
 

Οδηγός Διαχείρισης app 
android (push 
notification) 

 
«Δουλεύω Ηλεκτρονικά , Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια  - by e-base.gr» 
 
Web : www.e-base.gr  | E-mail : support@e-base.gr  | Facebook : Like 

 
 

Παρακάτω μπορείτε να μελετήσετε τον οδηγό για την διαχείριση του απλού 

ενημερωτικού application που έχετε φτίαξει από την εταιρεία μας για android. 

Εφόσον συνδεθείτε στην διαχείριση της εφαρμογής (url πρόσβασης μαζί με κωδικούς 

πρόσβασης σας έχει σταλεί σε e-mail σαν απλό κείμενο για λόγους ασφαλείας). 

 

 

1. Συνδέεστε στο σύστημα και πάτατε το κουμπί «επεξεργασία» 

 

 

 

2. Στην επιλογή «γενικά» συμπληρώνετε στοιχεία για την επιχείρηση 

– οργανισμό – γραφείο σας (πχ λογότυπο, τηλέφωνα, 

διευθύνσεις, κλπ) 

http://www.e-base.gr/
mailto:support@e-base.gr
http://www.facebook.com/pages/E-basegr/238320352901330


 

 

3. Στην επιλογή «news» βάζετε τα νέα ή τις ανακοινώσεις για την 

επιχείρηση – οργανισμό – γραφείο σας 



 

Πατώντας το κουμπί «Νεο» καταχωρείτε το άρθρο σας ή τις 

ανακοινώσεις που θέλετε. Αν πατήσετε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ τότε 

αποστέλλεται push notification (γκλιν γκλιν) στα κινητά των πελατών 

που έχουν κατεβάσει την εφαρμογή ώστε να διαβάσουν το άρθρο ή την 

ανακοίνωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να σταλεί η ειδοποίηση πρέπει πρώτα να κάνετε 

αποθήκευση και μετά να πατήσετε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 



 



 

 

4. Στην επιλογή «κατηγορίες» δημιουργείτε τις κατηγορίες που θα 

ανήκουν τα άρθρα σας. 

 



 

 

 

5. Η ειδοποίηση έχει σταλεί στους παραλήπτες που έχουν κατεβάσει 

το application. Έχει εμφανιστεί η ειδική σήμανση στο application 

και πατώντας πάνω μεταφέρεται ο επισκέπτης στο άρθρο όπου 

το διαβάζει 

 





 

 

 

 

 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ενδέχεται ορισμένες φορές να καθυστερεί η παράδοση του push 

notification για λίγα λεπτά λόγω της Google. Επίσης ανάλογα των εκδόσεων android 

και των αναβαθμίσεων ενδέχεται το κάθε application να χρειάζεται αναβαθμίσεις ή 

προσαρμογές στον αλγόριθμο του (άλλοτε με χρέωση και άλλοτε ΔΩΡΕΑΝ, ανάλογα 

τις προγραμματιστικές ενέργειες που θα απαιτηθούν), ώστε να είναι συμβατό και να 

λειτουργεί στις μεταγενέστερες εκδόσεις android (πχ μπορεί να λειτουργεί σε έκδοση 

android 6.0.1 και να μην λειτουργεί σε έκδοση android 6.0.3). Σε αυτή την περίπτωση 

θα ενημερωθείτε από τον προγραμματιστή. 

 

 

(!) Απαγορεύεται η αλλοίωση ή τροποποίηση (μερική ή ολική) του συγκεκριμένου άρθρου 

χωρίς την άδεια από τον δημιουργό www.e-base.gr 

http://www.e-base.gr/

