
 

  

 

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

01 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 



 

 

H Εταιρεία 
 

 

  

Η DOTSOFT ΑΕ είναι μια ελληνική, δυναμικά 

αναπτυσσόμενη εταιρεία, με μεγάλη εμπειρία στην παροχή 

ολοκληρωμένων πληροφοριακών λύσεων στον χώρο της 

Πολιτισμικής Πληροφορικής. 

 

Από το 2000 που ξεκίνησε τη λειτουργία της, παραμένει 

μία από τις πιο καινοτόμες και πρωτοπόρες εταιρείες 

πληροφορικής και επικοινωνιών. Έχει αναπτύξει μεγάλη 

δραστηριότητα στην ελληνική περιφέρεια και έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία σύνθετα έργα στο δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα. Τα στελέχη της έχουν υψηλή μόρφωση, 

εξειδίκευση και εμπειρία στις τεχνολογίες 

πληροφορικής και διαχείρισης έργου. 

Η συνεχής παρακολούθηση του διεθνούς περιβάλλοντος 

στην ανάπτυξη τεχνολογιών και η υιοθέτηση καινοτόμων 

εφαρμογών και λύσεων έχει συντελέσει στην επιτυχημένη 

και συγκροτημένη μετάβαση της εταιρείας στην ψηφιακή 

εποχή. 
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H Ομάδα της DOTSOFT  

 

  

Το πολυτιμότερο στοιχείο του «κεφαλαίου» της DOTSOFT 

είναι οι άνθρωποι της. Από την πρώτη στιγμή της 

λειτουργίας της, η εταιρεία επένδυσε στη στελέχωσή της 

με προσωπικό που διακρίνεται για την εμπειρία, το 

μορφωτικό επίπεδο και τις ικανότητές του. Η πορεία 

απέδειξε ότι η επιλογή αυτή, αποτελεί το συγκριτικό 

πλεονέκτημα της εταιρείας. Σήμερα, το 90% των στελεχών 

της επιχείρησης είναι απόφοιτοι ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ η πλειοψηφία αυτών είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων. 

 

Επιπλέον, η DOTSOFT έχει επιλέξει μια σειρά από 

έμπειρους και αξιόλογους εξωτερικούς συνεργάτες από 

τον επιχειρηματικό, επιστημονικό και ακαδημαϊκό χώρο  

(τεκμηριωτές, αρχαιολόγους, παλαιογράφους, 

ιστορικούς, βιβλιοθηκονόμους κτλ). 
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Οι Υπηρεσίες μας 

   

  

Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Πολιτιστικού 

Αποθέματος 

 

❖  Αρχεία πολιτιστικών οργανισμών 

❖  Αρχεία βιβλιοθηκών 

❖  Τεκμήρια μουσείων και εφοριών αρχαιοτήτων 

❖  Βιβλία, έγγραφα, έντυπα, εφημερίδες, αντικείμενα, 

κειμήλια, χάρτες, σημειώματα 

❖  Ιστορικά αρχεία δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών 

Ενδεικτικοί Πελάτες 
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Οι Υπηρεσίες μας 

 

  

Διαδικτυακές Εφαρμογές Προβολής Πολιτιστικού 

Αποθέματος  

 

❖  Ψηφιακά αποθετήρια με σύνδεση στο ΕΚΤ 

❖  Πολιτισμικές Πύλες 

❖  Ψηφιακά Χρονολόγια και παρουσίαση τεκμηρίων 

❖  Διαδικτυακή παρουσίαση Ιστορικών γεγονότων 

❖  Διαδικτυακές εφαρμογές συμβατές με Europeana 

Ενδεικτικοί Πελάτες 
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Οι Υπηρεσίες μας 

  3 
Εφαρμογές Ξενάγησης και προβολής Πολιτιστικού 

Αποθέματος για φορητές συσκευές  

 

❖  Εφαρμογές ακουστικής ξενάγησης 

❖  Ξενάγηση με χρήση beacons και QR codes 

❖  Πολυγλωσσικές εφαρμογές πολυμεσικής ξενάγησης 

❖  Χρήση τεχνολογίας εικονικής και επαυξημένης 

πραγματικότητας 

❖  Διασύνδεση με ψηφιακά αποθετήρια 

Ενδεικτικοί Πελάτες 
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Οι Υπηρεσίες μας 
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Εφαρμογές Εικονικής περιήγησης και επαυξημένης 

πραγματικότητας  

 

❖  Εφαρμογές με χρήση εξοπλισμού εικονικής και 

επαυξημένης πραγματικότητας 

❖  Ξενάγηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με 

χρήση γυαλιών για μικρά παιδιά 

❖  Εφαρμογές παιχνιδοποίησης με Avatar και 3D 

περιεχόμενο 

Ενδεικτικοί Πελάτες 
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Οι Υπηρεσίες μας 

 

  

Εφαρμογές 3D animation, mobile gaming και χρήση 

φορητών συσκευών  

 

❖  Mobile games για μικρά παιδιά (έως 12 ετών) 

❖  Εφαρμογές με χρήση 3D χαρακτήρων για ιστορικά 

γεγονότα για εικονική ξενάγηση 

❖  Χρήση ειδικού εξοπλισμού για αποτύπωση χαρακτήρων  

❖  Εφαρμογές εμβυθισμένης πραγματικότητας 

❖  Χρήση εξοπλισμού προβολής περιεχομένου 

Ενδεικτικοί Πελάτες 
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Ενδεικτικά έργα μας 

 

Ψηφιακή Ανάδειξη Πυλίας - ΛΗ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ   
1 

Φρούριο της Καβάλας: Από το Βυζάντιο στον 21ο αιώνα, 

Ψηφιακή αναστήλωση και βιωματική περιήγηση – ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

Διάσωση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς της 

Αγιορειτικής Εστίας – ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 

Ψηφιακοί Δελφοί – Ι’ ΕΠΚΑ 

Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού της ∆ημόσιας Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης Ρόδου– ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ 

Συλλογή τουριστικού περιεχομένου, υπηρεσίες 

ψηφιοποίησης και ανάπτυξη εφαρμογών τρισδιάστατης 

αποτύπωσης κάστρων»– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Εφαρμογές εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας για 

την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού 

αποθέματος της Σύμης-ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

Εφαρμογές ψηφιακού πολιτισμού με ξενάγηση σε μουσεία, 

μνημεία και προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω 

κινητών τηλέφωνων και tablets για την ανάδειξη του 

νησιού της Κέας-ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 
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Ενδεικτικά Έργα μας 

 

Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής στον τομέα πολιτισμού 
για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας στην 
Αμοργό – ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ  

9 

Open areas digital guides and applications” στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου “JOINT TOURISM INITIATIVE 
TARGETING HERITAGE (JTI-TARGET)” – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
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Ψηφιακή εξερεύνηση του σπηλαίου πηγών Αγγίτη – ΔΗΜΟΣ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

 

11 

Δημιουργία ειδικής εφαρμογής panoramic view 360ο 
“KENTRIKI MAKEDONIA – CENTRAL MACEDONIA EDITION”, 
εγκατεστημένης σε smartphone τηλέφωνα και tablets για 
την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 

12 

«Μουσείων Τόπος» - Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και 
τρισδιάστατη αποτύπωση τεκμηρίων από τα Μουσεία Τήνου, 
Χίου και Μυτιλήνης – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

13 

Δια δραστική ξενάγηση και προβολή των Λειψών μέσω 
κινητών συσκευών και tablets – ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ  

 

14 

Ηλεκτρονικός Πολιτιστικός Οδηγός για την ανάδειξη, 
προβολή και διαχείριση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 
του Δήμου Κω – ΔΗΜΟΣ ΚΩ  

15 

Δημιουργία πληροφοριακού υλικού με χρηστικές 
πληροφορίες σε infokiosks, http και smartphones – 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  
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Επικοινωνία 

  

 

W: www.dotsoft.gr 

E: info@dotsoft.gr 

Δ: Ν. Κουντουριώτη 3, 

Θεσσαλονίκη, 54625 

Τ: 2310-500181 

12 

 


