
Smile
Διαχείριση Παιδικών Σταθμών



Τι είναι το Smile ? 
● Μια καινοτόμα εφαρμογή που αναπτύσσεται τα τελευταία δύο 

χρόνια
● Η ομάδα που το αναπτύσσει είναι πάνω απ’ όλα γονείς βρεφών 

και νηπίων, πελάτες παιδικών σταθμών
● Πρόκειται για ένα 100% Ελληνικό Προϊόν το οποίο, εκτός από την 

Ελληνική Αγορά στοχεύει και στην Ευρωπαϊκή
● Στόχος του είναι όχι μόνο να διαχειρίζεται την επιχείρηση, αλλά 

να διευκολύνει την εργασία  του προσωπικού με αυτοματισμούς 
προσφέροντας δυναμικές αύξησης του τζίρου μέσω ψηφιακών 
προϊόντων



Μοναδική φιλικότητα στον χρήστη

     Ξεχάστε τις τυπικές γκρίζες εφαρμογές 
του εμπορίου. Η εκμάθηση γίνεται σχεδόν 
άμεσα με όμορφα χρώματα και απλά 
μενού

Δεκάδες αυτοματισμούς 

    Από ειδοποιήσεις προς τους γονείς για 
την άφιξη του σχολικού, μέχρι τυπικές 
πληροφορίες για το αν οι μικροί μας 
ήρωες έφαγαν όλο το φαγητό τους. Το 
smile αναλαμβάνει την διαχείρισή τους 
εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο στο 
προσωπικό και τον σταθμό γενικότερα

Καινοτομία ? 

Δηλαδή ?

To Smile παρέχει: 



 1995 
Κινητά ? Τι να τα 
κάνω προτιμώ 
να πηγαίνω στο 
γραφείο 67 
φορές την ημέρα 
για να μιλάω με 
τους γονείς, 
μ΄αρέσει να 
τρέχω πάνω 
κάτω!

 2005 Email ? 
Σιγά, μάρέσει 
να στέλνω 
επιστολές και 
να 
χρεώνομαι 
SMS, 
εξάλλου μου 
περισεύουν 
χρήματα για 
γραμματόση
μα !

 2018+

Application? 
Αυτοματισμοί? 
Ηλεκτρονική 
Αρχειοθέτηση ? 
Σιγά τα ωά, όλα 
στο χέρι. 
Εξάλλου, λεφτά 
υπάρχουν για 
ξόδεμα, τι θα 
γλιτώσω? 

 ??



Ευχάριστο menu 
επιλογών

Με μερικά κλικ εύκολα και 
γρήγορα διαμορφώνετε ..  

Ας δούμε μερικές εικόνες…….

Το εβδομαδιαίο σας 
πρόγραμμα σίτισης !



Ακούγεται 
καλό

Πείτε 
μας και 
άλλα!

Έξυπνη και ξεκούραστη παρακολούθηση 
δραστηριοτήτων 

    Με μερικά κλικ την ημέρα κάθε τάξη, 
κάθε μικρός μας ήρωας ή ηρωίδα 
συνδέεται με τις δραστηριότητες του 
σταθμού μαζί με φωτογραφικό υλικό. 
Δημιουργείται έτσι μια ζωντανή επετηρίδα 
αναμνήσεων που κάθε γονέας θα ήθελε να 
έχει. Κάθε χρόνος στον παιδικό σας σταθμό 
είναι μια μοναδική περιπέτεια που θα 
αποτυπώνεται πλέον ηλεκτρονικά για κάθε 
παιδί ! 



Το παρουσιολόγιο μας

Και... με ένα κλικ στέλνετε σε αυτούς που 
επιθυμείτε  sms και email



Ωραία όλα αυτά αλλά πώς 
αλλιώς βοηθάει το 
καθημερινό “τρέξιμο” της 
επιχείρησής μου ? 

Δηλαδή θα μπορώ να ...

Αποθηκεύω τα βιογραφικά των 
εκπαιδευτών ηλεκτρονικά ?

Παρακολουθώ όλα τα έσοδα 
και έξοδα της επιχείρησης?

Λαμβάνω ειδοποιήσεις 
σχετικά με ανεξόφλητα έσοδα 

/ έξοδα αυτόματα ?

Γλιτώνω έξοδα χαρτιού 
αντικαθιστώντας έντυπες 

αναφορές προς γονείς με email 
ή sms ?

Βλέπω τον οικονομικό 
ισολογισμό της επιχείρησης 

ανά πάσα στιγμή ?

Έχω πλήρες απουσιολόγιο 
παιδιών και τμημάτων ?

Κατέχω πλήρη στοιχεία 
μισθοδοσίας?

ΦΥΣΙΚΑ !!



1. Επιλέξτε χρεώσιμα είδη

2. Επιλέξτε μήνες δόσεων (αν υπάρχουν)
3. Κλικ στα παιδάκια και...

Δείτε κάτι εντυπωσιακό! 
Χρεώσεις όλου του έτους 
σε ..δευτερόλεπτα !! 

ΕΤΟΙΜΟΙ  !



Και όχι μόνο !
Σκοπός του Smile είναι  
με την χρήση της 
τεχνολογίας, να 
βοηθήσει την 
επιχείρηση όχι μόνο να 
γίνει πιο 
αποτελεσματική και 
μοντέρνα αλλά και να 
αυξήσει τα έσοδά της! 



Δρομολόγια Σχολικών σε Δευτερόλεπτα ! Και Δωρεάν, χωρίς πανάκριβα συστήματα ...

1 . Βρείτε την βέλτιστη Διαδρομή από google 
αυτόματα ! Το smile την συνδυάζει με την 
επιθυμία των γονέων για παράδοση / 
παραλαβή και αποστέλλει μόνο του ...

2 . … στο κινητό του Οδηγού του σχολικού 

! 
3 . Μετά 
αναλαμβάνει 
το GPS του 
κινητού, ενώ 
λαμβάνετε 
και σχετικό 
checklist 
επιβίβασης !



Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 

Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Ο 

Κανονισμός έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού 

πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των 

δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι 

Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και ΟΤΑ, θα πρέπει να 

συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018.

Γίνετε  όχι μόνο GDPR 
compliant, αλλά χάρις στο 
GDPR πιστοποιημένο 
σύμβουλό μας η μετάβασή 
σας στο νέο ψηφιακό 
περιβάλλον γίνεται εύκολα, 
γρήγορα και χωρίς κανένα 
επιπλέον κόστος! 

         GDPR ? Τι είναι αυτό? 



   Επ! Ωπ ! App ! Διαμορφώστε μαζί μας το Smile App για android 
/ iphone , δια συνδέστε το με τους παιδιάτρους,  
διατροφολόγους, δημοτικές αρχές ...

.. και κάντε πιο 
αποτελεσματικό το έργο σας !!!



         ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ 
ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ !

Το smile είναι ίσως το μοναδικό 

σύστημα με τέτοιο βαθμό ασφάλειας,  

καθώς ακόμα και σε περίπτωση 

απώλειας οποιαδήποτε ψηφιακού 

μέσου από τον σταθμό, δεν είστε καν 

υπόχρεοι να το δηλώσετε στην 

ρυθμιστική αρχή!   Τι είναι αυτό ? Ε 

αφήστε να σας πούμε και κάτι από 

κοντά !



Θωρακίστε τον σταθμό σας

Το Smile χρησιμοποιεί τεχνικές 
σύνδεσης διατροφής με πιθανές 
αλλεργίες ή δυσανεξίες παιδιών, 
ειδοποιώντας σας καταλλήλως 
κατά την δημιουργία των μενού 
σας ! 



Τάχιστη & Εύκολη Λογιστική !
     Ξεχάστε τις δυσνόητες και 
βαρετές μεθόδους αποδείξεων 
και λογιστικής. Οι αυτοματισμοί 
του smile καθιστούν την όλη 
διαδικασία απλούστατη, ασφαλή 
και αυτοματοποιημένη ! Εκδώστε 
παραστατικά όλων των ειδών, σε 
ότι διακανονισμό θέλετε, με 
αυτόματη κοινοποίηση στο 
λογιστή ή τους πελάτες σας ! Μη 
χαλάτε χαρτιά, γλιτώστε τα 
ενοχλητικά μπλοκάκια !



Κεντρική Διαχείριση, όσα σχολεία, ή μαθητές και αν έχετε !

Στο smile, είτε έχετε 
10 είτε ...10.000 
μαθητές είναι το 
ίδιο! 

Οι πληροφορίες που 
παράγει είναι τόσο 
ξεκάθαρες που ο 
υπεύθυνος ή οι 
υπεύθυνοι έχουν 
πάντα ακριβή εικόνα 
της επιχείρησης !

Χωρίς να δαπανήσετε 
εξωφρενικά ποσά για 
υποδομές ΙΤ, ελέγξτε τα 
πάντα από το κινητό ή 
το laptop σας !

 Ο στόχος είναι να 
ασχοληθείτε με τα 
σοβαρά : Τα 
παιδάκια ! Τα άλλα 
αφήστε τα σε εμάς..



Ψηφιακά Album : Κάθε οικογένεια θα ήθελε ένα κάθε έτος!

    Τα τυπικά φωτογραφικά κολάζ είναι στατικά 
ενώ απαιτούν χρόνο από το προσωπικό. Αντίθετα 
τα άλμπουμ δημιουργούνται αυτόματα, για κάθε 
παιδί, και με μηδενικό κόστος ! 

     Το Smile συνθέτει αυτόματα αναμνηστικές φωτογραφίες, τις ντύνει με 
μουσική υπόκρουση και δημιουργεί ένα ψηφιακό άλμπουμ αναμνήσεων 
από τον παιδικό σταθμό σας που κάθε οικογένεια θα ήθελε να αποκτήσει.



     Έχετε κουραστεί να μαζεύετε σωρούς από έγγραφα είτε ...στα ντουλάπια ή 
στον υπολογιστή ? Σε σημείο που να μην ξέρετε πλέον που είναι τι ? Δείτε τον 
διαχειριστή εγγράφων, όπου φτιάχνετε οποιοδήποτε έγγραφο σε 
δευτερόλεπτα και … ηρεμήστε! 



   Όλα τα δεδομένα είναι στο 
cloud άρα προσβάσιμα ανά 
πάσα στιγμή  από  όλους τους 
χρήστες ! 

Χμμ όλα καλά ! 
Αλλά μήπως είναι 
ακριβό?

 Η τεχνολογία 
κοστίζει εξάλλου!

Όχι πάντα! 
Η τιμή δεν 
υπερβαίνει 
ΠΟΤΕ τις 
δυνατότητες του 
σταθμού .. 



    Με το ευέλικτο πρόγραμμα 
pay as you grow, η τιμή 
προσαρμόζεται ανάλογα με 
το πλήθος των παιδιών του 
σταθμού ! Τέλος, αν είστε 
ξενόφωνος παιδικός 
σταθμός, μην ανησυχείτε. Το 
Smile διατίθεται σε δεκάδες 
γλώσσες !

Σας αποσπάσαμε το 
ενδιαφέρον? 

Τέλεια! 

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας 
ώστε να κανονίσουμε μια 
αναλυτικότερη παρουσίαση...



Για οποιαδήποτε απορία έχετε, παρακαλώ 

επικοινωνήστε με την εταιρεία μας  : 
http://www.smilesystem.ch

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ! 

Email επικοινωνίας :

sbellos@invent-it.ch
support@invent-it.ch
vasfas246@gmail.com

mailto:sbellos@invent-it.ch

