
 

Athens Technology Center (ATC), Ριζαρείου 10, 152 33, Αθήνα 

ATC international SPRL, Bld L. Mettewie 71/50, 1080 Bruxelles, Belgium 

NewsAsset LTD, 88 Kingsway str., London WC2B 6AA, UK 

Email: info@atc.gr , press@atc.gr - www.atc.gr 

                          Follow us        

δελτίο τύπου  

 

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 

Η ATC αναλαμβάνει έργο για την εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ 

H εφημερίδα «Χαραυγή» στην Κύπρο εμπιστεύθηκε την  πλατφόρμα newsasset της Athens Technology 

Center (ATC)  προκειμένου να καλύψει το σύνολο της εκδοτικής διαδικασίας. Με την επιλογή της πλατφόρμας 

newsasset, που θα αποτελεί πλέον και τον κύριο κορμό της υποδομής της, η εφημερίδα «Χαραυγή» θα μπορεί 

να επεξεργάζεται και να δημιουργεί αποτελεσματικά το απαιτούμενο ειδησεογραφικό περιεχόμενο για το 

σύνολο των εντύπων της, αλλά και να τροφοδοτεί  το υπάρχον Portal  με την κατάλληλη εκδοχή υλικού κάθε 

φορά.   

Ο εύχρηστος και αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης και διακίνησης της πληροφορίας που προσφέρει το 

newsasset, βοηθά σημαντικά την εσωτερική λειτουργία και οργάνωση κάθε ειδησεογραφικού οργανισμού 

με απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πολλοί  ηγέτες του κλάδου στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό έχουν υιοθετήσει και χρησιμοποιούν με πλήρη επιτυχία τις λύσεις που η ATC προσφέρει 

ειδικά για την αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

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

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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