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Ολοκληρώθηκε το νέο διαδραστικό portal της Νέας Δημοκρατίας για συνάντηση
ιδεών και ανθρώπων. Βασίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eDialogosTM της IMC
Technologies.

Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με το έργο
«Δημιουργία της Κεντρικής Διαδικτυακής
Πύλης (Portal) και Εφαρμογής
Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες
(CiRM)*» γίνεται το πρώτο κόμμα στην
Ελλάδα - και από τα πρώτα διεθνώς - που
εφαρμόζει, μέσω της νέας του διαδικτυακής
πύλης, τεχνολογίες ηλεκτρονικής συμμετοχής, συνεργατικότητας και διαχείρισης ψηφιακών
κοινοτήτων. Στόχος της νέας πύλης είναι η αδιαμεσολάβητη επικοινωνία και η εμπλοκή
χιλιάδων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μελών και φίλων του κόμματος -από τον
Ελληνισμό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Υφηλίου- στην καθημερινή πολιτική πρακτική
του. Το έργο αυτό φέρνει στην πράξη πιο κοντά το όραμα του προέδρου του κόμματος για
ένα νέο ανοικτό, κινηματικού τύπου σύγχρονο κόμμα.
Η νέα πύλη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Βάση Πολυμεσικών Δεδομένων (Multimedia
Databank), Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Εγγραφής Μελών, Διαδικτυακή Τηλεόραση (Web TV),
Υπηρεσία Δωρεών – Εθελοντικών Εισφορών, Υπηρεσία Επιλογής Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου, Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και Διαχείρισης Κοινοτήτων Πολιτών,
Ηλεκτρονικό Γραφείο Τύπου, Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης, Υπηρεσία Εσωτερικής
Επικοινωνίας – Μητρώα Μελών, Υπηρεσία Διαδικτυακών Συνεντεύξεων, Στατιστική Ανάλυση
και Αναφορές και Ημερολόγιο – Web Calendar.
Το σύγχρονο και πρωτοποριακό portal στηρίζεται στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής
Συμμετοχής και Διαχείρισης Κοινοτήτων eDialogosTM, η οποία έχει αναπτυχθεί από
την IMC Technologies (www.imc.com.gr), εταιρεία η οποία κατέχει την πρωτοκαθεδρία στον
ελληνικό χώρο σε θέματα ηλεκτρονικής συμμετοχής. H πλατφόρμα e-Dialogos αριθμεί
πλήθος εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο σε οργανισμούς τοπικής
διακυβέρνησης όσο και σε ιδιωτικούς οργανισμούς που επιθυμούν την εμπλοκή των
πελατών/εργαζομένων τους στην επιχειρησιακή τους διαδικασία.
Η IMC Technologies, ελληνική εταιρεία βραβευμένη για την καινοτομία της σε Ελλάδα και
Ευρώπη, έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες λύσεις για την Ηλεκτρονική Συμμετοχή, τις οποίες
εφαρμόζει με επιτυχία σε διεθνές επίπεδο. Η πρωτοπορία του e-Dialogos στον τομέα της
Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οδήγησε στην διεθνή αναγνώρισή του, καθώς η τεχνολογία που
χρησιμοποιεί έχει παρουσιασθεί σε παγκόσμια συνέδρια, σε ημερίδες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και σε ευρωπαϊκά portals για την Ηλεκτρονική Συμμετοχή και Διακυβέρνηση.

* Το έργο ανελήφθη κατόπιν διαγωνισμού, στον οποίο συμμετείχαν 11 επιχειρήσεις.
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