
CytaInfo+ ένα application για τη Cyta…. 

 
Τν CytaInfo+ είλαη κηα εθαξκνγή πνπ ζνπ εμνηθνλνκεί ρξόλν.  Γξεγνξόηεξα από ην 
λα ζεξθάξεηο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ νξγαληζκνύ ή λα πεξηκέλεηο ζην ηειέθσλν γηα 
εμππεξέηεζε.  Μηα εθαξκνγή πνπ ζνπ ιύλεη ηα ρέξηα θαη ζνπ παξέρεη όιεο εθείλεο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ όινη ρξεηαδόκαζηε ζπλερώο. 

Πσο ιεηηνπξγεί θαη ηη πεξηιακβάλεη; 

Πως λειτοσργεί 

Σηελ πξώηε ζειίδα ηεο εθαξκνγήο βιέπεηο ην πην θάησ:  

 

 

Κάζε ζεκείν ζε νδεγεί θαη ζε δηαθνξεηηθό πεδίν, παξέρνληάο ζνπ ηηο αληίζηνηρεο 
πιεξνθνξίεο.  

 

 

 

 

 

 



Αο δνύκε ηα πεδία:  

1. Find us: Πεξηιακβάλεη όια ηα Cytashop κε ράξηεο, ρσξηζκέλα θαηά πόιε θαη 
θαηά απόζηαζε.  Αλ θάλεηο θιηθ ζε θάπνην από απηά, ζνπ ζεκεηώλεη επάλσ 
ζην ράξηε ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηο γηα λα ην βξεηο από 
ζεκείν πνπ βξίζθεζαη.  Παηώληαο ζην info arrow ζνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 
ην ζπγθεθξηκέλν Cytashop 

       

2. Cytanet Wifi: Σην πεδίν απηό ζα βξεηο ζπγθεληξσκέλα όια ηα Cytanet Wifi 
hot spots (ρσξηζκέλα αλαιόγσο ηεο απόζηαζεο θαη αλά πόιε). Κάλνληαο θιηθ 
ζε θάπνην από απηά, ζεκεηώλεη επάλσ ζην ράξηε ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζήζεηο από ην ζεκείν πνπ βξίζθεζαη γηα λα ην βξεηο. Παηώληαο ζην 
info arrow ζνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν wifi hot spot. 

 

 



 

3. Cytavision: Χσξηζκέλν ζε πέληε θαηεγνξίεο (channels, sports, movies,favorites 
θαη reminders) ην πεδίν απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα έρεη επάλσ ζηελ 
έμππλε ζπζθεπή ηνπ όια ηα πξνγξάκκαηα ηεο ηειεόξαζεο!  Παξέρεη επίζεο ηηο 
πεξηιήςεηο ησλ πξνγξακκάησλ, ελώ ελεξγνπνηώληαο ην «Reminder», ζνπ 
ππελζπκίδεη πόηε μεθηλάεη ην αγαπεκέλν ζνπ πξόγξακκα κε notification 15 ιεπηα 
πξνεγνπκέλσο.  Μπνξείο κάιηζηα λα κνηξαζηείο κε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζηέιλνληαο sms, tweet, email ή θάλνληαο post ζην facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Cytatips: Σην πεδίν απηό παξέρνληαη όια ηα tips πνπ ζηέιλεη ν ινγαξηαζκόο καο 
ζην twitter @cytasupport 

 

5. FAQ: Απαληήζεηο ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην δηαδίθηπν, ηε Cytavision 
θαη ηε Cytamobile-vodafone, όπσο ηηο ζπγθέληξσζαλ νη ζπλάδειθνη ηεο πξώηεο 
γξακκήο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπρλόηεξεο εξσηήζεηο πνπ δέρνληαη από ηνπο 
πειάηεο. 

 



 

 
6. Forum: Άκεζε πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν ηνπ forum ηεο Cyta.  

 

7. Contact us: Πεξηιακβάλεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα άκεζε επηθνηλσλία κε ηε Cyta, 
όπσο ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, emails θαη ηελ παξνπζία ηνπ Οξγαληζκνύ ζηα 
θνηλσληθά δίθηπα. 

 



 

8. News/Offers: Σην πεδίν απηό βιέπεηο πξνζθνξέο θαη αλαθνηλώζεηο.  Παξάιιεια 
επηιέγνληαο ην ιακβάλεηο notifications. 

 

9. Info: Σην ζεκείν απηό παξέρνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 
θαζώο θαη βνήζεηα πεξηήγεζεο ζηελ εθαξκνγή ζεκείν πξνο ζεκείν.  

 



 

Τν CytaInfo+ δεκηνπξγήζεθε κε πξσηνβνπιία ησλ ζπλαδέιθσλ Νηθόια Μειεηίνπ, 
Πέηξν Χαηδελενθύηνπ, Νίθαλδξν Νηθνιάνπ θαη Χξίζην Κπξηάθνπ. Τν app είλαη 
δηαζέζηκν ζην app store θαη ζην google play. 
 


