
Μια καινοτόμα υπηρεσία για τον αυτοματισμό
των διαδικασιών σε σχολικά ή ακαδημαϊκά

συγκροτήματα με στόχο τη βελτίωση
της ασφάλειας, την καταγραφή των κινήσεων 

μαθητών και προσωπικού και τη διευκόλυνση 
κάθε μορφής καθημερινών λειτουργιών. 

Το NFC Campus είναι μία ολοκληρωμένη λύση που στοχεύει στην απλοποίηση των καθημερινών διαδικασιών ρουτίνας 
που εκτελούνται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, διευκολύνοντας την καθημερινότητα και αυξάνοντας το επίπεδο ασφαλεί-
ας των μαθητών, ειδικά σε περιπτώσεις ανηλίκων.

Οι μαθητές και το προσωπικό λαμβάνουν τα προσωπικά NFC “SofTouch” Tags  (π.χ. σε μορφή κάρτας). Ακουμπώντας την 
κάρτα τους σε μία συσκευή NFC κινητού τηλεφώνου ή άλλον αναγνώστη, οι μαθητές δηλώνουν την παρουσία τους στο 
μάθημα, την επιβίβασή τους στο σχολικό, εγγράφονται σε μαθήματα, λαμβάνουν πρόσβαση σε χώρους ή παρεχόμενες 
υπηρεσίες εντός του συγκροτήματος και δηλώνουν την ταυτότητά τους στο προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια ελέγ-
χων. Κατά τον ίδιο τρόπο, το προσωπικό του ιδρύματος δηλώνει την παρουσία του και αποκτά πρόσβαση σε ελεγχόμενους 
χώρους. 

Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων καρτών (μαθητές, καθηγητές, προσωπικό) μπορούν προαιρετικά να συμμετέχουν και σε 
ένα σύστημα «ηλεκτρονικού πορτοφολιού», μέσω του οποίου μεταφέρουν μικροποσά στην “SofTouch” κάρτα τους και 
μπορούν κατόπιν να τη χρησιμοποιήσουν για πληρωμές χωρίς μετρητά σε σημεία πώλησης εντός του συγκροτήματος. Το 
σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών του NFC Campus βελτιώνει την ασφάλεια στις συναλλαγές και διασφαλίζει ότι τα 
χρήματα θα ξοδευτούν μόνο σε καθορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται εντός του ελεγχόμενου περιβάλλοντος 
του συγκροτήματος.

Διευκολύνετε την καθημερινότητά σας. 
Ενισχύστε την ασφάλεια στο συγκρότημα.

www.qubiteq.gr



Χαρακτηριστικά

Πλεονεκτήματα

Η λύση περιλαμβάνει 

Έκδοση ή ανανέωση καρτών (π.χ. κατά την εγγραφή 
σε κάθε ακαδημαϊκό έτος)

Καταγραφή παρουσίας καθηγητών και μαθητών 

Έλεγχος ασφαλείας σε όλο το συγκρότημα και σε 
περιοχές περιορισμένης πρόσβασης

Ευκολία στην πρόσβαση και καταγραφή χρήσης των 
υπηρεσιών και παροχών (π.χ. βιβλιοθήκη, αθλητικές 
εγκαταστάσεις κ.λπ.)

Δυνατότητα πρόσβασης σε προσωποποιημένη πληρο-
φόρηση και υπηρεσίες μέσω info-kiosks 

Ολοκληρωμένη προετοιμασία και διαχείριση ακαδη-
μαϊκού προγράμματος
Μαθήματα, προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες 
καταχωρούνται εκ των προτέρων στη βάση δεδομένων 
του NFC Campus. Οι μαθητές λαμβάνουν τις κάρτες τους 
κατά την εγγραφή τους.

Ευέλικτη και ανοιχτή αρχιτεκτονική, με έμφαση στη 
διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα
Η πλατφόρμα NFC Campus μπορεί να συγχρονίζεται σε 
πραγματικό χρόνο με υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης 
που χρησιμοποιούνται ήδη από τα εκπαιδευτήρια.

Λεπτομερείς αναφορές και στατιστικά στοιχεία
Στατιστικά στοιχεία για παρουσίες, χρήση καρτών και 
συναλλαγών

Επαυξημένη ασφάλεια, παρακολούθηση σε πραγματι-
κό χρόνο
Πλήρης διαχείριση και παρακολούθηση της δραστηριό-
τητας των μαθητών. Εύκολος εντοπισμός των μαθητών 
εντός του συγκροτήματος, μέσω του συστήματος κατα-
γραφής «ποιός-είναι-πού».

Βελτιωμένη πρόσβαση στους χώρους του συγκροτή-
ματος
Τα “SofTouch” tags αποτελούν προσωπική ταυτότητα και 
παρέχουν εξατομικευμένη πρόσβαση σε όλες τις υπηρε-
σίες και τις διαθέσιμες παροχές εντός του συγκροτήματος.

Πλατφόρμα NFC Campus
NFC Tags ή κάρτες (“SofTouch”)
NFC κινητά τηλέφωνα και ασύρματους αναγνώστες NFC,
για έλεγχο πρόσβασης και παρακολούθησης  παρουσιών
Αναγνώστες NFC και εκτυπωτές για έκδοση καρτών ή tags
NFC Tablets στα σημεία πώλησης, για καταχώρηση των 
συναλλαγών
Info-kiosks με δυνατότητες NFC, για αυτόνομη εξυπηρέτηση 
των μαθητών

Ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-Purse) με χρήση των 
καρτών ως μέσο πληρωμής σε διάφορα σημεία πώ-
λησης

Online παρακολούθηση δραστηριότητας των μαθη-
τών, σε πραγματικό χρόνο

Πλήρης Στατιστική ανάλυση και παραγωγή αναφορών 
on-line

Άμεση ειδοποίηση υπευθύνων ασφαλείας και γονέ-
ων, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Ηλεκτρονικό πορτοφόλι, για συναλλαγές χωρίς 
μετρητά 
Με χρήση των “SofTouch” tags ή καρτών οι κάτοχοί 
τους μπορούν να εκτελέσουν πληρωμές για προϊόντα και 
υπηρεσίες εντός του συγκροτήματος. Με τον τρόπο αυτό 
βελτιώνεται η ασφάλεια (περιορισμός χρήσης μετρητών) 
και οι μαθητές περιορίζονται στην αγορά από τον εγκε-
κριμένο κατάλογο των προϊόντων που διατίθενται από τα 
σημεία πώλησης του συγκροτήματος.

Ποικιλία σε συσκευές και πλατφόρμες
Η λύση NFC Campus μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε 
τηλέφωνο με δυνατότητες NFC, διευρύνοντας τις  εναλ-
λακτικές στην επιλογή συσκευής.

Εγγύηση αδιάλειπτης ομαλής λειτουργίας και ακεραιό-
τητας δεδομένων
Η εφαρμογή κινητού του NFC Campus μπορεί να λει-
τουργήσει σε διαφορετικές καταστάσεις, αναφορικά με 
την αποθήκευση δεδομένων. Παρέχονται εναλλακτικές 
όπως πλήρως online, πλήρως offline ή και υβριδικά 
σενάρια, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ισορροπία για 
τη διασφάλιση της αμεσότητας και της ορθότητας των 
δεδομένων σε όλα τα σημεία εντός του συγκροτήματος.
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Qubiteq - System Integrators
Φαραντάτων 6-10, 11527 Αθήνα
T: +30 211 18 17 900
F: +30 211 18 17 901
info@qubiteq.gr, www.qubiteq.gr


