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Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ)
επέλεξε την πλατφόρμα newsasset της ATC
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τέθηκε σε παραγωγική
λειτουργία το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ειδησεογραφικού περιεχομένου του
Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) καθώς και το νέο site του Πρακτορείου, που
υποστηρίζονται από την πλατφόρμα newsasset της Athens Technology Center (ATC). Την
μετάβαση αυτή χαιρέτισε με θερμό μήνυμα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά
και η Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής.
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κος Νίκος Αναστασιάδης σημείωσε πως «η

εγκατάσταση του νέου συστήματος διαχείρισης ειδήσεων θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη κάλυψη των
θεμάτων, θα βελτιώσει την αισθητική αρτιότητα και την οπτικοακουστική αναβάθμιση και θα δώσει τη
δυνατότητα συνεργασίας του ΚΥΠΕ, με περισσότερους συνδρομητές τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό».
Ανάλογα, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου τόνισε τη σημασία του τεχνολογικού
εκσυγχρονισμού του ΚΥΠΕ ως κρίσιμο παράγοντα εκπλήρωσης του ρόλου του στο σύγχρονο
ειδησεογραφικό τοπίο, ώστε «να αποτελεί πύλη ενημέρωσης και πηγή τροφοδότησης ειδήσεων για τα

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης -στην Κύπρο και στο εξωτερικό- και κατ’ επέκταση για τους πολίτες της
Δημοκρατίας».
Η πλατφόρμα newsasset αποτελεί το ολοκληρωμένο σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης
ειδησεογραφικού περιεχομένου που έχει δημιουργήσει η ATC και που εμπιστεύονται μεγάλα
πρακτορεία σε Ελλάδα κι εξωτερικό, όπως το Αθηναϊκό/Μακεδονικό (ΑΜΕ/ΜΠΕ), της Μαλαισίας
(BERNAMA), της Τυνησίας (TAP), της Πολωνίας (PAP), του Βιετνάμ (VNA) και της Πορτογαλίας (LUSA).
Με την ολοκλήρωση του έργου, το ΚΥΠΕ μπορεί πλέον να πραγματοποιήσει μέσα από ένα ενιαίο
περιβάλλον, το σύνολο των διαδικασιών διαχείρισης, σύνταξης και διανομής ειδησεογραφικού
περιεχομένου, καθώς και να παρέχει σχετικές συνδρομητικές υπηρεσίες. Πρακτικά, με την επιλογή του
newsasset, το ΚΥΠΕ αποκτά ένα ολιστικό σύστημα παραγωγής και διανομής ειδήσεων, συνδυαστικά με
κεντρικό ψηφιακό αρχείο, εξορθολογίζοντας παράλληλα τις εσωτερικές ροές εργασίας.
Η νέα, ενιαία και τεχνολογικά αναβαθμισμένη υποδομή του ΚΥΠΕ περιλαμβάνει και την ανανεωμένη
ηλεκτρονική του παρουσία (website), που σχεδιάστηκε κι αναπτύχθηκε από το εξειδικευμένο στελεχιακό
δυναμικό της ATC. Αξίζει να σημειωθεί πως η διαδικασία μετάβασης από τα προηγούμενα συστήματα
ήταν απόλυτα ομαλή ώστε να μη διαταραχθεί η κρίσιμη καθημερινότητα ενός φορέα με τόσο σημαντικό
έργο όπως το ΚΥΠΕ.
O Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ, κος Ιωσήφ Ιωσήφ χαρακτήρισε «ιστορική» την στιγμή αυτή για το
Πρακτορείο, σημειώνοντας ότι «ένας διαχρονικός στόχος έχει επιτευχθεί, η πλήρης τεχνολογική

αναβάθμιση του ΚΥΠΕ, μετά από σκληρή δουλειά και πολύμηνες προσπάθειες. Αισθανόμαστε μεγάλη
υπερηφάνεια που παραδίδουμε ένα Πρακτορείο εφάμιλλο των ξένων ανεπτυγμένα τεχνολογικών
πρακτορείων, που μπορεί να δώσει πάρα πολλά στην Κύπρο, στην προσπάθεια μας για επικοινωνία προς
τα έξω.».

Σημειώσεις προς τους συντάκτες
Σχετικά με την Athens Technology Center (ATC)
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 30 χρόνια. Η πλατφόρμα newsasset αποτελεί ένα μοναδικό και
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ειδησεογραφικού περιεχομένου, με κεντρικό σύστημα παραγωγής
και διανομής καθώς και κεντρικό ψηφιακό αρχείο, που μεταξύ άλλων, επιτρέπει την ταχεία παραγωγή
περιεχομένου από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και από οποιαδήποτε συσκευή, ώστε να
χρησιμοποιείται τόσο από τους δημοσιογράφους του εκάστοτε ειδησεογραφικού οργανισμού, αλλά και
τους κατά τόπους ανταποκριτές του.

Σχετικά με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) είναι το κύριο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Κύπρου
και έχει ως σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης στην Κύπρο και στο εξωτερικό, για ευρύ φάσμα
θεμάτων που αφορούν την Κύπρο. Το Πρακτορείο έχει επί του παρόντος εμπορικές συμφωνίες με τα
πρακτορεία ειδήσεων Reuters, AFP και TASS, καθώς και συμφωνίες συνεργασίας με τα πρακτορεία ΑΠΕ
(Ελλάδα), SANA (Συρία), XINHUA (Κίνα), ANSA (Ιταλία), IRΝΑ (Ιράν), APS (Αλγερία), ΑΤΑ (Αλβανία),
AGERPRES (Ρουμανία), PRENSA LATINA (Κούβα), TANJUG (Σερβία), UKRINFORM (Ουκρανία), EFE
(Ισπανία), ΒΤΑ (Βουλγαρία),YONHAP (Νότιος Κορέα), ΜΕΝΑ (Αίγυπτος), QNA (Κατάρ), MTI
(Ουγγαρία),NNA (Λίβανος), TELAM (Αργεντινή),BUANEWS (Νότιος Αφρική), WAFA (Παλαιστινιακή
Εθνική Αρχή), MAP (Μαρόκο), Armenpress (Αρμενία), KUNA (Κουβέιτ), BNA (Μπαχρέιν), ΟΝΑ (Ομάν).

