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Πρόλογος
Ο παρόν οδηγός αφορά το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείριση Κοινών Πόρων (ΠΣ-ΔΚΠ) το οποίο
αναπτύχθηκε στα πλαίσια προγράμματος “Απλούστευση και ηλεκτρονικοποίηση πέντε διαδικασιών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου”
Οι διαδικασίες καλύπτουν όλο το φάσμα της διαχείρισης των χώρων, από την εισαγωγή ενός νέου χώρου
προς χρήση μέχρι τη διαχείριση των αιτημάτων διάθεσης και κράτησης. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών
έχει λάβει υπόψη τις αλλαγές που επιφέρει στη διάρθρωση των Πανεπιστημίων ο Νόμος 4009/2011,
καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δικτυακής δομής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Με τις νέες διαδικασίες αναμένεται να βελτιωθεί η αξιοποίηση των χώρων και, κυρίως, των αιθουσών
διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών εργαστηρίων διαμέσου του καλύτερου συντονισμού των
προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) που διαμοιράζονται τις αίθουσες.
Το ΠΣ-ΔΚΠ αυτοματοποιεί πολλές από τις διαδικασίες που επί του παρόντος εκτελούνται είτε με
διακίνηση εντύπων είτε με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, συμβάλλει στην προστασία
του περιβάλλοντος μειώνοντας τη χρήση εντύπων και την ανάγκη μετακινήσεων.
Επιπλέον, επιτυγχάνεται η ομογενοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται από τις διαφορετικές
περιφερειακές διευθύνσεις, που μέχρι τώρα λειτουργούσαν ανεξάρτητα, και συγκεντρώνονται όλα τα
δεδομένα χρήσης των χώρων και εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η αξιολόγηση της
χρήσης των κτηριακών πόρων του Πανεπιστημίου.
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1. Εισαγωγή και Έξοδος απο το Σύστημα
Για την εισαγωγή (Login) στην εφαρμογή Διαχείρισης Κοινών Πόρων ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει ένα
όνομα χρήστη (username) και ένα κωδικό πρόσβασης (password). Ο χρήστης μεταβαίνει στην ιστοσελίδα
crms.aegean.gr και πληκτρολογεί στα αντίστοιχα πεδία το Όνομα Χρήστη και κωδικό πρόσβασης και
πατάει Enter.
Ο χρήστης μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποσυνδεθεί πατώντας το Αποσύνδεση που βρίσκεται πάνω
δεξιά της σελίδας και είναι εμφανή σε κάθε σελίδα της εφαρμογής.

2. Κουμπί Βοήθεια
Για να ενεργοποιήσετε την Βοήθεια, κάνετε κλίκ στο κουμπί
στο δεξιό πάνω μέρος της σελίδας. Με το
πάτημα του κουμπιού αυτού εμφανίζεται παράθυρο όπου περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το
σημείο που βρίσκεστε στην εφαρμογή (εικόνα 1).
Το κουμπί αυτό είναι ορατό σε κάθε οθόνη της εφαρμογής, έτσι έχετε την δυνατότητα να το
ενεργοποιήσετε στο σημείο που τυχόν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες.
Για να κλείσετε το παράθυρο της βοήθειας πατήστε το κουμπί

στο πάνω δεξιό μέρος του παραθύρου.

Εικόνα 1. Παράθυρο Βοήθειας

3. Μενού Επιλογών
3.1

Προφίλ

Στην μενού Προφίλ, ο χρήστης έχει την δυνατότητα για προβολή πληροφοριών σχετικών με το
λογαριασμό πρόσβασής του, των δικαιωμάτων που έχει στην εφαρμογή καθώς και με την επιλογή της
επιθυμητής γλώσσας.
Οι καρτέλες που είναι διαθέσιμες στο μενού Προφίλ είναι οι:
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Για την μετάβαση σε κάθε καρτέλα, ο χρήστης πρέπει να πατήσει επάνω στο όνομα της καρτέλας.



Στην καρτέλα Ομάδες Χρήστη, εμφανίζονται οι ομάδες στις οποίες ο χρήστης είναι μέλος, π.χ
Administrators Group (εικόνα ). Εδώ ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει καμία τροποποίηση.



Στην καρτέλα Δικαιώματα Πόρων προβάλλονται τα δικαιώματα που έχει ο λογαριασμός χρήστη
στην εφαρμογή, π.χ πλήρη δικαιώματα. Εδώ ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει καμία τροποποίηση.

 Στην καρτέλα Διαχείριση Γλώσσας δίνεται η δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής γλώσσας
εμφάνισης της εφαρμογή μέσα απο μια λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες, π.χ Αγγλικά.

Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα πατώντας το βελάκι και στην συνέχεια πατήστε Επεξεργασία
γλώσσας (εικόνα ).

ή
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 Στην καρτέλα Αλλαγή Συνθηματικού εμφανίζεται μια φορμα όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει
νέο συνθηματικό (κωδικό πρόσβασης) για την είσοδό του στην εφαρμογή
Απαιτείται να γίνει εισαγωγή του υπάρχοντος συνθηματικού καθώς και του νέου συνθηματικού
που επιθυμεί ο χρήστης.

Για την επικύρωση της αλλαγής και εφόσον έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία της φόρμας, πατήστε
το κουμπί Αλλαγή συνθηματικού (εικονα )..

3.2 Διαχειριστικά Εργαλεία
Το μενού Διαχειριστικά Εργαλεία αφορά στην διαχείριση (προσθήκη, τροποποίηση, διαγραφή) των
χρηστών, των ομάδων χρηστών καθώς και των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους σε διάφορους πόρους του
συστήματος.
Περιλαμβάνει τα εξής υπομενού:

3.2.1 Διαχείριση Χρηστών
Στη Διαχείριση Χρηστών υπάρχουν οι εξής καρτέλες:
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 Φόρμα Εισαγωγής – Επεξεργασίας: Αφορά στην προσθήκη νέου χρήστη της εφαρμογής.
Ενδείκνυται για εισαγωγή μεμονωμένων χρηστών (εικονα ).

 Εισαγωγή χρηστών με αρχείο: Σε αυτή την καρτέλα δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης
δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών χρηστών. Βασική προυπόθεση είναι να υπάρχουν τα
παραπάνω στοιχεία (username, όνομα και επώνυμο χρήστη, κλπ) των χρηστών συγκεντρωμένα σε
ένα αρχείο.
o

Κάθε γραμμή του αρχείου αντιπροσωπεύει ένα χρήστη και θα πρέπει να αποτελείται
απο 6 στήλες χωρισμένες με κόμμα (,) π.χ
Username, όνομα, επώνυμο, email, κατηγορία χρήστη, κατάσταση χρήστη
gchryso1,giorgos,chrysoloras,nionios.arena@gmail.com,0,1
npap1,nikos,papaloukas,nionios.arena@gmail.com,1,1

 Σημείωση:
Για την Κατηγορία Χρήστη εισάγετε 0 για τοπικό χρήστη και 1 για ldap χρήστη.
Για την Κατάσταση χρήστη εισάγετε 0 για ενεργός και 1 για ανενεργό.
Η εισαγωγή του αρχείου στο σύστημα γίνεται ως εξής:
Κάντε κλίκ στο κουμπί Browse… και επιλέξτε, απο το παράθυρο που εμφανίζεται, το αρχείο απο
το σημείο που το έχετε αποθηκεύσει. Πατήστε στο κουμπί Open και στην συνέχεια κάντε κλίκ στο
κουμπί Ανέβασμα αρχείου για να «φορτώσετε» το αρχείο στο σύστημα (εικονα ).
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 Εμφάνιση Αποτελεσμάτων: Σε περίπτωση που θέλετε να τροποιήσετε ή να διαγράψετε ένα
χρήστη του συστήματος επιλέξτε την καρτέλα Εμφάνιση Αποτελεσμάτων. Σε αυτή την καρτέλα
μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τα δικαιώματα που έχει ο συγκεκριμένος χρήστης στην εφαρμογή.
Αρχικά, γίνεται αναζήτηση του χρήστη που θέλετε να επεξεργαστείτε με βάση το όνομα χρήστη
(username) και πατάτε το κουμπί

όπου εμφανίζονται τα αποτελέματα (εικονα ).

Στον πίνακα με τα αποτελέσματα εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό του
χρήστη ενώ στα δεξιά εμφανίζονται τα εικονίδια
Προβολή δικαιωμάτων αντίστοιχα.

Τροποποίηση, Διαγραφή και

3.2.2 Ομάδες Χρηστών

Στο υπομενού Ομάδες Χρηστών μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ομάδες (groups) χρηστών του συστήματος.
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω καρτέλες:

 Φόρμα Εισαγωγής – Επεξεργασίας: Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα χρηστών για
το σύστημα, π.χ users
Στην φόρμα Εισαγωγής πληκτρολογείτε το όνομα της ομάδας που επιθυμείτε και μια μικρή
περιγραφή. Στην συνέχεια πατάτε το κουμπί Εισαγωγή group για να καταχωρήσετε την νέα ομάδα
στο σύστημα (εικονα ).
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 Εμφάνιση Αποτελεσμάτων: Στην καρτέλα αυτή δίνεται η δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας
μιας ομάδας χρηστών. Η αναζήτηση της ομάδας γίνεται με βάση το όνομά της (εικονα ).
Εισάγετε το όνομα της ομάδας στο πεδίο Όνομα Ομάδας και κάνετε κλίκ στο κουμπί

.

Στην συνέχεια εμφανίζεται πίνακας με τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Στα δεξιά του πίνακα αποτελεσμάτων υπάρχουν τα εικονίδια
(Users), Τροποποίηση Ομάδας και Διαγραφή Ομάδας αντίστοιχα.



Μέλη Ομάδας

Για να τροποιήσετε τα στοιχεία μιας ομάδας χρηστών κάνετε κλίκ στο εικονίδιο
όπου
στην συνέχεια τα στοιχεία της ομάδας εμφανίζονται στην Φόρμα εισαγωγής-επεξεργασίας
όπου μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Για να καταχωρήσετε τις αλλαγές
πατήστε το κουμπί Επεξεργασία group (εικόνα).
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Για να διαγράψετε μια ομάδα χρηστών απο το σύστημα, επιλέξτε το κουμπί
αντίστοιχη ομάδα που επιθυμείτε να διαγραφεί.

στην

Μπορείτε να προβάλετε τα μέλη της ομάδας καθώς επίσης να προσθέσετε νέα ή και να
διαγράψετε υπάρχοντα μέλη κάνοντας κλίκ στο κουμπί Users
εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

.

Πατώντας το Users,



Για να διαγράψετε μέλη της ομάδας κάνετε κλίκ στο εικονίδιο
επιθυμείτε να διαγράψετε.



Για να προσθέσετε τα μέλη μιας ομάδα, κάνετε αναζήτηση με βάση το όνομα χρήστη
(username) στο πεδίο Εύρεση χρήστη. Απο κάτω απο την εύρεση εμφανίζεται πίνακας με τον
χρήστη που αναζητήσατε. Κάνετε κλίκ στο

στο αντίστοιχο χρήστη που

για να προσθέσετε τον χρήστη στην ομάδα.

3.2.3 Πόροι
Οι κοινοί πόροι τους οποίους διαχειρίζεται το ΠΣ-ΔΚΠ χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
 κοινοί πόροι μακροχρόνιας χρήσης π.χ. Γραφεία διδασκόντων, θέσεις εργασίας διοικητικού
προσωπικού, ερευνητικά εργαστήρια, αποθήκες κ.α. Οι πόροι αυτοί στο ΠΣ-ΔΚΠ αναφέρονται ως
Αποκλειστικής χρήσης
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 Κοινοί πόροι βραχυχρόνιας χρήσης π.χ. Αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες τηλεδιασκέψεων,
βοηθητικό εποπτικό υλικό (video projector) κ.α. Οι πόροι αυτοί στο ΠΣ-ΔΚΠ αναφέρονται ως
Κοινής χρήσης

i.

Διαχείριση ειδών πόρων

Κατά την πρώτη είσοδο στο σύστημα, θα πρέπει να οριστούν από τους διαχειριστές του συστήματος τα
είδη των κοινών πόρων που θα διαχειρίζεται το ΠΣ-ΔΚΠ, ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού.
Για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου η εφαρμογή θα έχει ήδη τα εξής είδη πόρων καταχωρημένα:









Νησί
Κτίριο
Αίθουσα Διδασκαλίας
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης – Τηλεκπαίδευσης
Αίθουσα Συνεδριάσεων
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Θέση Εργασίας
Αποθήκη

Αν από την αρμόδια επιτροπή και τον διαχειριστή του ΠΣ-ΔΚΠ, διαπιστωθεί ανάγκη για συμπλήρωση,
επεξεργασία ή διαγραφή των υφιστάμενων ειδών πόρων, αυτό μπορεί να γίνει από το μενού
Διαχειριστικά εργαλεία -> Πόροι -> Διαχείριση ειδών πόρων.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται και στην πρώτη καρτέλα που είναι ενεργοποιημένη “Διαχείριση ειδών
πόρων”, εμφανίζονται τα είδη πόρων που είναι ήδη καταχωρημένα. Δίπλα από κάθε είδος υπάρχουν τα
κουμπιά της Επεξεργασίας , εάν χρειάζεται να τροποποιήσουμε το όνομα ή την περιγραφή ενός
είδους, της Διαγραφής
εάν χρειάζεται να διαγράψετε κάποιο είδος και το κουμπί της Διαχείρισης
Χαρακτηριστικών των ειδών πόρων .

Για την εισαγωγή ενός νέου είδους πόρου, πηγαίνετε στα κενά πεδία στο τέλος της λίστας των ήδη
υπαρχόντων και συμπληρώνετε το Όνομα και την Περιγραφή του είδους πόρου και πατάτε το κουμπί
Προσθήκη
δίπλα. Το Όνομα είναι υποχρεωτικό πεδίο ενώ η Περιγραφή προαιρετική.
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Μετά την εισαγωγή ενός νέου είδους πόρου, θα πρέπει είτε από το κουμπί της Διαχείρισης
Χαρακτηριστικών είτε από καρτέλα “Διαχείριση Χαρακτηριστικών Πόρων”, να ορίσουμε ιδιότητες –
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους πόρου που εισάγαμε στο προηγούμενο βήμα και τα οποία θα

είναι κοινά για όλους τους πόρους που είναι του ιδίου τύπου.

Για παράδειγμα στην Αίθουσα διδασκαλίας έχουν περαστεί τα εξής χαρακτηριστικά:








Χωρητικότητα
Πίνακας
Θέρμανση
Γραφείο έδρας
Εμβαδό
Προβολικό πανί
Προβολέας οροφής

Οι τύποι των χαρακτηριστικών μπορούν να είναι: Integer (Ακέραιος), float (Πραγματικός), Text (Κείμενο
μέχρι 250 χαρακτήρες), Long Text (Κείμενο), Date (Ημερομηνία), checkbox (Πλαίσιο ελέγχου). Για την
εισαγωγή ενός νέου χαρακτηριστικού γράφετε το όνομα, που θα εμφανίζεται, επιλέγετε τον τύπο τον
οποίο θα πρέπει να έχει και πατάτε το κουμπί Προσθήκη
.

Εκτός από την Επεξεργασία και την Διαγραφή υπαρχόντων χαρακτηριστικών ενός είδους πόρου μπορείτε
να αλλάξετε και την σειρά που εμφανίζονται στην φόρμα Εισαγωγής κοινού πόρου.
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ii.

Διαχείριση Πόρων

Μετά την καταγραφή των διαφόρων ειδών πόρων και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών τους ακολουθεί η
δημιουργία των κοινών πόρων (Κοινής χρήσης ή Αποκλειστικής χρήσης ή Μη χρεώσιμο).

Κατά την εισαγωγή ενός νέου κοινού πόρου, υπάρχουν κάποια πεδία τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν
και είναι κοινά για όλους τους πόρους, όπως: Είδος Κοινού Πόρου, Είδος Χρήσης, Επιπλέον είδη πόρου,
Όνομα πόρου, Κτήριο/Εγκατάσταση, Ημ/νια Έναρξης, Ημ/ Λήξης.

Για τα πεδία Είδος Κοινού Πόρου, Είδος Χρήσης, Όνομα πόρου, Κτήριο/Εγκατάσταση είναι υποχρεωτική η
συμπλήρωση στοιχείων, δηλαδή εάν δεν έχουν εισαχθεί δεδομένα σε αυτά, ή εφαρμογή θα βγάλει
κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα και δεν προχωράει σε καμία καταχώρηση.

Κατά την επιλογή του Είδους κοινού Πόρου εμφανίζονται και άλλα πεδία που αφορούν τα χαρακτηριστικά
του κάθε είδους, που έχετε δηλώσει στο προηγούμενο βήμα. Για παράδειγμα, εάν επιλέξτε ως Είδος
Κοινού Πόρου την Αίθουσα, θα παρατήσετε ότι θα εμφανιστούν τα πεδία: Χωρητικότητα, Αριθμός
Καθισμάτων, ύπαρξη πίνακα, βιντεοπροβολέα, Ακατάλληλη για χρήση, Ημ/νια Τελ. Συντήρησης, Εμβαδόν
κάτω από αυτά που ήδη υπήρχαν.
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Στο πεδίο Επιπλέον είδη πόρου, μπορείτε να επιλέξτε κι άλλες κατηγορίες στις οποίες μπορεί να ανήκει ο
κοινός πόρος που φτιάχνετε. Για παράδειγμα η Αίθουσα Ι1 (Αλκμήνη), μπορεί να οριστεί ως πρώτο είδος
ότι είναι Εργαστήριο, και να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά παρακάτω: Αρ. Υπολογιστών,
Ύπαρξη πίνακα, βιντεοπροβολέα κ.α. αλλά ταυτόχρονα επειδή θέλετε να την εμφανίζετε στις διαθέσιμες
αίθουσες για διδασκαλία, μπορείτε σε αυτό το πεδίο να επιλέξετε την Αίθουσα διδασκαλίας.

Το είδος ή τα είδη στα οποία θα καταχωρήσετε τον καινούργιο κοινό πόρο, θα σας βοηθήσουν αργότερα
στην ομαδοποίηση και εμφάνιση τους από την εφαρμογή. Για παράδειγμα μπορείτε να θέλετε να βλέπετε
μόνο τις διαθέσιμες αίθουσες τηλεδιάσκεψης ή μόνο τα εργαστήρια και το πρόγραμμα τους. Επίσης είναι
χρήσιμο στην εκτύπωση των εκθέσεων, όπου θα επιλέγετε τα είδη των οποίων

Μετά την δημιουργία ενός κοινού πόρου η επεξεργασία των στοιχείων του ή η διαγραφή του μπορεί να
γίνει από την καρτέλα Αναζήτηση πόρων.
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Η αναζήτηση του κοινού πόρου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
 Μπορείτε να γράψετε ολόκληρο η μέρος του ονόματος του και να πατήστε το κουμπί της Εύρεσης.
Εάν η αναζήτηση είναι επιτυχημένη θα σας εμφανιστεί ο πόρος και κάποια διακεκριμένα στοιχεία
του (για επιβεβαίωση) και από τα κουμπιά δίπλα του μπορείτε να επιλέξτε την ενέργεια που
θέλετε να κάνετε με τον πόρο: Επεξεργασία, Διαγραφή.
 Εάν δεν θυμάστε το όνομα, μπορείτε αφήνοντας κενό το όνομα του να πατήστε Εύρεση και να
δείτε όλους τους κοινούς πόρους που είναι καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Επειδή οι κοινοί
πόροι θα είναι πάρα πολλοί, μπορείτε να περιορίσετε το πλήθος τους χρησιμοποιώντας τα
διπλανά αναδιπλούμενα (drop down) μενού. Στο πρώτο μενού μπορείτε να επιλέξτε και να σας
εμφανίζει μόνο τους πόρους που είναι Κοινής Χρήσης ή Αποκλειστική Χρήσης ή Μη Χρεώσιμοι.
Στο δεύτερο μενού μπορείτε να επιλέξετε το είδος στο οποίο ανήκει ο κοινός πόρος. Όπως
αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο το κύριο είδος του κοινού πόρου είναι η πρώτη
επιλογή που κάνετε στην καρτέλα Διαχείριση πόρων και βάσει αυτού γίνεται η αναζήτηση.

3.3 Αναφορές

Στο μενού Αναφορές δίνεται η δυνατότητα να προβάλετε ή να διαγράψετε αιτήσεις διάθεσης πόρων που
έχουν γίνει το σύστημα.
Κάνοντας κλίκ στο κουμπί
στην αντίστοιχη αίτηση εμφανίζεται νέο παράθυρο που περιλαμβάνει
όλες τις πληροφορίες της αίτησης διάθεσης πόρου. Σε αυτό το σημείο μπορείτε είτε να εκτυπώσετε την
αίτηση κάνοντας κλίκ στο κουμπί Εκτύπωση στο κάτω σημείο του παραθύρου είτε να κλείσετε αυτό το
παράθυρο πατώντας στο κουμπί Κλείσιμο.
Για να διαγράψετε μια αίτηση απο το σύστημα, πατήστε το κουμπί
επιθυμείτε να διαγράψετε.

στην αντίστοιχη αίτηση που

3.4 Επικοινωνία
Στο μενού Επικοινωνία υπάρχουν οι εξής καρτέλες:
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 Καρτέλα Επικοινωνία: Στην καρτέλα αυτή συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας την φόρμα
επικοινωνίας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Στο πεδίο Κατηγορία Αίτησης επιλέγετε την κατηγορία που πιστεύετε οτι αφορά η αίτηση που
αποστέλετε. Ανάλογα με την κατηγορία που επιλέξετε, η αίτησή σας θα αποσταλεί στον αντίστοιχο
παραλήπτη της αίτησης.
Για την αποστολή της αίτησης, πατήστε το κουμπί Αποστολή.

 Καρτέλα Κατηγορίες Φόρμας Επικοινωνίας: Σε αυτή τη φόρμα μπορείτε να επεξεργαστείτε
(προβολή, προσθήκη, τροποποίηση, διαγραφή) τις κατηγορίες φόρμας επικοινωνίας (εικόνα ).



Για να προσθέτε μια νέα κατηγορία, συμπληρώστε τα πεδία Όνομα Κατηγορίας Επικοινωνίας και
το αντίστοιχο Email Κατηγορίες Επικοινωνίας, και πατήστε το κουμπί Επεξεργασία κατηγορίας
επικοινωνίας για να καταχωρήσετε την εγγραφή.
Αμέσως στον πίνακα που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας, με τις ήδη καταχωρημένες
κατηγορίες στο σύστημα, προστίθεται και η νέα κατηγορία που μόλις δημιουργήσατε.
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Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία μιας κατηγορίας, πατήστε το κουμπί
. Αυτόματα τα
στοιχεία της κατηγορίας μεταφέρονται προς επεξεργασία στα πεδία της παραπάνω φόρμας. Για
να καταχωρήσετε τις αλλαγές, πατήστε Επεξεργασία κατηγορίας επικοινωνίας.



Για να διαγράψετε μια κατηγορία, επιλέξτε το κουμπί
στην αντίστοιχη κατηγορία που
επιθυμείτε να διαγράψετε. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης που εμφανίζεται (εικόνα ), κάνετε κλίκ στο
ΟΚ για την διαγραφή της κατηγορίας ή στο κουμπί Cancel για την ακύρωση της ενέργειας.

Εικόνα

3.5

Αίτηση Διάθεσης Πόρου

Το μενού Αίτηση Διάθεσης Πόρου αφορά τις αιτήσεις για διάθεση πόρου καθώς και την επεξεργασία των
κατηγοριών αίτησης διάθεσης κάποιου πόρου. Διαθέτει τις παρακάτω καρτέλες:

 Καρτέλα Αίτηση Διάθεσης Πόρου: Σε αυτή την καρτέλα περιλαμβάνεται η φόρμα της αίτησης
(εικόνα ).
Αποτελείται από:


Τον αποδέκτη της αίτησης (εικόνα )
Επιλέγετε απο μια λίστα αποδεκτών τον επιθυμητό παραλήπτη του αιτήματος. Τα στοιχεία
επικοινωνίας του (Πληροφορίες, Τηλέφωνο και email διεύθυνση) αμέσως εμφανίζονται
στα αντίστοιχα πεδία.
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Τον Φορέα Διοργάνωσης
Συμπληρώστε τον φορέα διοργάνωσης στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας (εικόνα ).



Τα στοιχεία εκπροσώπου φορέα διοργάνωσης
Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου καθώς και τα
στοιχεία της εκδήλωσης που αιτήστε στα αντίτοιχα πεδία της φόρμας (εικόνα ).
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Τον Αναγκαίο Τεχνικό Εξοπλισμό
Κάντε κλίκ στο κουτάκι για να τσεκάρετε τον αντίστοιχο εξοπλισμό που απαιτείται για την
εκδήλωση (εικόνα ).



Τους χώρους
Κάντε κλίκ στο κουτάκι με τους χώρους που απαιτούνται για την διεξαγωγή της
εκδήλωσης, π.χ αίθουσα τηλεδιάσκεψης, κλπ. (εικόνα ). Συπληρώστε στο άδειο πεδίο τους
χώρους που απαιτούνται αλλά δεν εμφανίζονται σαν επιλογή στην φόρμα.

Κάντε κλίκ στο κουτάκι (εικόνα ) εφόσον συμφωνείτε με τους όρους συνεργασίας για να
ενεργοποιηθεί το κουμπί Αποστολή.

Πατήστε το κουμπί Αποστολή για να αποστείλετε την αίτηση διάθεσης πόρου.

 Καρτέλα Κατηγορίες Αίτησης Διάθεσης: Στην συγκεκριμένη καρτέλα γίνεται προβολή σε πίνακα
των στοιχείων παραληπτών που ήδη είναι καταχωρημένα στο σύστημα και επίσης δίνεται η
δυνατότητα εισαγωγής νέου αποδέκτη (εικόνα ).
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Για να προσθέτε ένα νέο αποδέκτη εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία του (Κατηγορία
Αίτησης, Πληροφορίες, Τηλέφωνο Επικοινωνίας και Email Επικοινωνίας) στα αντίστοχα
πεδία της φόρμας , και πατώντας το κουμπί Εισαγωγή Κατηγορίας Αίτησης καταχωρείτε
τον νέο αποδέκτη στο σύστημα.
Αμέσως στον πίνακα που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας, με τους ήδη
καταχωρημένους αποδέκτες στο σύστημα, προστίθεται και ο νέος παραλήπτης που μόλις
δημιουργήσατε.



Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία ενός αποδέκτη, πατήστε το κουμπί
. Αυτόματα τα
στοιχεία του αποδέκτη μεταφέρονται προς επεξεργασία στα πεδία της παραπάνω φόρμας.
Για να καταχωρήσετε τις αλλαγές, πατήστε Εισαγωγή Κατηγορίας Αίτησης.



Για να διαγράψετε ένα αποδέκτη, επιλέξτε το κουμπί
στον αντίστοιχο αποδέκτη που
επιθυμείτε να διαγράψετε. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης που εμφανίζεται (εικόνα ), κάνετε
κλίκ στο ΟΚ για την διαγραφή της κατηγορίας ή στο κουμπί Cancel για την ακύρωση της
ενέργειας.
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