Η iLink είναι μια δυναμική εταιρεία στο χώρο των Νέων Τεχνολογιών, με σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και
υποστήριξη επιχειρησιακού λογισμικού, IoT και λύσεων τηλεματικής. Δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το
2005 και διαθέτει πελατολόγιο άνω των 1000 εταιρειών και δημοσίων οργανισμών, με συνεχή ανάπτυξη σε όλα τα
χρόνια λειτουργίας της. Εξειδικευμένη στο χώρο του mobility, διαθέτει στην αγορά αξιόπιστες λύσεις Internet of
Things, Fleet και Mobile Workforce Management.

Η παροχή προηγμέων και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στις επιχειρήσεις, παραμένοντας πάντα στην
πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Vehicle Routing Solutions: πολλαπλή δρομολόγηση οχημάτων
με σύνθετες ρεαλιστικές παραμέτρους
ERP οχημάτων: διαχείριση τιμολογίων, εργασιών και εξαγωγή
εξειδικευμένων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία του
στόλου οχημάτων
Proof of Delivery: αυτόματη επίβλεψη εκτέλεσης δρομολογίων,
εποπτεία σε πραγματικό χρόνο, απομακρυσμένη πλοήγηση
οδηγών, αναφορές στάσεων σε πελάτες και σημεία
ενδιαφέροντος

Dispatch Work Order: άμεσες αναθέσεις εργασιών σε
απομακρυσμένους υπαλλήλους ανάλογα με τη διαθεσιμότητα,
την περιοχή και την ειδικότητά τους
Αυτόματη Συλλογή Δεδομένων: συγκέντρωση πληροφοριών
καθόλη την εκτέλεση των εργασιών και την εξυπηρέτηση των
πελατών
Back Ofce Reports: ιστορικό βλαβών των μηχανημάτων των
πελατών, έλεγχος χρονοδιαγραμμάτων συντήρησης, άμεση
εξαγωγή αναφορών και στατιστικών

Απομακρυσμένη ή Αυτόματη Διαχείριση: επίβλεψη και
λειτουργία συσκευών, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
χώρου μέσω τοπικού ή παγκόσμιου δικτύου
Big Data Transfering: έξυπνη διαχείριση και μεταφορά μεγάλου
όγκου δεδομένων για γρήγορο και άμεσο αποτέλεσμα χωρίς
καθυστερήσεις
Hardware Design: κατασκευή και χρήση αισθητήρων ανάλογα
με τις ειδικές απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής ως αποτέλεσμα
εμπεριστατωμένων ερευνών και μελετών

Η iLink εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με τα
πρότυπα ISO 9001 και ISO/IEC 27001. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί διαθέτει την απαραίτητη σήμανση CE και πληροί
όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Ομάδα εγκατάστασης συσκευών οργανωμένη από Μηχανολόγο Μηχανικό με δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων
λύσεων. Εξειδικευμένο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης αποτελούμενο από έμπειρους Μηχανικούς Λογισμικού και
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Η/Υ ΕΜΠ.

Στην iLink θέτουμε σε προτεραιότητα την επικοινωνία, την ανταλλαγή των ιδεών και της τεχνογνωσίας. Μέσα από τις
χορηγίες και τις συμμετοχές μας σε συνέδρια, εκθέσεις και κλαδικά event επιδιώκουμε την ενίσχυση του κλάδου των
ΤΠΕ και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών.
Μέσω των συμμετοχών της σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η iLink συνεργάζεται με αναγνωρισμένους ερευνητικούς
φορείς και εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την ευρεία χρήση της υποδομής 5G για παροχή καινοτόμων
υπηρεσιών στον χώρο του Industry 4.0 (5G-INDUCE). Παράλληλα, αποτελεί ενεργό μέλος του ITS Hellas – Intelligent
Transportation Systems, του ILME - Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδας, του Hellenic Blockchain Hub και του
ΣΕΚΕΕ - Σύνδεσμος Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος.
Μας έχουν εμπιστευθεί:

Το Υπουργείο Οικονομικών επέλεξε σύστημα που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από την iLink για τον έλεγχο του
συνόλου των βυτιοφόρων οχημάτων της χώρας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με τη βοήθεια της iLink οι
αρχές αποκτούν ένα ισχυρό εργαλείο στον τομέα του ελέγχου μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων.
Το σύστημα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και υποστηρίζει
18.000 οχήματα, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εγκατάσταση παρόμοιου συστήματος στην Ελλάδα και μια από τις
μεγαλύτερες πανευρωπαϊκά

Η μεγαλύτερη ελληνική κατασκευαστική εταιρεία με παρουσία στα Βαλκάνια και τη Μ.Ανατολή εμπιστεύθηκε την iLink
για τη διαχείριση των φορτηγών και οχημάτων έργου των εργοταξίων της.
Οι απαιτήσεις της εταιρείας ήταν ιδιαίτερα εξειδικευμένες, καθώς ζητούσε χαρακτηριστικά που δεν υπήρχαν σε
ανάλογα συστήματα της αγοράς. Η προγραμματιστική ομάδα της iLink ανταποκρίθηκε γρήγορα και μέσα σε ένα
σύντομο χρονικό διάστημα ενσωμάτωσε νέα features για ασύρματη ζύγιση οχημάτων εν κινήσει, αυτόματη
αναγνώρισης δρομολογίων φόρτωσης-απόθεσης υλικών, έλεγχο μηχανημάτων έργου μέσω αισθητήρων κίνησης
κ.α.

Η iLink έχει υλοποιήσει ειδική έκδοση του συστήματος PowerFleet (vertical solution) για τις ανάγκες διαχείρισης των
οχημάτων των Περιπόλων Οδικής Ασφάλειας των αυτοκινητοδρόμων (patrol cars) της Νέας και Κεντρικής Οδού. Η
γνώση της ακριβούς θέση (checkpoint) του κάθε οχήματος, σε συνδυασμό με την κατεύθυνση κίνησης επί του
αυτοκινητοδρόμου (Road – Orientation scenario) αποτελούν υψίστης σημασίας πληροφορίες για την έγκαιρη
επέμβαση των Περιπόλων Οδικής Ασφάλειας της Νέας Οδού σε έκτακτα συμβάντα. Το σύστημα PowerFleet
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Νέας Οδού, διασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία (uptime) άνω του
99,9% και παρέχοντας μια εξαιρετικά αξιόπιστη λύση ακόμα και σε οχήματα που διανύουν άνω των 25.000km
μηνιάως.

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ αποτελούν την πρώτη Ελληνική οργάνωση ειδικευμένων ιατρών με αποκλειστικό αντικείμενο την
παροχή κατ' οίκον ιατρικών υπηρεσιών σε έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο. Η φιλοσοφία των SOS ΙΑΤΡΩΝ είναι
ότι αποτελεί υποχρέωση του ιατρού να σπεύσει στο πλευρό του ασθενούς που τον καλεί, μέσα στο συντομότερο
χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε μέρα, οποιαδήποτε ώρα.
Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ επέλεξαν την iLink για την ανάπτυξη εξειδικευμένου ERP συστήματος, το οποίο σε συνδυασμό με
τεχνολογίες τηλεματικής καλύπτει τις ειδικές απαιτήσεις για την άμεση ανταπόκριση σε κλήσεις ασθενών μέσω του
εντοπισμού του κοντινότερου ιάτρου κστον ασθενή με την κατάλληλη ειδικότητα.

