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Όταν συνειδητοποίησα πως ο Προσωπικός 
Σύµβουλος της Vodafone δεν ήθελε να µου 
«πουλήσει» κάτι, αλλά ήρθε για να βοηθήσει 
πραγµατικά προσφέροντας ουσιαστικές 
λύσεις, ένιωσα ότι απέκτησα 
έναν πολύτιµο και έµπιστο συνεργάτη.

“

”Παναγιώτης Καράµαλης
∆ιευθυντής εκπαιδευτηρίου Παλλάδιο



Το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Παλλάδιο 
είναι ένα σχολείο που έχει το βλέµµα 
στο µέλλον. Εφοδιάζει τους µαθητές του 
µε τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν 
να σταδιοδροµήσουν σε µια αγορά που 
διαρκώς εξελίσσεται. 
Τα παιδιά αποκτούν, παράλληλα µε τη 
γνώση, δεξιότητες που αφορούν στην 
προσαρµοστικότητα και την επικοινωνία. 
Μαθαίνουν για παράδειγµα πώς να 
παρουσιάζουν τον εαυτό τους και να 
συνεργάζονται µε ανθρώπους από όλον 
τον κόσµο.

Οι ανάγκες

Η ασφάλεια των µαθητών, κατά τη µετακίνησή τους από και 
προς το σπίτι τους, αποτελεί βασική ανάγκη ενός σχολείου 
που χρησιµοποιεί σχολικά λεωφορεία. Εποµένως είναι 
σηµαντικό να υπάρχει ενηµέρωση για την τοποθεσία και την 
πορεία των οχηµάτων καθώς και έλεγχος της συµπεριφοράς 
τον οδηγών, σε πραγµατικό χρόνο. 

Παράλληλα για το σχολείο είναι απαραίτητο να διαθέτουν 
όλοι οι εργαζόµενοι εταιρικά κινητά ώστε να διευκολύνεται 
η επικοινωνία µεταξύ τους, µε τη διοίκηση αλλά και µε τους 
γονείς των παιδιών. 



Οι λύσεις 

Ο ∆ιευθυντής του Παλλάδιου κ. Καράµαλης, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Από την πρώτη στιγµή που ξεκινήσαµε 
την καινούρια µας προσπάθεια εδώ στην Βάρη το 2008, ο Προσωπικός Σύµβουλος της Vodafone ήρθε σε επαφή 
µαζί µας για να µας προτείνει την υπηρεσία ΙοΤ Fleet Control. Εκείνη την εποχή, το fleet management µόλις 
ξεκινούσε. Στις περισσότερες από τις «πρώιµες» λύσεις τα κόστη εγκατάστασης ήταν µεγάλα και το 
τηλεπικοινωνιακό φορτίο πολύ βαρύ, µε αποτέλεσµα πολύ λίγα σχολεία να µπορούν να το αποκτήσουν. Αυτό όµως 
δεν ίσχυε στην περίπτωση της Vodafone.

Μελετώντας την πρόταση αυτή -ως ηλεκτρολόγος µηχανικός, έχω πολύ καλή σχέση µε την 
τεχνολογία- είδα ότι ήταν η µόνη λειτουργική λύση, όπως αυτές που βλέπαµε στο εξωτερικό, 
οπότε αποφάσισα να προχωρήσω. Ξεκινήσαµε υλοποιώντας τη λύση σε 10 -12 σχολικά κι 
είµαστε από τα πρώτα σχολεία που µπορούσαµε να εγγυηθούµε την ασφαλή κι ελεγχόµενη 
κίνηση των σχολικών, καθώς γνωρίζουµε ανά πάσα στιγµή πού βρίσκονται, µε τι ταχύτητα 
πηγαίνουν καθώς και αν οι οδηγοί κάνουν παραβάσεις µέσα από µια απλή και εύχρηστη πλατφόρµα.

Χάρη στην υπηρεσία, σε περίπτωση παράβασης φεύγει άµεσα email από το γραφείο κίνησης, 
στο κινητό του υπεύθυνου. Επιπλέον, µπορεί ανά πάσα στιγµή να γίνει ανάκληση της 
διαδροµής για να ελεγχθεί η πορεία ενός οχήµατος µε στόχο τη βελτιστοποίηση κάποιου 
δροµολογίου που µπορεί να παρουσιάζει συστηµατικά καθυστέρηση.

“

”



Με το  IoT Fleet Control κι έναν προσεκτικό επανα- 
σχεδιασµό των δροµολογίων, το Παλλάδιο 
εξασφάλισε οικονοµία, τόσο από τη µείωση της 
κατανάλωσης καυσίµων αλλά κυρίως λόγω του 
αποτελεσµατικότερου σχεδιασµού των δροµολο- 
γίων, ώστε να πραγµατοποιούνται µε το µικρότερο 
δυνατό αριθµό σχολικών οχηµάτων. 

Εκτός από το Vodafone ΙοΤ Fleet Control, κάθε 
σχολικό διαθέτει και ένα πρόγραµµα κινητής 
τηλεφωνίας για τον συνοδό. 
O συνοδός που πλαισιώνει τον οδηγό, χρησιµο- 
ποιεί το κινητό τηλέφωνο για να επικοινωνεί µε 
τους γονείς, ειδοποιεί για την ώρα παραλαβής του 
παιδιού ή ενηµερώνει για πιθανή καθυστέρηση. 
Ξεκινώντας από τις ανάγκες επικοινωνίας των 
συνοδών η συνεργασία του Παλλάδιου µε τη Voda-
fone δεν άργησε να επεκταθεί και στα υπόλοιπα 
κινητά του προσωπικού του σχολείου, δεδοµένου 
πως οι ανάγκες επικοινωνίας 150 -160 εργαζόµενων 
σε ένα ιδιωτικό σχολείο είναι πολύ µεγάλες. 



Στην πορεία του χρόνου ο Προσωπικός 
Σύµβουλος της Vodafone, αφού εξέτασε  όλους 
τους λογαριασµούς των συνδέσεων του σχολείου 
µε βάση τη χρήση έκανε στον κ. Καράµαλη µια 
συνολική πρόταση για τη βελτιστοποίηση της 
απόδοσής τους. 

Ο κ. Καράµαλης θυµάται: «Παρατηρήσαµε πως 
οι συνοδοί έκαναν υπερβάσεις γιατί καλούσαν 
τον γονέα κάθε µέρα, οπότε υπήρχαν πολύ 
µεγάλες χρεώσεις. Αλλά για µένα ήταν αδύνατο 
λόγω χρόνου να ελέγξω όλες τις συνδέσεις. Ο 
Προσωπικός µας Σύµβουλος ήρθε µε 
ολοκληρωµένη πρόταση, για το κατάλληλο 
πρόγραµµα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. 
Τότε συνειδητοποίησα πως ο άνθρωπος 
αυτός δεν ήρθε να µου «πουλήσει» κάτι, ήρθε 
πραγµατικά να µας βοηθήσει. 
Η πρότασή του τελικά οδήγησε σε 35% µείωση 
στις χρεώσεις πάνω από το πάγιο και µείωσε το 
κόστος του λογαριασµού». 

Mε το Vodafone IoT Fleet Control, 
το Παλλάδιο γνωρίζει 
πού βρίσκεται κάθε σχολικό όχηµα 
ανά πάσα στιγµή.



Γίνε κι εσύ Ready Business: vodafone.gr/business

Το Παλλάδιο είναι Ready Business και φυσικά, είναι µε τη Vodafone!

Με την υπηρεσία IoT Fleet Control της Vodafone, το Παλλάδιο παρέχει ασφάλεια στη µετακίνηση των 
µαθητών γιατί έχει τον απόλυτο έλεγχο των δροµολογίων των σχολικών οχηµάτων. Ταυτόχρονα 
εξασφαλίζει οικονοµία γιατί πετυχαίνει να διεκπεραιώνει τα απαιτούµενα δροµολόγια µε τον µικρότερο 
δυνατό αριθµό οχηµάτων.

Με τα προγράµµατα κινητής τηλεφωνίας µπορούν όλοι οι υπάλληλοι του Παλλάδιου  να επικοινωνούν 
όσο χρειάζεται µε τους γονείς των παιδιών τηλεφωνικά ή µέσω ίντερνετ, µε έναν οικονοµικό τρόπο που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.  

Ο Προσωπικός Σύµβουλος Vodafone προτείνει λύσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες της επιχείρησης, 
έχοντας ως γνώµονα τη βέλτιστη αποδοτικότητα και οικονοµία και παράλληλα παρακολουθεί τις 
εξελίξεις και είναι έτοιµος να προτείνει τις λύσεις του αύριο.

Οφέλη


