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Η Lime Technology είναι μία νεοφυής εταιρεία (startup) που ιδρύθηκε το 2013 και
εδρεύει στα Ιωάννινα. Δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής, με έμφαση
στην παραγωγή καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων. Η προσήλωση της εταιρείας
στην καινοτομία των προϊόντων της, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της, την
οδήγησαν στην βράβευσή της τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων FP7 όσο και από το τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Όραμα και Στόχος
Το όραμα της εταιρείας είναι ελληνικό και εξωστρεφές. Θέλουμε η Lime Technology
να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή καινοτομίας στο χώρο της Πληροφορικής τόσο στην
περιοχή της Ηπείρου όσο και της Ελλάδας γενικότερα. Στόχος της εταιρείας μας είναι
να είμαστε πάντα μπροστά από την εποχή μας, εναρμονισμένοι με τις διεθνείς
εξελίξεις, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα προστιθέμενης αξίας
που θα τους εξασφαλίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μια νέα εμπειρία
χρήσης.

Οι άνθρωποί μας
Επιλέγουμε ανθρώπους που μοιράζονται τις αξίες μας, κάτι που πολλαπλασιάζει τη
δυναμική μας. Έχουμε χαμηλό μέσο όρο ηλικίας και ταυτόχρονα υψηλή ικανότητα
και εξειδίκευση. Τα στελέχη της Lime Technology έχουν αποκτήσει χρόνια εμπειρίας
με τη συμμετοχή τους σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα πάνω στη
διαχείριση έργων, ανάπτυξη κινητών και web εφαρμογών, ανάπτυξη συστημάτων
εξόρυξης γνώσης καθώς και ανάπτυξη περιβάλλοντος τρισδιάστατης απεικόνισης.

Οι υπηρεσίες μας
Οι πελάτες μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στο χώρο της Υγείας, της
Εκπαίδευσης και του Τουρισμού έχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης ενός σωστά
σχεδιασμένου, αξιολογημένου αλλά και πλήρως παραμετροποιήσιμου προϊόντος
καθώς υπάρχει επαφή με τον πελάτη σε όλες τις φάσεις της υλοποίησης στοχεύοντας
στη διαρκή βελτίωση του τελικού προϊόντος. Έτσι, αναγνωρίζοντας τη συνεχή πρόοδο
της τεχνολογίας και την εξάπλωσή της σε αρκετούς τομείς της καθημερινότητας,
εκμεταλλευόμαστε την τεχνολογική στάθμη και παρέχουμε ένα σύνολο καινοτόμων
υπηρεσιών όπως:
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Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας In
House λογισμικού με έμφαση
στις εφαρμογές για συσκευές
με πρόσβαση στο διαδίκτυο: H
εταιρεία μας αναγνωρίζοντας
την επιτάχυνση των ρυθμών
ζωής του σύγχρονου ανθρώπου
αλλά και την τάση για αύξηση
της φορητότητας, της γρήγορης
ενημέρωσης και της διαρκούς
κοινωνικοποίησης έχει επενδύσει σημαντικό χρόνο στη χρήση τεχνολογιών αιχμής
για την παροχή φορητών εφαρμογών σε επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες για την
κάλυψη διάφορων αναγκών της καθημερινότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση,
βασικός στόχος της Lime Technology είναι η παροχή καινοτόμων, φιλικών προς το
χρήστη και πλήρως λειτουργικών εφαρμογών είτε native (για χρήση και εγκατάσταση
σε συσκευές με Android και iOS λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιώντας τα
καταστήματα εφαρμογών ως κύριο κανάλι μάρκετινγκ) είτε web (για
οικονομικότερες λύσεις που προσαρμόζονται πλήρως στις απαιτήσεις και
ιδιαιτερότητες των διαφορετικών συσκευών) είτε hybrid (εκμεταλλευόμενες πλήρως
τη λειτουργικότητα και το υλικό των συσκευών για μέγιστη φορητότητα και
προσαρμογή σε διαφορετικές πλατφόρμες).
Ανάπτυξη εφαρμογών για τον
Τουρισμό: Η εταιρεία μας,
αναγνωρίζοντας τον Τουρισμό στην
Ελλάδα
ως
σημαντικό
κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο
με
θεαματική
δυναμική,
αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές
τόσο για τον επαγγελματία όσο και
για τον ιδιώτη. Οι εφαρμογές μας
απευθύνονται στις επιχειρήσεις
του κλάδου της φιλοξενίας με
σκοπό την εύκολη και ολοκληρωμένη διαχείριση των καταλυμάτων τους. Θέλουμε η
εμπειρία χρήσης των πελατών μας να είναι μοναδική, στοχευμένη στις ανάγκες τους
καθώς και να έχουν πρόσβαση από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο έχει πρόσβαση
στο Ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκονται, ώστε να μπορούν άμεσα να εργαστούν
στο περιβάλλον εργασίας που αυτοί έχουν διαμορ-φώσει με όλες τις επιλογές –
παραμετροποιήσεις τους.
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Ανάπτυξη εφαρμογών για την
Εκπαίδευση: Η εταιρεία μας,
παρακολουθώντας τις εξελίξεις της
τεχνολογίας,
αναγνωρίζει
τη μετάβαση από την εποχή της
ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning)
στην εποχή της κινητής μάθησης (mLearning) και στη συνέχεια στην
εποχή της μάθησης παντού (Flexible
Learning). Εφαρμόζοντας της ιδέας
«one solution fits all», η εταιρεία αναπτύσσει λύσεις που μπορούν να
προσαρμοστούν σε οποια-δήποτε συσκευή και πλατφόρμα, προσφέροντας εξ’
αποστάσε-ως λύσεις εκπαίδευσης απευθυνόμενες τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε
δημόσιους οργανισμούς και στοχεύοντας είτε στην τρι-τοβάθμια είτε στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση είτε στην εκπαίδευση στελεχών μεγάλων οργανισμών.
Ανάπτυξη
εφαρμογών
χρήσης
στίγματος GPS (Geo-tagging): Η
εταιρεία μας εκμεταλλευόμενη τη
χρήση των κινητών τηλεφώνων σε
κάθε πτυχή της καθημερινότητας
αλλά και τη βελτίωση των δυνατοτήτων
και της ευφυΐας των τηλε-φώνων
προσφέρει καινοτόμες εφαρμογές που
χρησιμοποιούν το
ενσωματωμένο
στίγμα
GPS
αλλά
και άλλες
δυνατότητες του ενσωματωμένου υλικού (π.χ. κάμερα, γυροσκόπιο,
επιταχυνσιόμετρο) για να παρέχουν στους κατόχους τους σημαντι-κές διευκολύνσεις
και ευκαιρίες. Οι συγκεκριμένες καινοτομίες μπορεί να έχουν απήχηση και εφαρμογή
σε διάφορες τομείς (π.χ. τουρισμός, ηλεκτρονικό εμπόριο, κοινωνικά δίκτυα)
πα-ρέχοντας σημαντικές λύσεις σε ιδιώτες και επαγγελματίες του χώρου
χρησιμοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία.
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Έρευνα και Ανάπτυξη στο χώρο
της Βιοϊατρικής: Οι λειτουργίες
των εφαρμογών μπορεί
να
περιλαμβάνουν τόσο ανάλυση
δεδομένων,
εξαγωγή
χαρακτηριστικών και ανάπτυξη
συστημάτων εξόρυξης γνώσης
(data mining) όσο και ανάλυση
ιατρικών εικόνων και ανάπτυξη
περιβάλλοντος τρισδιάστατης
απεικόνισης. Επιπλέον, η Lime
Technology, εξοικειωμένη με
ανάπτυξη web services αλλά και χρήσης πρωτοκόλλων αυθεντικοποίησης χρήστη
(oauth) αναλαμβάνει την ανάπτυξη ενδιάμεσων στρωμά-των συλλογής δεδομένων
από διάφορες συνδεδεμένες συσκευές της καθημερινότητας (connected devices,
όπως ζυγαριά, βηματομετρητής, κτλ) στοχεύοντας στην ανάλυση και παροχή
συμβουλών, στατιστικών στοιχείων, trends, κτλ.

