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3 υπηρεσίες

● Εύρεση Συγκατοίκου ή Σπιτιού
● Φοιτητικές Προσφορές
● Εθελοντικές Δράσεις

χρήση ΕΛ/ΛΑΚ

● ανεπτυγμένα από δεκάδες (χιλιάδες) άτομα
● ελευθερία επιλογής μελλοντικών συνεργατών
● αυτοσυντήρηση
● royalty-free

Προοίμιο



Κεντρικοί άξονες

μοντελοποιημένο περιεχόμενο
διάθεση μέσω ανοιχτών προτύπων

πολυκαναλική ενημέρωση
διασύνδεση με κοινωνικά δίκτυα

τόνωση τοπικής οικονομίας
αποτελεσματικότερος εντοπισμός φοιτητικών προσφορών

απόκτηση εμπειριών
προώθηση πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης



Server

Linux, Apache, MySQL, PHP
Back-end

CakePHP (MVC, ORM)
Drupal 7

Front-end
jQuery
Twitter Bootstrap CSS framework

Τεχνολογίες



παροχή RESTful API (XML, JSON, JSONp)

LDAP του ΤΕΙ (login)

Redmine (ticketing system)

OpenStreetMaps (offers)

ΓΓΠΣ webservice «rgWsBasStoixN» (offers)

mobile

Android (+κατοικώ, offers) (πτυχιακές)

iOS (offers)

Διαλειτουργικότητα



Εύρεση Συγκατοίκου ή Σπιτιού

roommates.teiath.gr



Φοιτητές
βρίσκουν σπίτι με ή χωρίς 
συγκάτοικο
μοιράζονται το σπίτι που 
έχουν βρει

Ιδιώτες / Μεσιτικά γραφεία
αναρτούν αγγελίες σπιτιών 
χωρίς κόστος

roommates - γενικά

αρχική σελίδα φοιτητή

Διαχειριστές
επιβλέπουν λογαριασμούς
ενεργούν για λογαριασμό 
των ιδιωτών
εγγράφουν μαζικά φοιτητές 
από αποτελέσματα 
Πανελλαδικών



διατηρούν προφίλ
αναρτούν το σπίτι που έχουν βρει

● ορατό σε φοιτητές
● γενικότερη θέση στο χάρτη

Οι φοιτητές

σπίτι φοιτητή (χάρτης)

προφίλ



δημόσιο ανωνυμοποιημένο RSS feed
προσωποποιημενο RSS feed / email βάσει προτιμήσεων
εμφάνιση προφίλ / σπιτιού σε αναζητήσεις (opt-out)
αναζήτηση συγκατοίκου / σπιτιού

● χρήση προτιμήσεων

Εξατομίκευση



● μεσιτικά γραφεία / ιδιώτες
● εγγράφονται μέσω σχετικής 

φόρμας
● ενεργοποιούνται από 

διαχειριστή

Οι εκμισθωτές

● αναρτούν πολλαπλά σπίτια
● είναι αποκομμένοι από 

προφίλ φοιτητών
● (ιδιώτες) επιτρέπουν στους 

διαχειριστές την 
εκπροσώπευση

διαχείριση εκμισθωτών

διαχείριση σπιτιών



offers.teiath.gr

Φοιτητικές Προσφορές



Φοιτητές
ανακαλύπτουν προϊόντα
αξιοποιούν προσφορές

Επιχειρήσεις
απευθύνονται σε εξειδικευμένο 
κοινό
προβάλλονται χωρίς κόστος

Διαχειριστές
επιβλέπουν λογαριασμούς
τερματίζουν ανάρμοστες 
προσφορές

offers - γενικά

αρχική



κατηγορίες (πχ Ένδυση)

είδη
● Happy Hour
● Coupons
● Limited

αμετάβλητες εφόσον ενεργοποιηθούν

τερματίζονται ανά πάσα στιγμή

εύκολη αναπαραγωγή/αντιγραφή

συναλλαγές στο χώρο της επιχείρησης

Προσφορές

είδη προσφορών



με βάση
● είδος
● κατηγορία
● λέξεις-κλειδιά
● δήμο

εντός ακτίνας (κατόπιν login)
● μέσω site 
● από εφαρμογές Android και iPhone

Αναζήτηση

φόρμα αναζήτησης

άδεια χρήσης γεωτοποθεσίας



εγγράφονται μέσω σχετικής φόρμας

ενεργοποιούνται από διαχειριστή

αναρτούν απεριόριστο αριθμό 
προσφορών

συμμετέχουν χωρίς συνδρομή ή 
προμήθεια

τοποθετούν τη θέση τους στο χάρτη

βλέπουν στατιστικά επισκεψιμότητας

● συνολικές
● «μοναδικές» (βάσει IP)

Οι επιχειρήσεις

προβολή προσφοράς (αναρτητής)



αξιολογούν προσφορές (±1)

«δεσμεύουν» ϗ εκτυπώνουν 
κουπόνια

αναζητούν προσφορές κοντά 
τους (γεωγραφική θέση)

διατηρούν ιστορικό κουπονιών 
και αξιολογήσεων

Οι φοιτητές

ιστορικό αξιολογήσεων

ιστορικό κουπονιών φοιτητή



αυτόματη δημιουργία κωδικού

στοιχεία φοιτητή ορατά μόνο στο κουπόνι

μπορούν να επιστραφούν ή να 
διαγραφούν

η επιχείρηση βλέπει μόνο τους κωδικούς 
στις δικές της προσφορές

Κουπόνια

δείγμα κουπονιού (pdf)

λίστα κουπονιών (επιχείρηση)



Δημόσιο RSS feed προσφορών

● για όλες
● ανά είδος (happy hour, coupons, limited)
● ανά κατηγορία (πχ, φαγητό)

Email με νέες αναρτήσεις (opt-in)

Tweets με προσφορές

Εξατομίκευση

εγγραφή σε RSS feed

αποτελέσματα αναζήτησης



Εθελοντικές Δράσεις

openactions.teiath.gr



Φοιτητές
ενημερώνονται για δράσεις 
που τους ενδιαφέρουν

Εθελοντικές ομάδες
προβάλλουν δράσεις

openactions - γενικά

Διαχειριστές
επιβλέπουν τους 
λογαριασμούς
εγκρίνουν/στερούν το 
δικαίωμα ανάρτησης

αρχική



διαθέτουν προφίλ, με στοιχεία όπως:
όνομα
ιστότοπος

αναπτύσσουν διάλογο (σε δράσεις/ομάδες που το επιτρέπουν)
δηλώνουν «συμμετοχή» σε δράσεις
διαθέτουν ιστορικό με δράσεις που συμμετείχαν 
δραστηριοποιούνται ως εθελοντική ομάδα (χωρίς νέα εγγραφή)

Οι φοιτητές

ιστορικό συμμετοχής



δημόσιο RSS feed για νέες δράσεις
Email με νέες δράσεις (opt-in)
Twitter, Facebook, Google+
αναζήτηση με βάση

● λέξεις-κλειδιά
● κατηγορία
● ημερομηνίες
● δήμο

Εξατομίκευση

φόρμα αναζήτησης



εγγράφονται μέσω σχετικής φόρμας

ενεργοποιούνται από διαχειριστή

δημιουργούν εθελοντικές ομάδες (κατόπιν αρχικής έγκρισης) 

αναδεικνύουν μέλη ως συνδιαχειριστές της ομάδας

Οι εξωτερικοί χρήστες

διαχείρηση ρόλων μελών



Ομάδα Ανάπτυξης /Ολοκλήρωσης Εφαρμογών

Ιφιγένεια Φουντά
Ξενοφών Παπαδόπουλος

Αναστάσιος Λάτσας
Κωνσταντίνος Μαραγκός

Θεόδωρος Πάνου
Θανάσης Καρέτσος
Θανάσης Δεμερτζής

Φώτης Αδαμάκης
Νίκος Λαζαρίδης

Κωνσταντίνος Χύτας
Χρυσάνθη Αλεξίου

Χ

Η ανάπτυξη έγινε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κώδικας
https://github.com/teiath
EUPL

Ιδέες για το μέλλον
χρήση εναλλακτικής του Google Maps API (+κατοικώ)
σύνδεση με άλλα κοινωνικά δίκτυα
κάλυψη περισσότερων νομών
internationalization
χρήση για διαφορετικό κοινό

● κληρωτοί
● υπερήλικες

κλιμάκωση (περισσότερα ιδρύματα, SSO)

Και τώρα, τι;



Ερωτήσεις - Παρατηρήσεις



Ευχαριστούμε,

Ομιλητές
Θεόδωρος Ελευθέριος Πάνου

Κωνσταντίνος Μαραγκός


