22 Ιανουαρίου 2015
Καλώς ήρθατε στο ενημερωτικό δελτίο του ADVENT!
Περιγραφή Έργου
Το έργο ADVENT στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος για την παροχή ενός
άνετου και ασφαλούς περιβάλλοντος καθημερινής διαβίωσης των ηλικιωμένων με
παράλληλη διατήρηση της φορητότητας και της ανεξαρτησίας τους. Απώτερος στόχος είναι η
δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την υποβοήθηση των ηλικιωμένων στην εκτέλεση
των καθημερινών τους δραστηριοτήτων με αυξημένη ασφάλεια, σιγουριά και αποδοτικότητα.

Συνέδριο "Successful R&I in Europe 2014 - 6th European
Networking Event"
Πάνω από 350 συμμετέχοντες από περισσότερες από 21 χώρες: Αυτό ήταν το άκρως
ικανοποιητικό αποτέλεσμα του συνεδρίου "Successful R&I in Europe 2014 - 6th European
Networking Event" που πραγματοποιήθηκε στις 30-31 Οκτωβρίου αποδεικνύοντας για 6η
φορά ότι είναι μια ιδανική πλατφόρμα για τους ερευνητές των επιχειρήσεων και της
επιστήμης για να ανταλλάξουν εμπειρίες, και να διαχύσουν τα αποτελέσματα των έργων τους
σε πιθανούς πελάτες ή συνεργάτες. Φέτος, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά
στο κομψό και πιο ευρύχωρο περιβάλλον του Van der Valk Airporthotel κοντά στο
αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ.

Στο εν λόγω συνέδριο παραβρέθηκε και αποστολή από το πρόγραμμα ADVENT, που
αποτελούταν από τον αναπληρωτή καθηγητή του ΕΑΠ και συντονιστή του έργου ADVENT
Αχιλλέα Καμέα και τον υπεύθυνο διάχυσης και διευθυντή της Φροντίδας Ζωής Γιώργο
Κουμανάκο, οι οποίοι και παρουσίασαν την ιδέα και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του
έργου. Ταυτόχρονα είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με αντίστοιχες κοινοπραξίες
Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και μεμονωμένους εταίρους από το χώρο της
έρευνας και της τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και την ατζέντα του μπορείτε να
απευθυνθείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
Ατζέντα
Αποτελέσματα συνεδρίου

Πορεία του έργου
Όσον αφορά στην πρόοδο του έργου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μέσω Skype στις 17 του
Δεκέμβρη στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εταίροι και έγινε μια ανασκόπηση της πορείας
των εργασιών και μια αποτίμηση της τωρινής κατάστασης και των εν εξελίξει εργασιών.
Σε γενικές γραμμές το έργο βαδίζει εντός χρονοδιαγράμματος ενώ στο σημείο που
βρισκόμαστε το βάρος έχει δοθεί:
-

στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης του μεσισμικού,

-

στην ολοκλήρωση του δικτύου των αισθητήρων

-

στη διασύνδεση (ολοκλήρωση) του Μ2Μ Data Center της Zelitron με την πλατφόρμα
ADVENT

-

στην αρχική σχεδίαση των διεπαφών των χρηστών,

-

στην αρχική προσέγγιση των προδιαγραφών ασφαλείας των δεδομένων του
συστήματος.

Τέλος υποβλήθηκε η ενδιάμεση έκθεση προόδου συμπληρωμένη με τα οφέλη/αναμενόμενα
αποτελέσματα για κάθε φορέα σε επίπεδο ΕΕ, για την ολοκλήρωση της έκθεσης του φυσικού
αντικειμένου.
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