχνολογία Οπτικής Ανάγνωσης
Ιχνών (Optical Mark Recognition).
Oρισμένα από τα σημεία που χαρακτηρίζουν το προβάδισμα του IXNΟΡΑ είναι :
· η χρήση ενός κοινού Σαρωτή Σελίδας (Scanner) και όχι ειδικής διάταξης,
· η συμβατότητα με τους Σαρωτές όλων των κατασκευαστών,
· η αυτόματη εισαγωγή δεδομένων χωρίς πληκτρολόγηση
· η παραμετρικότητα της διαδικασίας ανάγνωσης του Εντύπου Εισαγωγής,
· η προεκτύπωση των Εντύπων Εισαγωγής από το Πρόγραμμα,
· η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λανθασμένης Εισαγωγής,
· έλεγχοι Εγκυρότητας Εγγραφών.

• e-Μπλοκάκι
Με το Ηλεκτρονικό Μπλοκάκι μπορείτε να δημιουργείτε και να μοιράζετε
Καταστάσεις Βαθμολογίας σε ηλεκτρονική μορφή, να συμπληρώνονται από τους
αντίστοιχους καθηγητές σε άλλον υπολογιστή, να τις συγκεντρώνετε ξανά και να τις
καταχωρείτε στον υπολογιστή που είναι εγκατεστημένο το ΑΒΑΚΙΟ. Με αυτό τον
τρόπο έχετε την δυνατότητα του καταμερισμού της εργασίας και την αποφυγή
εκτύπωσης εκατοντάδων καταστάσεων βαθμολογίας.
Το Ηλεκτρονικό Μπλοκάκι (e-Μπλοκάκι) προσφέρεται στην μορφή δύο
Προγραμμάτων.
Ένα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή που βρίσκονται τα δεδομένα του
ΑΒΑΚΙΟ, το οποίο δημιουργεί, συγκεντρώνει και καταχωρεί τις Καταστάσεις
Βαθμολογίας (Κεντρικό Σύστημα) και ένα που εγκαθίσταται σε κάθε απομακρυσμένο
υπολογιστή που θα γίνεται η συμπλήρωση της Βαθμολογίας από τον κάθε Καθηγητή
(Προσωπικό Σύστημα).
Η διαδικασία αυτή προσφέρει τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο να καταχωρείτε
Βαθμολογίες Μαθητών που συμπληρώνονται σε απομακρυσμένα σημεία -χωρίς την
ύπαρξη δικτύου- καταμερίζοντας την εργασία και αποφεύγοντας τα λάθη εισαγωγής.

e-Μπλοκάκι
H πιο ολοκληρωμένη λύση για την
καταχώρηση βαθμολογίας στο σπίτι

Internet Εφαρμογές
για την Εκπαίδευση

H ANTINOOS με το εξειδικευμένο τμήμα

• Εταιρικές Παρουσιάσεις
Αν οι απαιτήσεις σας είναι πιο προχωρημένες,

της (Web Solutions) βρίσκεται διαρκώς στην
αιχμή των εξελίξεων στο χώρο των Web

οι ιστοσελίδες σας μπορούν να μετατραπούν
σε multimedia εταιρικές παρουσιάσεις, ώστε να

εφαρμοσμένων λύσεων και είναι σε θέση να
διαμορφώσει την δική σας ξεχωριστή

μπορούν να κατεβαίνουν από το Internet ή να
φορτώνονται σε CD εταιρικής παρουσίασης

παρουσία στο Διαδίκτυο, αναβαθμίζοντας την
εικόνα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού σας

(Business Presentation CD) ή σε εταιρική
κάρτα (Business Card).

στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.
• Φιλοξενία Ιστοσελίδων
• Σχεδιασμός Ιστοσελίδων
Δημιουργούμε για σας το Web Site το οποίο

Το Web Site σας, μπορεί να εγκατασταθεί και
να φιλοξενηθεί στον Web Server της

θα ακολουθεί τη φιλοσοφία και το προφίλ του
οργανισμού σας, ενώ παράλληλα

ANTINOOS, όπου υπάρχει ολοκληρωμένη
υποστήριξη, ώστε η παρουσία σας στο Internet

ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα
οποία θα μετατρέψουν την προβολή σας στο

να είναι αδιάλειπτη και χωρίς προβλήματα.

Internet, σε μέσο για την αύξηση της
πελατειακής σας βάσης.

• Συντήρηση Σελίδων
Επίσης αν δεν έχετε το κατάλληλο προσωπικό

• Flash Animations

για τον έλεγχο την υποστήριξη και την
προσαρμογή σε νέες απαιτήσεις της

Μπορούμε να συμπεριλάβουμε Flash
Animations ή Βanners ειδικά σχεδιασμένα για

Ιστοσελίδας σας μετά το λανσάρισμά της, η
εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει τις

γρήγορο φόρτωμα και απαλό παίξιμο στο Web.
Η ολοκληρωμένη λύση σε Flash παρέχει το

παραπάνω υπηρεσίες με ένα μικρό μηνιαίο ή
ετήσιο συνδρομητικό τέλος.

μέγιστο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα σε ένα
Web Site, αφού εμπλουτίζεται με κίνηση και

Αν ήδη έχετε παρουσία στο Internet μπορούμε

ήχο τα οποία συνθέτουν μια μοναδική
multimedia παρουσία.

να σας προσφέρουμε Συμβουλές για την
βελτίωση του WebSite σας και να αναλάβουμε
την ανανέωση ή/και αναβάθμισή του.

• Web Εφαρμογές
Επιπλέον αν είστε έτοιμοι για υπηρεσίες
ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce),

• Στατιστικά Ιστοσελίδων
Παράλληλα σας παρέχονται στατιστικά

έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε Web
εφαρμογές που να περιέχουν φόρμες

στοιχεία που αφορούν την επισκεψιμότητα
των Ιστοσελίδων σας επεξεργασμένα από το

εισαγωγής δεδομένων από τον χρήστη, να
παρουσιάζουν στοιχεία από Βάσεις

προγραμμα Web Trends. Επίσης σας παρέχεται
περιοδικά έκθεση για την θέση εμφάνισης του

Δεδομένων ή να τροποποιούν αυτά τα
στοιχεία on-line (Database Driven Sites), να

Οργανισμού σας σε διάφορες μηχανές
αναζήτησης.

δέχονται παραγγελίες και να πωλούν
προϊόντα (Online Stores) ως ηλεκτρονικά
καταστήματα.

Edu Data Center

Απο την πλευρά των Μαθητών η

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης
της ANTINOOS

ιδέα είναι, να μπορούν να πάρουν
τις απαντήσεις που χρειάζονται,
απ΄όπου κι αν βρίσκονται
Το Internet δεν είναι ένα απλό δίκτυο υπολογιστών, είναι κυρίως ένα δίκτυο ανθρώπων -- των
Μαθητών, των Γονιών, των Καθηγητών, της Γραμματείας, της Διεύθυνσης -- πού μπορούν
όλοι να είναι συνδεδεμένοι με το Εκπαιδευτήριό σας. Το Εκπαιδευτήριό σας δεν βρίσκεται
πλέον κάπου στο σύμπαν αλλά είναι μέρος του. Οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες του
Εκπαιδευτηρίου δεν δρούν ατομικά αλλά αποτελούν μία κοινότητα που μπορεί να ανταλλάσει
πληροφορίες. Τώρα οι πρακτικές και οι υπηρεσίες που παρέχετε μπορούν να παρεσχεθούν
αμεσότερα με την βοήθεια του Internet. Μπορείτε να προσφέρετε γρηγορότερα και
οικονομικότερα την απαραίτητη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση.

e-Test
• Edu Data Center
Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης της ANTINOOS (Edu Data Center) είναι ένας
πληροφοριακός Ιστότοπος που υποστηρίζεται από την ANTINOOS και προσφέρει στην

H πιο πρωτοποριακή εφαρμογή για την
δημιουργία και διανομή δαγωνισμάτων
στο Interneτ

εκπαιδευτική κοινότητα – Σχολεία, Φροντιστήρια, Εκπαιδευτικούς και Μαθητές - πληροφορίες
και ευκολίες που αφορούν εκπαιδευτικά θέματα.
Ο χρήστης μπορεί για παράδειγμα να βρεί πληροφορίες που αφορούν τις Σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ,
τις βάσεις εισαγωγής καθώς και να υπολογίσει τη βαθμολογία και τα μόρια για την πρόσβαση
στις Σχολές αυτές.
Κάθε Εκπαιδευτικός Οργανισμός με μια μικρή συνδρομή μπορεί να συνδεθεί και να
συμπεριλάβει στις Ιστοσελίδες του τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Edu
Data Center της ANTINOOS.
• e-Test
Το e-Test είναι μια εφαρμογή με την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε ηλεκτρονικά διαγωνίσματα
ή τεστ με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Τα τεστ αυτά μπορούν να διανεμηθούν
στο Internet (Διαδίκτυο) ή στο Intranet (Τοπικό Δίκτυο), να απαντηθούν από τους Μαθητές
και να βαθμολογηθούν αυτόματα. Μπορεί μ΄αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό
εξεταστικό κέντρο.
• e-Αβάκιο
Το e-Αβάκιο αποτελεί μία ακόμη πρωτοποριακή εφαρμογή της ANTINOOS, η οποία διαχειρίζεται
την παρουσίαση στο Internet των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στο Αβάκιο. Κάθε
Καθηγητής, Γονιός ή Μαθητής μπορεί να παίρνει ένα Κωδικό με τον οποίο θα έχει πρόσβαση
σε στοιχεία που τον αφορούν και διατίθενται στο Internet από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό.
Έτσι μπορείτε να προσφέρετε την δυνατότητα "ζωντανής" (on-line) ενημέρωσης των γονέων
των Μαθητών γιά την Πρόοδο των παιδιών τους, αλλά και την δυνατότητα "ζωντανής" (online) καταχώρησης δεδομένων από τους Καθηγητές (πχ. Βαθμών, Σχολίων κλπ.) στο ΑΒΑΚΙΟ
μέσω της Ιστοσελίδας κάθε Εκπαιδευτηρίου, να δίνεται υλικό για μελέτη στους Μαθητές ή
ακόμη να διεξάγετε τεστ.
Κάθε Εκπαιδευτήριο λοιπόν μπορεί να δημιουργεί μέσω των εφαρμογών της ANTINOOS και
ένα online ηλεκτρονικό Εκπαιδευτήριο.

e-Αβάκιο
H πιο ολοκληρωμένη λύση για την
παρουσία του Εκπαιδευτηρίου σας στο
Internet

Υπολογιστές
& Εξοπλισμός

Η αγορά της Πληροφορικής υπόκειται καθημερινά σε ραγδαίες εξελίξεις πού έχουν σαν
αποτέλεσμα την βελτίωση των Υπολογιστικών Συστημάτων (Συστήματα Pentium, SVGA
Οθόνες, Leser & Inkjet Εκτυπωτές, Scanners) καθώς και των Λειτουργικών Συστημάτων
(Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Unix, Linux), πλησιάζοντας περισσότερο στο χρήστη,
δίνοντάς του τη δυνατότητα να εργάζεται γρηγορότερα και ευκολότερα με τον υπολογιστή.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πλήρως ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο, σκοπός μας
είναι, να προσπαθούμε να αναπληρώνουμε το κενό που δημιουργείται και μεγαλώνει συνεχώς,
από την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και την δυνατότητα παρακολούθησής της από τον
κοινό χρήστη.
H ANTINOOS επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη. Σας
παρέχουμε όλα τα απαραίτητα υλικά αλλά και την τεχνογνωσία για το στήσιμο του
Υπολογιστικού σας Συστήματος, έχοντας υπόψη την ικανοποίηση των μακροπρόθεσμων
στόχων σας.
Υλοποιούμε κατά παραγγελία λύσεις με Υπολογιστικά Συστήματα που ταιριάζουν σε σας και
τον οργανισμό σας. Σας προσφέρουμε επώνυμα προϊόντα για να συνθέσουμε Υπολογιστές
Γραφείου, Φορητούς Υπολογιστές αλλά και περιφερειακά, όπως Εκτυπωτές, Σαρωτές κλπ.
Μπορούμε να σας προμηθεύσουμε τα τελευταία μοντέλα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της
αγοράς. Χρησιμοποιούμε μόνο τα καλύτερης ποιότητας εξαρτήματα για τη σύνθεση των
Υπολογιστικών Συστημάτων μας. Δεν παρέχουμε μόνο εξαιρετικό σέρβις αλλά
πραγματοποιούμε εκτεταμένους ποιοτικούς ελέγχους πριν το στήσιμο των συστημάτων ώστε
να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη ρύθμισή τους για να έχουμε απρόσκοπτη και ομαλή
λειτουργία.
Τα Συστήματά μας μπορούν να τοποθετηθούν άμεσα σε ένα υπάρχον δίκτυο ή να
χρησιμοποιηθούν σαν αυτόνομα Συστήματα. Οι τεχνικοί μας με τις συμβουλές τους μπορούν
να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την οργανωτική σας δομή και ικανότητα.
Αυξήστε την ταχύτητα και την πιστότητα των Υπολογιστών σας γρήγορα και οικονομικά.
Κερδίστε χρήματα αναβαθμίζοντας τα ήδη παλαιά Υπολογιστικά σας Συστήματα σε πιο
εξελιγμένα. Ελάτε να βρούμε μαζί μια λύση για το δίκτυο ή τον υπολογιστή σας.
Είτε χρειάζεστε μικρό είτε μεγάλο σύστημα, μη συμβιβαστείτε με τίποτα λιγότερο από μιά λύση
κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας.

η ANTINOOS®

Η Εταιρεία ANTINOOS ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1993 και δραστηριοποιείται στο
χώρο του σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού (Software Applications),
εφαρμογών πολυμέσων (Multimedia Applications), σχεδιασμού και φιλοξενίας
ιστοσελίδων (Web Design & Hosting) καθώς και στην παροχή ολοκληρωμένων
μηχανογραφικών λύσεων και υπολογιστικών συστημάτων (IT Solutions).
Η ANTINOOS ήδη από τα τέλη του 1993 κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά τα πρώτα
της ολοκληρωμένα προϊόντα λογισμικού ΩΡΟΛΟΓΙΟ & ΑΒΑΚΙΟ. Προγράμματα
πρωτοποριακά για την ελληνική αγορά πού συνάντησαν ενθουσιώδη αποδοχή από
την εκπαιδευτική κοινότητα. Στο τέλος του 1996 η ANTINOOS ανέπτυξε επίσης την
εφαρμογή ΙΧΝΩΡ, και στις αρχές του 2002 την εφαρμογή e-Μπλοκάκι και e-Αβάκιο.
Παράλληλα από το 1996 η δραστηριότητα επεκτάθηκε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη
εφαρμογών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Με την ανάπτυξη και αποδοχή του Internet στα τέλη του 1998 η ANTINOOS ξεκίνησε
να δραστηριοποιείται στο χώρο με τον σχεδιασμό ιστοσελίδων (Web Pages) και την
ανάπτυξη Β2Β και Β2C εφαρμογών για το Internet. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει δικό
της Web Server για την φιλοξενία των Ιστότοπων (Web Sites) και των Web Εφαρμογών
(Web Applications) των πελατών της (Web Hosting & ASP), δημιουργώντας ειδικό
Τμήμα Web & Multimedia Solutions.
Τέλος η ANTINOOS έχει την δυνατότητα να προσφέρει λύσεις και στην εγκατάσταση,
δικτύωση και συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων (Τμήμα Hardware & Network
Solutions).
Έτσι η Εταιρεία σήμερα έχοντας αποκτήσει μια μεγάλη τεχνογνωσία μπορεί και σας
παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα του χώρου των Υπολογιστών
και των Εφαρμογών τους, δίνοντας έμφαση στη ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων
της, προσφέροντας εκπαίδευση, τηλεφωνική υποστήριξη, υποστήριξη μέσω Internet,
ανάπτυξη βελτιωμένων εκδόσεων, επίλυση λαθών και προβλημάτων, έχοντας πάντα
σαν γνώμωνα την πλήρη ικανοποίησή σας.
Για την ANTINOOS είστε κάτι παραπάνω από πελάτες, είστε συνεργάτες.

ANTINOOS Software Applications & Web Solutions
Αβέρωφ 34Α, 142 32 Ν.Ιωνία, ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210 25 82 613, 210 25 82 757, φαξ: 210 25 18 976
e-mail: antinoos@antinoos.gr
web site: www.antinoos.gr

