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ΠΑΡΑ
ΑΡΤΗΜΑ Α
ΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑ
∆ΙΑ∆ΙΑΚ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
Κ ΕΠΕΞΕΡ
ΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞ
ΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΠΕ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Σ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑ
ΑΦΗΣ ΕΞΟ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Ακολο
ουθήστε τονν Σύνδεσμο
ο «∆ιαχείρισ
ση Εξοπλισ
σμού Σχολεείων» που δίνεται στη
ην κεντρική
ή
σελίδα
α της ∆ιεύθ
θυνσης ∆ημοτικής Εκκπαίδευσης του Υπου
υργείου Πα ιδείας και Πολιτισμού
ύ
(http:///exoplismoss.schools.ac
c.cy/login.a sp).

2. Εισάγεετε στο παρ
ράθυρο που
υ ανοίγει, το
ο όνομα χρή
ήστη και τον
ν κωδικό ποου σας έχειι αποσταλείί
στο ηλλεκτρονικό ταχυδρομείο
τ
ου του σχολλείου σας.
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ΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑ
ΕΙΣΑΓΩΓ
ΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ
Η ΒΑΣΗ ΚΑΤ
ΤΑΓΡΑΦΗΣ
Σ

1. Πατή
ήστε στο πεεδίο «ΥΛΙΚΟ
Ο ΕΞΟΠΛΙΣ
ΣΜΟΥ»

2. Πατή
ήστε στο πεεδίο «Εισαγω
ωγή» για να
α καταχωρή
ήσετε τον εξξοπλισμό τοου σχολείου
υ σας.
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ΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑ

3. Σημεειώστε:
α) ττο σειριακό αριθμό στο
ο πεδίο «Se
erial No»,
β) εεπιλέξτε το είδος του εξξοπλισμού (Πεδίο «Υλικό Εξοπλισ
σμού»)
γ) εεπιλέξτε τονν κατασκευα
αστή (πεδίο
ο Κατασκευα
αστής»
δ) εεπιλέξτε το μοντέλο (πεεδίο «Μοντέέλο Κατασκ
κευαστή»)
ε) σ
στη συνέχεια
α, επιλέξτε «∆ΗΜΟΤΙΚ
ΚΗ ΕΚΠΑΙ∆
∆ΕΥΣΗ» στο
ο πεδίο Schhool Type
στ) επιλέξτε την αίθουσ
σα (πεδίο «Αίθουσα»
») στην οπ
ποία βρίσκεεται ο συγ
γκεκριμένοςς
εξο
οπλισμός. Στην
Σ
περίπτωση κινητο
ού εξοπλισμ
μού, καλείσττε όπως σηημειώσετε την αίθουσα
α
στη
ην οποία φυ
υλάγεται.
ριθμός της αίθουσας ή
ζ) εεάν οι τάξειςς είναι αριθμ
μημένες, πα
αρακαλώ όπ
πως σημειω
ωθεί και ο αρ
ο αριθμός του τμήματος π.χ.
π Α1 («Αρ
ρ. Αίθουσαςς»).
η) εάν ο συγγκεκριμένος
ς εξοπλισμ
μός είναι σε
σ λειτουργ
γία θα πρέέπει απαρα
αιτήτως να
α
παττήσετε στο κουτάκι δίπ
πλα από το πεδίο «Καττάσταση Λεειτουργίας».. Στην περίπ
πτωση που
υ
τόττε ο εξοπλισ
δενν πατήσετε στο
σ κουτάκι και δεν εμ φανιστεί το
ο σύμβολο
σμός αυτόςς
θεω
ωρείται ότι δεν
δ είναι λειττουργήσιμο
ος.
θ) εεάν ο εν λόγγω εξοπλισ
σμός, έχει κλλαπεί θα πρ
ρέπει να πα
ατήσετε στοο κουτάκι δίπ
πλα από το
ο
πεδ
δίο «Κλάπη
ηκε». (Στην περίπτωση
η που έχεττε σημειώσει ότι έχει κλαπεί, θα πρέπει να
α
ενη
ημερώσετε τη
τ ∆ιεύθυνσ
ση ∆ημοτική
ής Εκπαίδευ
υσης για τη εν λόγω κλλοπή με επ
πιστολή σαςς
καθ
θώς και με τα
τ μέτρα πρ
ροστασίας π
που έχετε λά
άβει).
ι) σ
στο πεδίο «Notes» μπορείτε
μ
ννα σημειώσ
σετε επιπλέέον πληροφ
φορίες που θεωρείτεε
σκό
όπιμο να ανναφέρετε.
Είναι ΑΠΑΡΑ
ΑΙΤΗΤΟ να
α συμπληρ
ρώσετε όλα
α τα πεδίία που δίννονται με αστερίσκο
ο
(Υπ
ποχρεωτικά πεδία), τα
τ πεδία «
«School Τy
ype» και «Αίθουσα»» στο «RO
OOM», τηνν
«Κα
ατάσταση Λειτουργίας
Λ
» του εξοπ
πλισμού καιι να ενημερ
ρώσετε κατά
ά πόσο έχει κλαπεί ο
εξο
οπλισμός «Κ
Κλάπηκε».
Στη
ην περίπτωση όπου στη Βάση Εξξοπλισμού δεν υπάρχ
χει συγκεκριιμένος κατα
ασκευαστήςς
και μοντέλο εξξοπλισμού που
π έχετε σ
στο σχολείο σας, θα πρ
ρέπει να στεείλετε τα σττοιχεία αυτά
ά
στο
ο ηλεκτρονικκό ταχυδρομείο dde-tp
pe@schools
s.ac.cy για να
ν γίνει η κα
αταχώρησή
ή του και να
α
μπο
ορέσετε να τον εισάγετται στη Βάσ
ση.
Ότα
αν ολοκληρώσετε την καταγραφή,
κ
, πατήστε «Α
Αποθήκευσ
ση».
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ΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑ

ΕΠΕΞΕΡ
ΡΓΑΣΙΑ, ∆ΙΙΑΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣ
ΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣ
ΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
Η
ΚΑΤΑΓΡΑ
ΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠ ΙΠΛΕΟΝ ΠΕ∆ΙΑ
Στη Βάση
η έχει ήδη καταχωρηθ
θεί ένας αρ ιθμός εξοπ
πλισμού για κάποια σχχολεία. Καλείστε όπωςς
ελέγξετε αυτόν το
ον εξοπλισ
σμό και εεπεξεργαστείτε/διορθώ
ώστε ανάλοογα τα πεδία
π
(π.χ..
συμπλήρ
ρωση πεδίω
ων που δεν είναι
ε
ενημερ
ρωμένα κλ.π
π).

1. Ότανν θέλετε να επεξεργασττείτε (τροπο
οποιήσετε) την καταγραφή που έχχετε εισάγει: Στο πεδίο
ο
«ΥΛΙΙΚΟ ΕΞΟΠΛ
ΛΙΣΜΟΥ» πατήστε
π
«Ε
Επεξεργασίία» και θα ανοίξει το παράθυρο στο οποίο
ο
είχαττε καταχωρή
ήσει τον εξο
οπλισμό πο
ου θέλετε να
α επεξεργαστείτε. Εκείί μπορείτε να
ν προβείτεε
σε τυ
υχόν αλλαγέές που επιθ
θυμείτε. Ότα
αν ολοκληρώ
ώσετε τις αλ
λλαγές, παττήστε «Απο
οθήκευση».

5
ΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑ

2. Στηνν περίπτωση που θέλεετε να διαγ ράψετε μια εγγραφή εξοπλισμού
ε
ύ πατήστε στο
σ κουτάκιι
που βρίσκεται δίπλα
δ
από «Επεξεργασ
«
σία» για να
α εμφανιστείί
. Στη συνέχεεια πατήστεε
«∆ιαγγραφή επιλλεγμένων». Θα εμφανισ
στεί το μήν
νυμα «Επιθυ
υμείτε πραγγματικά να διαγράψετεε
τις εγγγραφές;» Πατήστε
Π
«οκ» και η/οι εεγγραφή/ες που επιλέξξατε θα διαγγραφεί/ούν.
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ΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑ

3. Ότανν επιθυμείτεε να εκτυπώ
ώσετε ακολο
ουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες:
α.. Εκτύπωση
η σελίδας στην οποία β
βρίσκεστε

β.. Εκτύπωση
η όλων των καταχωρήσ
σεων που έχετε
έ
κάνει

γ. Εκτύπωση επιλεγμέν
νων
Σττην περίπτω
ωση που επ
πιθυμείτε να
α επιλέξετε συγκεκριμένο εξοπλισμ
μό για εκτύπωση (π.χ..
μό
όνο τους βιντεοπροβο
β
ολείς), επιλέέξτε τις κατταχωρήσεις
ς που επιθυυμείτε να εκτυπώσετε
ε
ε
πατώντας σττο κουτάκι που
π βρίσκετται δίπλα απ
πό «Επεξερ
ργασία» για να εμφανισ
στεί
.
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ΠΑΡΑ
4. ΕΠΙΠΛ
ΛΕΟΝ ΠΕ∆ΙΑ
α. Πεεδίο «ΜΟΝΤ
ΤΕΛΑ ΥΛΙΚ
ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ
ΛΙΣΜΟΥ»
Στο Πεδίο
ο αυτό μπορείτε να δείτε όλα τα μο
οντέλα του
υ εξοπλισμο
ού που υπάρ
ρχουν στη Βάση.
Β

β. Πεεδίο «ΑΙΘΟΥΣΕΣ»
Στο Πεδίίο αυτό μπ
πορείτε να δείτε όλεςς τις Αίθου
υσες όλων των Βαθμ
μίδων που υπάρχουνν
καταχωρημένες. Πα
ατήστε στο «Είδος Σ
Σχολείου», για
γ να σας
ς παρουσιά
άσει τις αίίθουσες τιςς
∆ημοτικής Εκπαίδευ
υσης.
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γ. Πεεδίο «ΑΝΑΦ
ΦΟΡΕΣ»
Πατώ
ώντας στο Πεδίο
Π
«ΑΝΑ
ΑΦΟΡΕΣ» , ανοίγουν δύο
δ επιλογές
ς

Επιλέξτε «ΚΛΕΜΜΕ
ΕΝΟ ΥΛΙΚΟ
Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜ
ΜΟΥ» για να
ν δείτε όλες τις καταχω
ωρήσεις σας που
αφορούν κλεμμένο εξοπλισμό.
ε
Επιλέξτε «ΜΗ ΛΕΙΤΟ
ΟΥΡΓΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΟΥ» για να δείτε όλες ττις καταχωρ
ρήσεις σας
που αφορ
ρούν σε εξο
οπλισμό που δε λειτουρ
ργεί.
π
ες και διευκ
κρινίσεις μπ
πορείτε να επικοινωνεείτε με την
ν Υπεύθυνη
η
Για επιπρόσθετες πληροφορίε
ό των Έργω
ων Πληροφ
φορικής Κων
νσταντία Ξεενοφώντος στο τηλ. 222800876 ή στο
σ Ηλεκτρ..
Λειτουργό
Ταχυδρομ
μείο dde-tpe
e@schools.ac.cy.

