
Mobile, Access the future today



  Η SOFTWebΗ SOFTWeb®® σε αριθμούς... σε αριθμούς...

7
Παρουσία σε 7 χώρες
(Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία,
Ολλανδία, Βουλγαρία, 
Ουκρανία και Ρωσία)

450
Περισσότεροι 
από
450 πελάτες

3 Γραφεία σε Θεσσαλονίκη, 
Αθήνα και Πετρίτσι 

20
 Άτομα ομάδα

Χρόνια παρουσίας στον 
χώρο των νέων 

τεχνολογιών 7

8
Συνεργάτες



Πίσω από'που ξεκίνησαν όλα...



Η mobile εποχή...



Η ανάγκη

Χωρίς να αυξηθεί το διαχειριστικό κόστος

Υψηλού επιπέδου δυναμική διαχείριση 
περιεχομένου mobile εφαρμογών, από 
πολλαπλές πηγές δεδομένων

Η ανάγκη



Μια καινοτόμα και βραβευμένη λύση η οποία διασυνδέει 
πολλαπλά back-end συστήματα (Ιστοδελίδες, social 
networks, CRM κτλ) με mobile applications σε επίπεδο 
περιεχομένου και λειτουργιών.

Τι είναι το PocketWarp Mobile Engine ?



Πως δουλεύει;
Το PocketWarp ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ των πολλαπλών 
πληροφοριακών συστημάτων μιας επιχείρησης και των mobile 
εφαρμογών.

Λειτουργεί ως συλλέκτης δεδομένων ο οποίος παρέχει 
συνδυαστικά δεδομένα σε ενοποιημένες mobile εφαρμογές.



Που υπερτερεί;

PocketWarp.com

● Απόλυτη διασύνδεση των mobile εφαρμογών με 
περισσότερα από ένα back-end συστήματα ή πηγές 
δεδομένων

● Μείωση του διαχειριστικού κόστους

● Προστασία επένδυσης των mobile apps ακόμη και αν 
αλλάξετε back-end ή πηγή περιεχομένου

● Δυναμική διαχείριση mobile περιεχομένου & λειτουργιών  
μέσω του back-end  της επιχείρισης.



Που υπερτερεί;
● Module – based λύση 

● Στατιστικά – Analytics

● Επιλογή του περιεχομένου που θα δημοσιευθεί

● Τα mobile apps που δημιουργούνται βασίζονται σε 
 προϊόν !

PocketWarp.com

Που υπερτερεί;



Successful Use Cases
Έχουμε παραδώσει επιτυχημένα έργα μεγάλης κλίμακας για πολλές 
εταιρείες/οργανισμούς στον κόσμο. Παραθέτουμε κάποια από αυτά:

● Coca Cola 3E: (ενδοεταιρική εφαρμογή)
● Lloyds Pharmacy Limited
● Swapdom Inc. San Francisco
● MWC 2015  GRowing the Ecosystem (mobile application για την 
Ελληνική αντιπροσωπία στο Mobile World Congress)
● Milos Travel Guide (επίσημος τουριστικός οδηγός για το νησί της Μήλου)
● Alexandroupoli Travel guide (επίσημος τουριστικός οδηγός για την 
περιοχή του Έβρου)
● Enjoy Kilkis (επίσημος τουριστικός οδηγός για τον νομό Κιλκίς)
● Pub Crawl Web Summit
● Reworks International Music Festival
● Διάφορα ξενοδοχεία (Capsis hotels, Olympia hotel, ABC Thessaloniki etc.)

PocketWarp.com



 Βραβεία και διακρίσεις



 Τι έρχεται ?



Περισσότερες πληροφορίες: 
www.softweb.gr

www.PocketWarp.com

Γραφείο Αθηνών

Γεωργίου Παυλάτου 11,
TK. 15771, Αθήνα
athens@softweb.gr
+30 211 850 8385

Γραφείο Θεσσαλονίκης

Ι. Τσαλουχίδη 12,
TK.  54248, 
Θεσσαλονίκη
info@softweb.gr
+30 2312 206 406
+30 2312 206 606
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