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Δθαπμογή / ANDROID web App: 

ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ Γ.Ν.Α. - ύγσπονερ Τπηπεζίερ e-Δνημέπυζηρ («SISMApp») 

Αλάιπζε, Αλάπηπμε, Τινπνίεζε, Πξνγξακκαηηζκόο, πληήξεζε 
(γηα ηελ Τπνδηεύζπλζε Πιεξνθνξηθήο ΝΜ «ηζκαλόγιεην»): 

2023 © Παξαζθεπάο Γ. Παπαδόπνπινο (email: pdesper@gmail.com) 
Μεραληθόο Η/Τ πζηεκάηωλ, H.I. (MSc) 
Computer Systems Engineer, H.I. (MSc) 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ηόρνο ήηαλ ε ζηαδηαθή αλάιπζε, αλάπηπμε, πξνγξακκαηηζκόο θαη πινπνίεζε κίαο 
ζύγρξνλεο, πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (real time/on-line) ΔΦΑΡΜΟΓΗ (Android web App), εηδηθά γηα ζπζθεπέο βαζηζκέλεο ζην 
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ANDROID, παξέρνληαο Αζθαιείο e-Τπεξεζίεο. Από απηή, εμππεξεηνύληαη ΚΑΙΡΙΔ ΚΑΙ ΚΟΜΒΙΚΔ 
ειεθηξνληθέο Τπεξεζίεο (24x7x365) Δλεκέξωζεο/Πιεξνθόξεζεο, ζηνρεύνληαο ζηε βέιηηζηε/ζαθή θαη ηαρεία 
εμππεξέηεζε ΑΘΔΝΩΝ/ΠΟΛΙΣΩΝ (αιιά θαη ηωλ Τπαιιήιωλ/Πξνζωπηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ) επί ΠΟΛΤ ΥΡΗΙΜΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ θαη e-ΤΠΗΡΔΙΩΝ, πξνζδίδνληαο έηζη άιιν έλα ζύγρξνλν κέζν ζηελ εμππεξέηεζή ηνπο (πέξαλ ηωλ 
πθηζηάκελωλ e-Τπεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζω ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ). Όια απηά, ζηε βάζε ηεο 
βειηίωζεο ηεο Πνηόηεηαο/Αμηνπηζηίαο επί ηωλ ζρεηηδόκελωλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν/ε. 

*** 

Αζθαλήρ καηαβίβαζη και Δγκαηάζηαζη από: https://www.sismanoglio.gr/SISMApp.apk 

(ή ζάπυζη ηος ακόλοςθος QRcode από ηην Android ζςζκεςή θαη εγθαηάζηαζε ηεο Δθαξκνγήο/App) 

 

 
> Γιεςκπινίζειρ: 
Η Δθαξκνγή ΓΔΝ πεξηέρεη δηαθεκίζεηο, δηαηίζεηαη ΓΩΡΔΑΝ θαη ΥΩΡΙ ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο. 
Οη πξνζθεξόκελεο ειεθηξνληθέο e-Τπεξεζίεο ηεο ΓΔΝ θάλνπλ ρξήζε θαλελόο ηύπνπ cookie ή/θαη νπνηνπδήπνηε 
κεραληζκνύ ζπιινγήο θαη ηήξεζεο επαίζζεηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ, ζεβόκελε ηελ Ιδηωηηθόηεηά ζαο. 
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη αμηνπνίεζή ηεο, ΓΔΝ απαηηείηαη ινγαξηαζκόο ζύλδεζεο ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ζαο ζε Τπεξεζίεο, 
παξά κόλν ζύλδεζή ηεο ζην Γηαδίθηπν (Internet). 
> Δλάσιζηερ Απαιηήζειρ ςζκεςήρ: 
Η παξνύζα Δθαξκνγή έρεη αλαπηπρζεί/πινπνηεζεί ώζηε λα είλαη πξνζβάζηκε από (θνξεηέο) θηλεηέο ζπζθεπέο (ηακπιέηεο 
θαη θηλεηά ηειέθωλα) πνπ είλαη βαζηζκέλα ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android. 
πληζηώκελε ειάρηζηε έθδνζε ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ζπζθεπήο: Android νπνηαζδήπνηε έθδνζεο 5 ή/θαη αλώηεξεο, 
ππνζηεξίδνληαο έηζη επξείαο έθηαζεο θαη παιαηόηεηαο ζπζθεπέο ωο πξνο ηελ έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο 
(Android) 
Διάρηζηε αλάιπζε νζόλεο ζπζθεπήο (γηα ηθαλνπνηεηηθή πεξηήγεζε): 360Υ640 εηθνλνζηνηρεία/pixels (ή/θαη αλώηεξε) 
> Υπηζηικά: 
ε επίπεδν ρεηξηζκνύ, κπνξνύλ νη Υξήζηεο (αλ ην επηζπκνύλ) λα θάλνπλ ζκίθξπλζε/κεγέζπλζε (zoom-out/zoom-in) ηόζν 
κε ηε ρξήζε ηωλ δαρηύιωλ ηνπο ζηελ νζόλε αθήο, όζν κε ηε ρξήζε ηωλ ζρεηηδόκελωλ ρεηξηζηεξίωλ (-/+) πνπ 
εκθαλίδνληαη αληηζηνίρωο θάηω δεμηά ζηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο πιεζηάδνληαο ζηελ πεξηνρή απηή. 

*** 

mailto:pdesper@gmail.com
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Δνδεικηικά, ΤΝΟΠΣΙΚΑ, Υαπακηηπιζηικά «αποζπάζμαηα/μέπη» από ηιρ ΚΤΡΙΔ ΔΠΙΛΟΓΔ ηηρ 
Δθαπμογήρ/Android web App: 

  
  

ΚΤΡΙΔ ΔΠΙΛΟΓΔ ΥΡΗΣΙΚΔ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 (SISMApp κελνύ)  (εθεκέξεπζε & ώξεο/ενξηνιόγην/ώξα/θαηξόο πεξηνρήο/ηειέθωλα επηθνηλωλίαο) 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΥΡΗΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ και e-Ένηςπα ΤΓΥΡΟΝΗ e-ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΤΠΟΒΟΛΗ  
για ηον ΑΘΔΝΗ / ΠΟΛΙΣΗ-ΚΟΙΝΟ «Eπυηημαηολόγιο Ικανοποίηζηρ Αζθενών TEΠ» 

 
( *** ΔΙΓΙΚΑ ΑΝΑΥΔΓΙΑΜΔΝΗ ΔΚΓΟΗ ΓΙΑ Android ***) 

[κε αιγνξηζκηθνύο Διέγρνπο δηαζθάιηζεο νξζόηεηαο/πιεξόηεηαο, απνδίδνληαο -γηα 
θάζε επηηπρή εγγξαθή ηνηρείωλ ππνβνιήο ζην ύζηεκα- γξακκωηό θώδηθα 
(barcode) αιιά θαη γξακκωηό θώδηθα QR (QRcode) δύν (2) δηαζηάζεωλ / κε 

ακπληηθό κεραληζκό Αζθαιείαο-απνηξνπήο θαηαρωξίζεωλ από «απηνκαηνπνηεκέλεο 
κεραλέο»] 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ Βπαβεύζευν / Καινοηομιών Νοζοκομείος ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ Πληποθόπηζη και e-Ένηςπα  
  για ηο ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
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Γιαδικηςακή e-ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΑΤΓΥΡΟΝΗ ΣΗΛΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΓΡΑΔΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (Π) 

για ηο ΠΡΟΩΠΙΚΟ ηηρ Πληποθοπικήρ (I.T. Dpt.) ηος Νοζοκομείος 
(βαζηζκέλε ζην Moodle)  
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ΣΑΣΙΣΙΚΑ Δπιζκετιμόηηηαρ/Αξιοποίηζηρ παπεσομένυν e-Τπηπεζίυν Ο ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ηος Νοζοκομείος 

[www (αμηνπνίεζε SVG Σερλνινγίαο)] (ν Γηαδηθηπαθόο ηόπνο/web site ηνπ Ννζνθνκείνπ) 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπικοινυνίαρ και Πποζβαζιμόηηηαρ 

σεηικά / Βοήθεια / Πεπί ηηρ Δθαπμογήρ (Android App) [θνκβηθά ηειέθωλα θαη ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλωλίαο/ράξηεο πεξηνρήο/δηάξζξωζε 
θηεξίωλ-ρωξνηαμία-ρώξνη ειεύζεξεο ζηάζκεπζεο/Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο (ΜΜΜ)] 

*** 

Σεσνολογίερ: Σν Έπγο αποηελεί ζύνθεζη ποικίλυν Γνώζευν και Σεσνολογιών Ππογπαμμαηιζμού: εηδηθόηεξα, 
νη επηκέξνπο Τπεξεζίεο πνπ Αλαιύζεθαλ, Αλαπηύρζεθαλ θαη Τινπνηήζεθαλ ζηελ Δθαξκνγή (App), είλαη πξαγκαηηθνύ 
ρξόλνπ (real time/on-line), αμηνπνηνύληαη ύγρξνλεο Σερλνινγίεο (θαη εηδηθόηεξα HTML, HTML5, JavaScript, SVG θαη PHP) 
θαη πινπνηνύληαη βαζηδόκελεο ζε (Βάζεηο Γεδνκέλωλ-ΒΓ) MySQL RDBMS. Οη θαινύκελεο ζε απηή Γηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο 
θέξνπλ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ (https), δηαζθαιίδνληαο ηελ Σαπηόηεηα, Αμηνπηζηία θαη Φεξεγγπόηεηα ηνπ Φνξέα 
θαζώο θαη ηελ Αμηνπηζηία ηωλ ηεξνύκελωλ ζπιιεγκέλωλ ηνηρείωλ ζε απηέο ελώ έρεη πινπνηεζεί θαη ακπληηθόο 
κεραληζκόο Αζθαιείαο (γηα Γηαδηθηπαθνύο Κηλδύλνπο). 

      
Αλάιπζε, Αλάπηπμε, Τινπνίεζε, Πξνγξακκαηηζκόο, πληήξεζε 

(γηα ηελ Τπνδηεύζπλζε Πιεξνθνξηθήο ΝΜ «ηζκαλόγιεην»): 
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Μεραληθόο Η/Τ πζηεκάηωλ, H.I. (MSc) 
Computer Systems Engineer, H.I. (MSc) 
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