
by Spartan Security 



 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων και εικόνας (ΚΛΣ).  

 Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης 
συστημάτων ασφαλείας. 

 Έτος ίδρυσης 1989 

»Τι είναι η Spartan; 



• 100% ελληνική επιχείρηση 

• 35.000 ενεργοί συνδρομητές 

• Άριστη τεχνογνωσία και τεχνολογικός εξοπλισμός  

• Εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια  

»Γιατί Spartan; 



 Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό  
 Κατοχή αδειών Security 

 Συνεχής εξάσκηση στην διαχείριση κρίσεων  

 Συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης αφομοίωσης νέων τεχνολογιών 

»Οι άνθρωποι της Spartan 



 Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις υψηλής ασφάλειας  

 Πολλαπλά εφεδρικά συστήματα  

 Συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία από το 1989  

 Χρήση ιδιόκτητων δικτύων οπτικών ινών  

 Χρήση της καινοτόμου υπηρεσίας Border Gateway  Protocol (BGP)  

 Ο Web Server της Spartan φιλοξενείται στην Αθήνα στο Lamda Hellix 
Datacenter  

»Τεχνολογική Υποδομή 



 Διαχείριση και αξιοποίηση σημάτων:  

 Διάρρηξης / Πυρκαγιάς / Προσωπικής απειλής / Ιατρικής ανάγκης / 
πτώση μπαταρίας / Διακοπής ρεύματος  /Ελέγχου συστήματος 

 Μετάδοση εικόνας CCTV (οπτική πιστοποίηση συναγερμού) 

 Ενημέρωση συμβάντων με SMS  

 Ασύρματη αποστολή και διαχείριση σημάτων μέσω GPRS  

»Ποιες είναι οι Υπηρεσίες της Spartan; »Ποιες είναι οι Υπηρεσίες της Spartan; 



Η Spartan με περηφάνια παρουσιάζει το ECHO 

 Μία διεθνής καινοτομία  

 στο χώρο των υπηρεσιών 24ωρης ασφάλειας,  

 που στοχεύει να γίνει ένα όπλο στα χέρια του χρήστη 

 για την προστασία της ίδιας του της ζωής. 



 Μία έξυπνη εφαρμογή στα χέρια σας, για 
την προστασία της ίδιας σας της ζωής, 
όπου κι αν βρίσκεστε. 

 

 Ιδανικό για χρήση από:  

• παιδιά,  

• ηλικιωμένους,  

• όσους αθλούνται, 

• όσους ασχολούνται με extreme sports. 

 

»Τι είναι το ECHO; 



• Δωρεάν λήψη από το Play Store της Google 
για όλες τις συσκευές Android και σύντομα 
διαθέσιμο για συσκευές iOS 

 

• Απλή, σύντομη και ασφαλής διαδικασία 
εγγραφής 

 

• Επαλήθευση της συσκευής με αποστολή 
κωδικού ενεργοποίησης με SMS 

 

• Άμεση ενεργοποίηση και χρήση με την 
ολοκλήρωση της επαλήθευσης 

 

»Λήψη & Ενεργοποίηση 



 Μία απλή στη χρήση  

 κεντρική οθόνη λειτουργίας  

 με δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του ΚΛΣ με SMS 

 για τα εξής περιστατικά: 

 

»Χρήση του ECHO 



 Ενημερώνεται εντός δευτερολέπτων η Άμεση 
Δράση ή το Λιμενικό Σώμα από τους χειριστές 
της Spartan Security, ανάλογα με το στίγμα της 
συσκευής, δίνοντας όσο περισσότερα στοιχεία 
λάβουν.  

 

 Αν ο χρήστης βρίσκεται  σε αστική περιοχή 

δίνεται η πλήρης διεύθυνση, αν βρίσκεται σε 

θαλάσσια περιοχή ή εκτός αστικής ζώνης δίνεται 

στίγμα στις ανάλογες Αρχές. 
 

 Παράλληλα επιχειρείται επικοινωνία με τον 

χρήστη στο κινητό του τηλέφωνο, εφόσον είναι 

σε θέση να απαντήσει ώστε να δώσει 

περισσότερες διευκρινήσεις του περιστατικού. 

»Προσωπική Απειλή 



 Ενημερώνεται το ΕΚΑΒ από τους χειριστές της 

Spartan Security, ανάλογα με το στίγμα της 

συσκευής, δίνοντας όσο περισσότερα στοιχεία 

λάβουν.  
 

 Παράλληλα επιχειρείται επικοινωνία με τον 

χρήστη, εφόσον είναι σε θέση να απαντήσει, 

προκειμένου να δώσει περεταίρω πληροφορίες 

για την κατάσταση της υγείας του. 
 

 Στην επικοινωνία με τον χρήστη, οι χειριστές 

έχουν την δυνατότητα να καλέσουν ιδιωτική 

κλινική, ή την ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει 

τον ενδιαφερόμενο, εφόσον τους ζητηθεί.  

»Ιατρική Βοήθεια 



 Οι χειριστές της Spartan Security ενημερώνουν το 

Πυροσβεστικό Σώμα, ανάλογα με το στίγμα της 

συσκευής, δίνοντας όσο περισσότερα στοιχεία 

λάβουν.  
 

 Παράλληλα επιχειρείται επικοινωνία με τον χρήστη 

στο κινητό του τηλέφωνο, εφόσον είναι σε θέση να 

απαντήσει, για περισσότερες πληροφορίες του 

περιστατικού πυρκαγιάς. 

»Πυρκαγιά 



 Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από την λήψη της 

ειδοποίησης στο 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων 

Συναγερμού, επιχειρείται επικοινωνία με τον χρήστη 

στο κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να διερευνηθεί 

ο λόγος της κλήσης και να καλυφθούν οι ανάγκες του 

χρήστη για άμεση επικοινωνία. 

»Άμεση Κλήση (callback) 



• Εύκολη και ασφαλής ενεργοποίηση  

• Χρέωση μόνο σε περίπτωση κλήσης βοηθείας  

• Αποστολή της ακριβής τοποθεσίας του χρήστη την 

ώρα του συμβάντος, (απαιτείται GPS στη συσκευή 

ή σύνδεση με internet τη στιγμή του συμβάντος)  

• Άμεση αποστολή των δεδομένων μέσω SMS (δεν 

απαιτείται σύνδεση internet)  

• Σε περίπτωση αιτήματος κλήσης από το Κ.Λ.Σ. 

στο τηλέφωνο του χρήστη, δεν υπάρχει καμία 

επιπλέον χρέωση πέραν της αρχικής του alert sos 

»Τεχνικά Χαρακτηριστικά 



 Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη 
παραμένουν ασφαλή στο Server της Spartan. 

 

 Δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο στις 
αρμόδιες αρχές όταν υπάρξει συμβάν με 
σκοπό τον εντοπισμό. 

 

 Τα δεδομένα αποστέλλονται κωδικοποιημένα 
με SMS με σκοπό να μην ανιχνεύονται 
πληροφορίες. 

 

»Ασφάλεια Δεδομένων 



Λειτουργία της Εφαρμογής 



Spartan Server 

 
Έλεγχος & Επεξεργασία 

Στοιχείων 
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Αλληλεπίδραση με Κ.Λ.Σ. 



Κέντρο Λήψης 

Σημάτων 

Spartan 

Άμεση Δράση 

Ασθενοφόρο 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Ακτοφυλακή 

Άμεση Κλήση (callback) 

Συμβάν με SMS 



Το όραμα του ECHO 

 Το Echo αποτελεί την αρχή του οράματος της Spartan για 
εφαρμογή του παγκοσμίως. 

 Σε συνεργασία με ένα άρτιο και τεχνολογικά εξοπλισμένο 

Κ.Λ.Σ. σε κάθε χώρα, είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε 

την φιλοσοφία και την τεχνολογία του, προκειμένου να 

αξιοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο με ασφάλεια και διαφάνεια. 

  

 Εφικτή προοπτική;  

 …από εμάς εξαρτάται! 



 Δοκιμάστε το τώρα… 

 πατώντας Callback για να βιώσετε   

 προσωπικά την άμεση ασφάλεια  

 που σας παρέχει η χρήση του Echo,  

 με τον ακριβή εντοπισμό της θέσης σας. 

 

 

 Ευχαριστώ 

 Ματίνα Καραμπάτσου 


