
11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην 
CytaInfo+ 

 

Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα 
γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ 
δεκηνύξγεζαλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία νη Πέηξνο Χαηδελενθύηνπ, Νηθόιαο 
Μειεηίνπ θαη Νίθαλδξνο Νηθνιάνπ. Έλα μερσξηζηό app, ην πξώην ηεο Cyta, πνπ 
έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζην apple store πξηλ ιίγεο κέξεο απνδεηθλύνληαο πσο άκα 
ππάξρεη ζέιεζε θαη όξεμε γίλνληαη πνιιά αθόκα θαη ζε πεξηόδνπο ύθεζεο! Καη επεηδή 
ε γξάθνπζα είρε ηελ ηύρε λα έρεη απηή ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό ηεο εδώ θαη θαηξό 
(από ηόηε πνπ ήηαλ ζε δνθηκαζηηθή κνξθή) νθείιεη λα παξαδερηεί όηη έρεη πηα 
εζηζηεί… Ιδνύ γηαηί… 
  

 

1. Καη’ αξρήλ κε ην πνπ ζα ην θαηεβάζεηο ζην έμππλν θηλεηό ζνπ (αλ έρεηο iphone 
κπνξείο από ηώξα λα ην θαηεβάζεηο ζην θηλεηό ζνπ, ελώ αλ έρεηο θηλεηό android ζα 
πξέπεη λα θάλεηο ιηγάθη ππνκνλή κέρξη λα αλαξηεζεί θαη ζην google play), ζα 
αληηιεθζείο πσο ζα ζνπ γιηηώζεη ρξόλν, είηε ζην λα ςάρλεηο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 
νξγαληζκνύ, ζην πεξηνδηθό ηεο cytavision, είηε ζην λα πεξηκέλεηο ζην ηειέθσλν λα 
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ζε εμππεξεηήζνπλ νη άλζξσπνη ηεο πξώηεο γξακκήο. Δηόηη απηό ην «καγηθό» 
ηεηξαγσλάθη ηα έρεη όια. 

2. Είλαη παλ’ εύθνιν ζηε ρξήζε. Κάζε ηνπ ζεκείν ζε νδεγεί θαη ζε δηαθνξεηηθό πεδίν, 
παξέρνληάο ζνπ ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο. 

 

3. Έρεηο απιήξσην ινγαξηαζκό θαη πξέπεη λα ςάμεηο λα βξεηο ην πιεζηέζηεξν 
Cytashop γηα λα ηνλ πιεξώζεηο; Τόηε θάλεηο έλα θιηθ ζην find us θαη ακέζσο 
γιηηώλεηο από αηάθεο ηνπ ζηπι «έπξεπε λα ζηξίςεηο πνδά» ή «εγώ ζνπ ην ‘ιεγα όηη 
ήηαλ αξηζηεξά»! Τν ελ ιόγσ θνπκπάθη πεξηιακβάλεη όια ηα Cytashop κε ράξηεο, 
ρσξηζκέλα θαηά πόιε θαη θαηά απόζηαζε. Αλ θάλεηο θιηθ ζε θάπνην από απηά, ζα ζνπ 
ζεκεηώζεη επάλσ ζην ράξηε ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηο γηα λα ην βξεηο 
από ην ζεκείν πνπ βξίζθεζαη. Παηώληαο ζην info arrow ζνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν Cytashop. Τη άιιν ζέιεηο; Είλαη ιεο θαη ζε αξπάδεη από ην ρέξη θαη ζε 
παίξλεη ζην ζεκείν πνπ επηζπκείο! 
  

4. Οθ καο έρεηο θηππήζεη ε θξίζε, έρνπκε …θνπξεπηεί, 
αιιά επηπρώο ππάξρεη θαη ην Cytanet Wifi! Καη επηπρώο πνπ ην ζπγθεθξηκέλν app 
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καο παξέρεη ζπγθεληξσκέλα όια ηα Cytanet Wifi hot spots (ρσξηζκέλα κε απόζηαζε 
θαη θαηά πόιε). 
Αλ θάλεηο θιηθ ζε θάπνην από απηά, ζα ζνπ ζεκεηώζεη επάλσ ζην ράξηε ηε δηαδξνκή 
πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηο γηα λα ην βξεηο από ην ζεκείν πνπ βξίζθεζαη. 
Παηώληαο ζην info arrow ζνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν wifi hot spot. 
Οπόηαλ ζα μέξεηο θαη ζε πνην θαθέ ζα παο ην Σάββαην ην πξσί πνπ ζα ζνπ παξέρεη 
δσξεάλ wifi! 
  

  

  

 
5. Τν πην εθπιεθηηθό θαη πην πνιπρξεζηκνπνηεκέλν ζεκείν ηνπ app γηα ηε γξάθνπζα 
είλαη ην θνπκπάθη ηεο 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 ιεπηά πξηλ. Έηζη δελ πξόθεηηαη λα μεράζεηο λα δεηο ηηο «Παηάηεο 
Αληηλαρηέο» δηόηη έρεηο μεραζηεί πιέλνληαο ηα πηάηα! Μπνξείο κάιηζηα λα κνηξαζηείο 
κε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηέιλνληαο είηε sms, tweet, email ή 
θάλνληαο post ζην facebook. Καη ην πην εθπιεθηηθό κπνξείο λα δεηο ηη παίδεη ηώξα θαη 
ηη αθνινπζεί κεηά γιηηώλνληαο έηζη ρξόλν ζην λα ςάρλεηο ζηελ ηειενπηηθό νδεγό. 
  

6. Σνπ είρε πεη ν/ε θνιιεηόο/ή ζνπ πσο ππάξρεη κηα πξνζθνξά ηεο so easy αιιά δελ 
γλσξίδεηο πεξηζζόηεξα; Αλ κπεηο όκσο ζην ζεκείν Cytatips ζα δεηο όια ηα tips πνπ 
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ζηέιιεη ν ινγαξηαζκόο καο ζην twitter@cytasupport θαη ζα πιεξνθνξεζείο γηα ό,ηη 

πξνζθνξέο ηξέρνπλ από ηηο ππεξεζίεο ηεο Cyta.  
7. Καη εθεί πνπ αλαξσηηέζαη πσο ελεξγνπνηείηαη ην internet safe ηεο Cytanet ή γηαηί 
αλαβνζβήλεη ην modem (θαη δελ έρνπλ έξζεη αθόκα ηα Χξηζηνύγελλα), κπνξείο απιά 
λα κπεηο ζην ζεκείν FAQ θαη λα ιύζεηο όιεο ζνπ ηηο απνξίεο. Τν ζεκείν απηό 
πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζε ζέκαηα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην δηαδίθηπν, ηε 
Cytavision θαη ηε Cytamobile-vodafone, όπσο ηηο ζπγθέληξσζαλ νη ζπλάδειθνη ηεο 
πξώηεο γξακκήο βάζεη ησλ απνξηώλ ησλ πειαηώλ. 

 
8. «Αμίδεη λα πάξσ ην λέν Samsung», αλαξσηηέζαη κόλνο/ε θαη δελ παίξλεηο θακία 
απάληεζε… Γηα κπεο ηόηε ζην ζεκείν Forum ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα ζε νδεγήζεη 
ακέζσο ζην πεξηερόκελν ηνπ forum ηεο Cyta. Εθεί ζα κπνξέζεηο λα θάλεηο ηηο 
εξσηήζεηο ζνπ θαη ην έκπεηξν πξνζσπηθό ηνπ Οξγαληζκνύ ζα ζνπ δώζεη ηηο 
απαληήζεηο πνπ αλαδεηάο. Μπνξείο επίζεο λα κπεηο ζε ζπδεηήζεηο κε άιινπο ρξήζηεο 
θαη λα βγάιεηο ηα δηθά ζνπ ζπκπεξάζκαηα. 
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9. Χάιαζε ην modem θαη δελ μέξεηο ηη λα θάλεηο; «Πάξε ηειέθσλν ζηε Cyta», ζνπ 
ιέλε. Σε πνην ηειέθσλν, όκσο; Σην ζεκείν Contact us ζα βξεηο όιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο γηα άκεζε επηθνηλσλία κε ηε Cyta, ηα ηειέθσλα, ηα email θαη ηα 
θνηλσληθά δίθηπα ηνπ Οξγαληζκνύ. Χξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηηο έρεηο πάληα καδί 
ζνπ όπνπ θη αλ βξίζθεζαη. 

 

10. Αλ ζε ελδηαθέξεη λα γλσξίδεηο ηηο πξνζθνξέο θαη άιιεο αλαθνηλώζεηο πνπ 
αθνξνύλ ηνλ νξγαληζκό δελ έρεηο παξά λα κπεηο ζην ζεκείν News/Offers. 
Παξάιιεια αλ ην επηιέμεηο ζα ιακβάλεηο θαη notifications. Οπόηαλ ηελ επόκελε θνξά 
πνπ ζα ππάξρεη δηαγσληζκόο γηα Ipad mini ζα έρεηο ελεκεξσζεί εγθαίξσο ώζηε λα 
ιάβεηο κέξνο πξνηνύ… ιήμεη. 
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11. Σην ζεκείν Info ζνπ παξέρνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 
θαζώο θαη από ζεκείν ζε ζεκείν βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
είζαη θαη πνιύ εμνηθεησκέλνο κε ηα έμππλα θηλεηά. 

 

+1. Αθόκε ην ζθέθηεζαη; Καηέβαζέ ην ηώξα! Λίγν ην ‘ρεηο λα έρεηο όιν ηνλ θόζκν 
ηεο Cyta ζε έλα θαη κόλν θνπκπάθη θαη λα κπνξείο λα ηνλ παίξλεηο όπνπ ζέιεηο; Δηόηη 
ε ελ ιόγσ εθαξκνγή ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα ραξαθηεξηζηεί σο «Cyta ηζέπεο»! 

 P.S. Αμίδεη λα αλαθεξζνύκε πωο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ app γηα ην Android ήηαλ 
κεγάιε ε ζπκβνιή θαη ε βνήζεηα ηνπ ζπλαδέιθνπ Κπξηάθνπ Χξίζηνπ. Επίζεο, 

πνιύηηκε ήηαλ θαη ε βνήζεηα ηωλ δνθηκαζηηθώλ ρξεζηώλ ηωλ app, νη νπνίνη κε ηα 
feedback ηνπο, νδήγεζαλ ζηελ ηειεηνπνίεζε ηωλ εθαξκνγώλ.  

Κείκελν: Ηγεζώ Χαξαιακπίδνπ 
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