ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Το SISEI είναι ένα καινοτόμο σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, το οποίο παρέχεται
στους ασθενείς των Θεραπευτηρίων «ΟΛΥΜΠΙΟΝ». Εσείς, ως συγγενείς, μπορείτε μέσω
της εφαρμογής SISEI να επικοινωνείτε με τους αγαπημένους σας, ανά πάσα στιγμή, από
οπουδήποτε.

1

Κατεβάστε την εφαρμογή
Αναζητήστε στο Google Play την εφαρμογή SISEI και κατεβάστε
την στο κινητό ή το tablet σας.
Αν δεν έχετε συσκευή Android, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω
του ακόλουθου ιστότοπου:
https://web.sisei.eu/

2

Δημιουργήστε έναν προσωπικό λογαριασμό
Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής, επιλέξτε «Εγγραφή», για
να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία στη φόρμα και πατήστε
«Εγγραφή». Θα λάβετε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που έχετε καταχωρίσει. Πατήστε στον σύνδεσμο που θα βρείτε
σε αυτό το email για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας.
Στη συνέχεια, θα συνδεθείτε αυτόματα στην εφαρμογή.

3

Προσθέστε τον ασθενή στις επαφές σας
Μόλις συνδεθείτε στην εφαρμογή, θα βρείτε στις ειδοποιήσεις
αίτημα από τον συγγενή σας για να συνδεθείτε μέσω της
εφαρμογής. Αποδεχθείτε το αίτημα, για να μπορείτε να
επικοινωνείτε μαζί του.
Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη λάβει αίτημα, μπορείτε να
στείλετε εσείς στον ασθενή. Στην οθόνη «Επαφές», πατήστε το
κουμπί προσθήκης και συμπληρώστε το username του ασθενή.
Το username θα το βρείτε στη σχετική επιστολή από το
Θεραπευτήριο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»

4

Επικοινωνήστε με βιντεοκλήση ή μήνυμα
Αφού έχετε συνδεθεί με τον ασθενή, θα εμφανίζονται τα
στοιχεία του στην οθόνη «Επαφές», στην οποία μπορείτε να
μεταβείτε από το κουμπί του μενού. Από εκεί, μπορείτε να
τον καλέσετε απευθείας, πατώντας το κουμπί κλήσης.
Εναλλακτικά, πατήστε πάνω στο όνομα και στη συνέχεια
επιλέξτε «Μηνύματα», για να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα.
Το μήνυμά σας θα εμφανιστεί στην οθόνη του ασθενή.

5

Στείλτε ευχές με φωτογραφίες
Μπορείτε να μοιραστείτε φωτογραφίες με τον ασθενή. Οι
φωτογραφίες που ανεβάζετε στην εφαρμογή θα
εμφανίζονται στην οθόνη του, η οποία λειτουργεί και σαν
ψηφιακή κορνίζα.
Στην οθόνη «Φωτογραφίες» μπορείτε να δείτε τις
φωτογραφίες που έχετε ανεβάσει. Πατήστε το κουμπί με
την κάμερα για να ανεβάσετε μια νέα φωτογραφία.
Μπορείτε να ανεβάσετε μια νέα λήψη ή κάποια
φωτογραφία από τη μνήμη της συσκευής σας.
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