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Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2018 

Η ATC συμμετέχει στην Digital Media Asia 2018 

Η Athens Technology Center (ATC) , συνεπής στην στρατηγική της να στηρίζει Εκδοτικούς 

Οργανισμούς και Πρακτορεία Ειδήσεων παγκοσμίως με καινοτόμες λύσεις λογισμικού, συμμετέχει και 

φέτος στην Digital Media Asia 2018, που διοργανώνει η Παγκόσμια Ένωση Εφημερίδων κι Εκδοτών 

(WAN-IFRA) στο Hong Kong (7-9 Νοεμβρίου).  

Στα πλαίσια της διοργάνωσης, η ATC  πρόκειται να αναδείξει τις πλέον εξελιγμένες λύσεις για συλλογή, 

διαχείριση, επιβεβαίωση και προσωποποίηση ειδησεογραφικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με  

 τις νέες λειτουργικότητες της πλατφόρμας Truly Media, της πλατφόρμας που αναπτύχθηκε από 

κοινού με την Deutsche Welle (DW) προκειμένου να υποστηρίξει την αξιολόγηση του βαθμού 

εγκυρότητας του περιεχομένου που οι μοιράζεται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η πλατφόρμα 

επιτρέπει τη συνεργασία χρηστών από τον ίδιο ή διαφορετικούς εκδοτικούς οργανισμούς και 

πρακτορεία ειδήσεων, στην προσπάθειά τους να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση και 

το φαινόμενο των ‘fake news’. 

 τις πρόσφατες εξελίξεις στην πλατφόρμα newsasset, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

δημιουργίας και διαχείρισης ειδησεογραφικού περιεχομένου, νέου και αρχειακού, αφού 

λειτουργεί ως ένας κοινός κόμβος συγκέντρωσης της συντακτικής διαδικασίας για έντυπες ή 

ψηφιακές εκδόσεις, ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, ακόμα και πρακτορεία ειδήσεων. 

 Το ευρωπαικό ερευνητικό έργο CPN  που εξετάζει τρόπους δόμησης εξατομικευμένων ροών 

ειδήσεων, ώστε το κατάλληλο περιεχόμενο να παραδίδεται στον κατάλληλο χρήστη τη βέλτιστη 

χρονική στιγμή και μέσω του καταλληλότερου καναλιού.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

H Athens Technology Center (ATC) σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαθέτει καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας στην αγορά των 

ΜΜΕ, εξυπηρετώντας πρακτορεία ειδήσεων και ειδησεογραφικούς οργανισμούς για πάνω από 20 χρόνια, μέσω της 

ολοκληρωμένης πλατφόρμας newsasset, που αποτελεί ένα πρωτοποριακό και ασφαλές περιβάλλον, για την 

αποθήκευση, διαχείριση, δημιουργία και διανομή ειδησεογραφικού περιεχομένου. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το 

φαινόμενο των ψεύτικων ειδήσεων, η ATC συνδυάζει την εκτεταμένη εμπειρία της με την τεχνολογία συσσώρευσης 

περιεχομένου και ανάλυσης, μαζί με την τεχνογνωσία της Deutsche Welle (DW) στη σύγχρονη ανάγκη της βιομηχανίας. 

Ως αποτέλεσμα, παρέχουν το Truly Media, ένα συνεργατικό εργαλείο που βοηθά τους χρήστες να αξιολογήσουν το 

επίπεδο εγκυρότητας του περιεχομένου που δημιουργείται και διανέμεται από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. 
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