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 �  Ανάπτυξη ψηφιακών συστηµάτων διαχείρισης 

εργασιών. 

� Λογισµικά προγράµµατα διατερµατικής 

αυτοµατοποίησης διαδικασιών. 

 

� Σχεδιασµός ηλεκτρονικής υποδοµής για τις δηµοτικές 

αρχές. 

 

� Αναβάθµιση λειτουργιών σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα 

µε την εισαγωγή καινοτόµων τεχνολογιών. 



 

   

ΡΟΗ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της 

αυτοµατοποίησης κάθε επιχειρισιακής 

διαδικασίας και την  αντικατάσταση των 

συµβατικών διεργασιών µε σύγχρονες 

ψηφιακές µεθόδους και εξελιγµένα 

συστήµατα τεχνολογίας.   

Η απλοποίηση των λειτουργιών  έχει  ως 

επακόλουθο τη µείωση του χρόνου 

ολοκλήρωσης κάθε εργασίας και 

συνεπάγεται αύξηση εσόδων για τον 

πελάτη.  

 

Το επιχειρηµατικό περιβάλλον γίνεται 

όλο και περισσότερο σύνθετο µε τις 

λειτουργικές µονάδες που το αποτελούν 

να απαιτούν µεγαλύτερο φάσµα 

λειτουργικότητας και µεγαλύτερη 

ολοκλήρωση µε σκοπό την γρηγορότερη 

λήψη αποφάσεων, την καλύτερη 

διαχείριση των επιχειρηµατικών πόρων.  

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η 

αποτελεσµατική διοίκηση των 

οργανισµών απαιτεί  αποδοτικά 

πληροφοριακά συστήµατα που είναι 

ικανά να συµβάλουν αποφασιστικά στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 

µπορούν να υποστηρίξουν σύγχρονες 

µεθόδους.  διοίκησης και µοντέρνες 

επιχειρηµατικές στρατηγικές.   

 

Η ΝΑΥΑΡΧΙ∆Α ΜΑΣ 

Η Rhoé προσφέρει µια ολοκληρωµένη  

λύση υλικού και λογισµικού που 

βοηθά τα δηµοτικά όργανα των 

δήµων µεσαίου µεγέθους  να εκδίδουν 

και να χειρίζονται τα πρόστιµα 

γρηγορότερα, µε την αυτοµατοποίηση 

της διαδικασίας από το πρώτο βήµα 

(βεβαίωση της παράβασης) έως και το 

τελευταίο (πληρωµή προστίµου από 

το παραβάτη).  

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ 

Αν θες να πας γρήγορα, πήγαινε 

µόνος.  Αν θες να πας µακριά,  πήγαινε 

µε άλλους.  Είµαστε περήφανοι γιατί  

στο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας 

µας ανήκει  το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και η 

θερµοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων 

«OK!Thess» οι  οποίοι µας παρέχουν 

συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση.  

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  
 

Η Rhoé ξεκίνησε ως ερευνητική οµάδα, 

που ιδρύθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 2016 

από έξι  φοιτητές του Τµήµατος 

Πολιτικών Μηχανικών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης.   

 

Με βάση τις καινοτόµες ιδέες της,  

µετατράπηκε σε βραβευµένη νεοφυής 

εταιρεία (start-up company) .  Το όραµα 

της Rhoé είναι :   

 

-  Εφαρµογή τεχνολογικών λύσεων για 

τη βελτιστοποίηση της αστικής ζωής.   

 

- Η παροχή τεχνολογικού υλικού προς 

όφελος της παραγωγικότητας της 

εργασίας στο δηµόσιο και ιδιωτικό 

τοµέα. 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ 

Η Rhoé προσφέρει στους πελάτες της 

ευφυείς ψηφιακές λύσεις υλικού και 

λογισµικού,  αποβλέποντας τόσο στη 

βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας 

όσο και στη ταχύτερη εκτέλεση των 

εργασιών.   


