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Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αστικών Συγκοινωνιών 
και Πληροφόρησης Επιβατικού Κοινού. 

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης  ΟΑΣΘ

Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας 
καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά τη γνώση και 
την εξειδίκευση των στελεχών της και διοχετεύοντας τα παραγόμενα 
αποτελέσματα στη παγκόσμια αγορά. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
κατάφερε να εδραιωθεί στο χώρο ως μια από τις πιο ειδικευμένες επιχειρήσεις 
ICT στη Ελλάδα. 

Η εταιρία στηρίζει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την εξεύρεση νέων 
λύσεων τόσο για τις υπάρχουσες όσο και τις μελλοντικές αγορές επενδύοντας 
σημαντικά στην Έρευνα και στην Ανάπτυξη (R&D).  Κύριο αντικείμενο 
δραστηριότητας της Link Technologies A.E. είναι η παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και ειδικότερα της 
Τηλεματικής, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες των 
πελατών της .

Στόχος της εταιρείας αποτελεί η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας και της 
εμπειρίας της για την προώθηση των προϊόντων σε πελάτες που προέρχονται 
από τον χώρο των μεταφορών, της τηλεπληροφορικής και του λογισμικού 
τηλεμετρίας, στο Δημόσιο τομέα  όπως Αστικούς Οργανισμούς Λεωφορείων, 
Δήμους - Νομαρχίες, Διαχείριση Στόλου Ασθενοφόρων, και Ιδιωτικές 
επιχειρήσεις όπως Υπεραστικούς Οργανισμούς Λεωφορείων, Μεταφορά 
Επιβατών και Εμπορευμάτων με Πλοία, Μεταφορά Αγαθών με Βαρέα 
Οχήματα, Τηλεμετρία κ.α.

Επιδιώκοντας συνεχώς την καινοτομία η Link Technologies προσπαθεί να 
βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας, παρέχοντας αξιόπιστες, εύχρηστες και 
αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες της γρηγορότερα και 
αποτελεσματικότερα από τον ανταγωνισμό. Κατ’ αυτό τον τρόπο έχει 
επιτευχθεί η αύξηση του μεριδίου  αγοράς της σε μία συνεχώς αυξανόμενη 
αγορά.



Ο Πελάτης

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης είναι ο μεγαλύτερος φορέας συγκοινωνιών στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης μεταφέροντας πάνω από 180 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως σε πάνω από 14 Δήμους της 
Περιφέρειας  Θεσσαλονίκης. 

Η Link Technologies ΑΕ σχεδίασε και εγκατέστησε με επιτυχία το σύστημα της για την διαχείριση του  στόλου 
οχημάτων του Οργανισμού σε πάνω από 600 λεωφορεία και συνολικά σε πάνω από 800 οχήματα του 
οργανισμού.



Διαχείριση Στόλου Οχημάτων μέσω του 
λογισμικού Skyview

 Επεξεργασία δεδομένων 
 Διαχείριση γραμμών
 Εκτυπώσεις
 Σύνδεση με Οθόνη Αφής Οδηγού

Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατικού Κοινού με 
τους εξής τρόπους 

 Ηχητική Αναγγελία
 Έξυπνες Στάσεις
 Οθόνες Πληροφόρησης εντός Λεωφορείου
 Ιστοσελίδα 
 Εφαρμογή για Κινητά τηλέφωνα 
 Σύστημα Αναγγελίας Διερχόμενων   
 Λεωφορείων για άτομα με περιορισμένη  
 όραση
 Τηλεφωνικό Σύστημα Τηλεματικής  
 Τηλεφωνικό Κέντρο

Έξυπνες Στάσεις Ιστοσελίδα
Σύστημα Αναγγελίας Διερχόμενων Λεωφορείων 
 για άτομα με περιορισμένη όραση

Εφαρμογές

Η Link Technologies ΑΕ παρέχει ένα μεγάλο εύρος λύσεων και υπηρεσιών στον ΟΑΣΘ. Το λογισμικό σύστημα 
Skyview της εταιρείας μας περιέχει  εφαρμογές που το αναδεικνύουν ως την πιο αξιόπιστη και 
αυτοματοποιημένη λύση διαχείρισης στόλου. 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συνεργασίας της εταιρείας μας με τον οργανισμό, η εταιρεία μας έχει υλοποιήσει τις  
παρακάτω λύσεις:

Εφαρμογή για Κινητά τηλέφωνα



Σύστημα Φωνητικής Πληροφόρησης Με Τεχνολογία
Interactive Voice Response (I.V.R.)

 Τηλεφωνική Εξυπηρέτησης μέσω IVR

 Σύστημα IVR Open Voice Tree 

 Πληροφόρηση για Πραγματική

 Ώρα Άφιξης σε Στάση

 Πληροφόρηση για Δρομολόγια και Κόμιστρα

Εφαρμογές Έξυπνου Λεωφορείου

 Ηλεκτρονική Διαχείριση Βάρδιας Οδηγών
 Σύνδεση με Ακυρωτικές Συσκευές
 Σύνδεση με Έκδοση Εισιτηρίων
 Σύνδεση με Πινακίδα Δρομολογίου
 Σύνδεση με την μηχανή, το ρεζερβουάρ και 
 το air-condition του οχήματος

Σύνδεση με  Συσκευές 
Έκδοσης Εισιτηρίων

Προκλήσεις

Η Link Technologies προκειμένου να αναβαθμίσει το σύστημα τηλεματικής που λειτουργεί στον ΟΑΣΘ, έλαβε 
υπ’ όψιν στοιχεία με σκοπό ο σχεδιασμός του αναβαθμισμένου συστήματος να ικανοποιεί τα μελλοντικά 
σχέδια του οργανισμού . Το νέο αναβαθμισμένο σύστημα τηλεματικής σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες που εντοπίστηκαν στον ΟΑΣΘ και εξειδικευμένους συμβούλους τηλεματικής.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται είναι τελευταίας γενιάς και περιλαμβάνουν: 

 νέες προηγμένες συσκευές
 βελτίωση του υφιστάμενου λογισμικού
 ενσωμάτωση οθονών οδηγού και επιβατών

Τα βασικά χαρακτηριστικά της αναβαθμισμένης λύσης είναι:

 Τεχνολογία μετάδοσης 3G και Wi-Fi, καθώς και συνδέσεις USB για την άμεση ενημέρωση
 του λογισμικού της συσκευής τηλεματικής καθώς και των ηχητικών αρχείων των αναγγελιών
 Eπεξεργαστής Intel Atom Dual Core 
 Mεγάλη αντοχή στη φθορά
 Yψηλή συνδεσιμότητα 

Στόχος την αναβαθμισμένης λύσης είναι να καλύψει τις παρακάτω λειτουργίες:

 Οθόνη αφής οδηγού για την άμεση επικοινωνία  του κέντρου ελέγχου με τον οδηγό.
 Αυτόνομη αναγγελία επόμενης στάσης
 Σύνδεση με όλους τους τύπους των ακυρωτικών/εκδοτικών συσκευών και ιδιαίτερα του έξυπνου  
 εισιτήριου και την αύξηση ανταλλαγής δεδομένων με το Κέντρο Ελέγχου.
 Σύνδεση με τη μηχανή, το  air-condition και το ρεζερβουάρ του οχήματος.
 Εισαγωγή σειράς εξόδου από τον οδηγό.
 Σύνδεση με LCD οθόνες προβολής πληροφοριών προς επιβάτες.
 Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας.     

Σύνδεση με Πινακίδα
 Δρομολογίου

Επιτυχής Εφαρμογή

Η εταιρεία μας έχοντας μια μακροχρόνια σχέση με τον ΟΑΣΘ, έχει διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο 
στην ανάπτυξη και την υλοποίηση του συστήματος τηλεματικής και διαχείρισης του στόλου του 
Οργανισμού.
Παράλληλα, και κατά την διάρκεια αυτής της μακροχρόνιας συνεργασίας έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο 
αριθμό εφαρμογών που στοχεύουν στην βέλτιστη λειτουργία του οργανισμού και στην παροχή εξαιρετικών 
υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό της πόλης. 

Η εταιρεία μας συνεχίζοντας το έργο της αναπτύσσει και παρέχει συνεχώς τις βέλτιστες υπηρεσίες 
τηλεματικής και συγκοινωνιακού έργου στον οργανισμό εξελίσσοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες  της,  
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του οργανισμού καθώς και στην μέγιστη ικανοποίηση του επιβατικού κοινού.

Η πολυετής εμπειρία και η τεχνογνωσία της εταιρείας μας σε συνδυασμό με την συμμετοχή και υλοποίηση 
μεγάλου αριθμού έργων, αποτελεί εγγύηση για την σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή των λύσεων της.
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