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www.perifereianews.gr

Πρόκειται για :
Ένα νέο ηλεκτρονικό βήμα για τους εκδότες των εφημερίδων της περιφέρειας
Μια διαρκώς εξελισσόμενη πλατφόρμα διαδικτύωσης του περιφερειακού
τύπου που έρχεται να ενισχύσει τη ροή πληροφορίας :
o

περιφέρειας Î κέντρου

o

περιφέρειας Î απόδημου ελληνισμού

o

περιφέρειας Î περιφέρειας

Χάρτη του περιφερειακού Τύπου μέσα στον οποίο επιχειρείται
η
χαρτογράφηση των περιφερειακών εντύπων και η συγκέντρωσή τους σε έναν
ενιαίο ιστοχώρο που διευκολύνει τη γρήγορη πρόσβαση και την άμεση και
ευρεία προβολή των εντύπων και του περιεχομένου τους.
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Σκοπός - στόχοι :
Βασικός σκοπός του perifereianews.gr είναι η αμφίδρομη, σφαιρική και
ταχύτερη ενημέρωση της τοπικής κοινής γνώμης, του κέντρου και των
απόδημων Ελλήνων ανά τον κόσμο με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.
Είναι η πρώτη φορά που συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο χώρο (ιστοχώρο)
όλες οι δημοσιογραφικές πληροφορίες για τα δρώμενα σε όλες τις περιφέρειες
της χώρας, όπως καταγράφονται στις αντίστοιχες εφημερίδες .Με τον τρόπο
αυτό θα είναι δυνατή η καταγραφή και αποτύπωση, σε όλη την ελληνική
επικράτεια, του κοινωνικού – οικονομικού – πολιτιστικού – οικολογικού κλπ
γίγνεσθαι
του κάθε τόπου μέσα από τις αναφορές των αντίστοιχων
περιφερειακών εφημερίδων.
Ο πολίτης της περιφέρειας θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί
σφαιρικά, για όλα τα δρώμενα της περιφέρειας του ή του νομού του αλλά και
των γειτονικών νομών ή περιφερειών ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής της
Ελλάδας επιθυμεί.
Ο πολίτης του κέντρου θα έχει επίσης τη δυνατότητα να ενημερώνεται για
τις εξελίξεις και τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στον τόπο καταγωγής του
ή σε οποιαδήποτε άλλη γωνιά της Ελλάδας.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει το
περιφερειακών εντύπων θα συμβάλλει στην αύξηση
πληροφοριών από
την περιφέρεια προς τους
ιδιωτικούς φορείς του κέντρου, η οποία μπορεί
αποσπασματική μέχρι σήμερα.

περιεχόμενο των
της ροής των
δημόσιους και
να χαρακτηριστεί

Ιδιαίτερη διευκόλυνση παρέχεται στους απόδημους Έλληνες που μέσω της
πύλης έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα νέα και στις εξελίξεις της
ιδιαίτερης πατρίδας τους, όπως καταγράφονται στις αντίστοιχες εφημερίδες.
Η δικτυακή πύλη προσφέρει
νέες δυνατότητες προώθησης και
προβολής του εντύπου στους εκδότες της περιφέρειας προκειμένου να
αξιοποιήσουν επωφελώς τις νέες τεχνολογίες.
Το έργο έχει, επίσης, στόχο, υπερβαίνοντας τις υφιστάμενες ανισότητες
αναφορικά με τη ροή της πληροφορίας, να εξισορροπήσει και να προάγει
συνεργίες μεταξύ των έντυπων μέσων του κέντρου και της
περιφέρειας.
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Υπηρεσίες προς τους εκδότες των εφημερίδων της περιφέρειας :
Δυνατότητα να δημοσιεύουν το έντυπο τους (όλο το κείμενο ή την πρώτη
σελίδα) σε μορφή εικόνας ή PDF στην προσωπική σελίδα τους που θα τους
διατεθεί μέσα στο perifereianews.gr
Δυνατότητα να καθιστούν διαθέσιμο το έντυπο τους στα χρονικά πλαίσια που
ορίζουν οι ίδιοι, διαφορετικά αν το επιθυμούν για τους χρήστες του
εσωτερικού και διαφορετικά για τους χρήστες του εξωτερικού.
Δυνατότητα να τροποποιούν ή να διαγράφουν το περιεχόμενο του εντύπου
τους.
Δυνατότητα να κρατούν αρχείο των εντύπων τους χωρίς να έχουν σε αυτό
δικαίωμα πρόσβασης άλλοι χρήστες
Δυνατότητα διαμόρφωσης της προσωπικής σελίδας ανά έντυπο μέσα από μια
λίστα προτύπων (Templates).
Δυνατότητα διαχείρισης των δεδομένων και δυνατότητα αλλαγής κωδικών
πρόσβασης.
Δυνατότητα να εξάγουν στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την
επισκεψιμότητα της προσωπικής σελίδας του εντύπου τους. Τα στατιστικά
στοιχεία που εξάγονται μπορούν να διαφοροποιηθούν σε κατηγορίες όπως
επισκέψεις από χρήστες του εσωτερικού, χρήστες του εξωτερικού και
εγγεγραμμένους ειδικούς χρήστες.
Δυνατότητα λήψης ενημερώσεων RSS.
Δυνατότητα αποστολής Newsletters προς όλους τους εγγεγραμμένους
χρήστες
Δυνατότητα συμμετοχής σε περιοχές συζητήσεων και επικοινωνίας με όλους
τους εγγεγραμμένους χρήστες που συμμετέχουν στο Forum (Discussion
Forums)
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