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Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 

Η ATC αναλαμβάνει έργο για την εφημερίδα Việt Nam News 

Η Việt Nam News, η κύρια αγγλόφωνη εφημερίδα του Βιετνάμ, επέλεξε την πλατφόρμα newsasset της Athens 

Technology Center (ATC)  προκειμένου να καλύψει το σύνολο της εκδοτικής διαδικασίας αλλά και τις λοιπές 

εμπορικές της δραστηριότητες. Η πλατφόρμα newsasset 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. Στα πλαίσια του έργου η ATC έχει αναλάβει επίσης 

και τον πλήρη επανασχεδιασμό της ηλεκτρονικής παρουσίας της εφημερίδας με στόχο να εξασφαλίσει 

βέλτιστη απόδοση και χρηστικότητα σε όλες τις συσκευές, με βάση την τελευταία έκδοση της CMS 

πλατφόρμας webasset.  

Με την επιλογή της πλατφόρμας newsasset, που θα αποτελεί πλέον και τον κύριο κορμό της υποδομής της, 

η εφημερίδα θα μπορεί να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να δημιουργεί αποτελεσματικά το απαιτούμενο 

πολυμεσικό ειδησεογραφικό περιεχόμενο, αλλά και να τροφοδοτεί «με ένα click» τόσο το σύνολο των online 

outlets του, τους συνδρομητές του και τους social media λογαριασμούς που διαχειρίζεται, με την κατάλληλη 

εκδοχή υλικού κάθε φορά.  Η πλατφόρμα αντιμετωπίζει επίσης το φαινόμενο Fake News, παρέχοντας 

εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία για τους δημοσιογράφους για την επικύρωση του περιεχομένου που 

δημιουργείται και διανέμεται από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. 

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

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, βασισμένο σε 

τεχνολογία Cloud,  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 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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