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∆
∆ΙΑ∆ΙΑΚΑΣΙΑ
Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ ΤΕΧΝΟΛΟ
ΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟ
ΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚ
ΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ε
ΟΥ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣ
ΣΗΣ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Σ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑ
ΑΦΗΣ ΕΞΟ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Ακολο
ουθήστε το
ον Σύνδεσμο «∆ιαχείριιση Εξοπλισ
σμού Σχολείων» που δίνεται στη
ην κεντρική
ή
σελίδα της ∆ιεύ
ύθυνσης ∆η
ημοτικής Εκκπαίδευσηςς του Υπου
υργείου Πα
αιδείας και Πολιτισμού
ύ
(http:///exoplismo
os.schools.a
ac.cy/login.a
asp).

2. Εισάγγετε στο παράθυρο
π
που
π
ανοίγεει, το όνομ
μα χρήστη και τον κκωδικό που
υ σας έχειι
αποσ
σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομεείου του σχο
ολείου σας.
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ΕΙΣΑΓΩΓ
ΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ
Η ΒΑΣΗ ΚΑΤ
ΤΑΓΡΑΦΗΣ
Σ

1. Πατήσ
στε στο πεδ
δίο «ΥΛΙΚΟ
Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜ
ΜΟΥ»

2. Πατήσ
στε στο πεδ
δίο «Εισαγω
ωγή» για να
α καταχωρήσ
σετε τον εξο
οπλισμό τουυ σχολείου σας.
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Για την συμπλήρω
ωση των πεδίων
π
που
υ δίνονται, θα πρέπεει να συμβ
βουλεύεστε το αρχείο
ο
«ΤΕΧΝ_Υ
ΥΠ_ΕΞ».
3. Σημειιώστε:
α) τονν σειριακό αριθμό στο
ο πεδίο «Se
erial No». Στην
Σ
περίπττωση που δδεν υπάρχεει σειριακόςς
αριθμ
μός για συγγκεκριμένο εξοπλισμό,
ε
τότε καλείσ
στε να δώσ
σετε σειριακκό αριθμό με
μ βάση το
ο
«Serial Number ΕΕ» που έχει
έ
σταλεί σ
στο ηλ. ταχ
χυδρομείο του
τ σχολείοου σας, ακο
ολουθώνταςς
το πα
αράδειγμα πιο
π κάτω:
Ε
Εάν το «Se
erial Numb
ber ΕΕ» π ου σας έχ
χει αποστα
αλεί είναι 66dE1, το Serial
S
N
Number του
υ πρώτου εξοπλισμο
ε
ού που θα εισάγετε,
ε
θα
α πρέπει ννα είναι 6dE
E1_1,
του δεύτερο
ου 6dE1_2,, του τρίτου
υ 6dE1_3, κ.ο.κ.
κ
Ε
Επιπλέον καλείστε όπως
ό
τοπ
ποθετήσετεε αυτοκόλλ
λητο στονν συγκεκριιμένο
εεξοπλισμό, με το Serrial Numbe
er που έχεετε δώσει και όπως καταχωρή
ήσετε
σ
στο βιβλίο περιουσίας
π
ς το συγκεεκριμένο Se
erial Number.
β) επιλέξτε το είδ
δος του εξοπ
πλισμού (Π
Πεδίο «Υλικό
ό Εξοπλισμο
ού»)
Ό
Όλος ο Τεχ
χν. Υποστη
ηρ. Εξοπλ ισμός ΕΕ που υπάρχει καταχω
ωρημένος στο Πεδίο
ο
Υ
Υλικό Εξοπ
πλισμού, έχ
χει μπροσττά τα αρχικά ΕΕ για δική σας εύκολη κα
αι γρήγορη
η
εεύρεση.

γ)) επιλέξτε το
ον κατασκευ
υαστή (πεδίίο «Κατασκ
κευαστής»).
δ)) επιλέξτε το
ο μοντέλο (π
πεδίο «Μονντέλο Κατασ
σκευαστή»).
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ε)) στην συνέχ
χεια, επιλέξξτε «∆ΗΜΟΤ
ΤΙΚΗ ΕΚΠΑ
ΑΙ∆ΕΥΣΗ» στο
σ πεδίο S
School Type
e
σττ) επιλέξτε την αίθου
υσα (πεδίο «Αίθουσα») στην οπ
ποία βρίσκκεται ο συγ
γκεκριμένοςς
εξξοπλισμός. Στην περ
ρίπτωση κι νητού εξοπ
πλισμού, καλείστε
κ
όπ
πως σημειιώσετε τηνν
αίίθουσα στηνν οποία φυλ
λάγεται.
ζ)) εάν οι τάξεεις είναι αριθμημένες, π
παρακαλώ όπως σημεειωθεί και ο αριθμός τη
ης αίθουσαςς
ή ο αριθμός του
τ τμήματο
ος π.χ. Α1(«
«Αρ. Αίθουσ
σας»)
η)) εάν ο συ
υγκεκριμένο
ος εξοπλισ μός είναι σε
σ λειτουργ
γία θα πρέέπει απαρα
αιτήτως να
α
πατήσετε στο κουτάκι δίπλα
δ
από το πεδίο «Κατάσταση
«
η Λειτουργίίας». Στην περίπτωση
η
που δεν παττήσετε στο κουτάκι
τότε ο εξοπλισμός
κ
και δεν εμφανιιστεί το σύμ
μβολο
ε
ς
αυ
υτός θεωρεείται ότι δεν είναι λειτου
υργήσιμος.
θ)) εάν ο εν λόγω
λ
εξοπλ
λισμός, έχει κλαπεί θα πρέπει να πατήσετε σ
στο κουτάκι δίπλα από
ό
το
ο πεδίο «Κλλάπηκε». (Σ
Στην περίπττωση που έχ
χετε σημειώ
ώσει ότι έχειι κλαπεί, θα
α πρέπει να
α
εννημερώσετεε τη ∆ιεύθυ
υνση ∆ημοττικής Εκπαίίδευσης για
α τη εν λόγω
ω κλοπή με
μ επιστολή
ή
σα
ας καθώς και
κ τα μέτρα προστασία
ας που έχετε λάβει).
ι) στο πεδίο
ο «Notes» μπορείτε ννα σημειώσ
σετε επιπλέον πληροοφορίες που θεωρείτεε
σκκόπιμο να αναφέρετε. Εάν ο εξο
οπλισμός είναι ατομικό
ός, θα πρέέπει να σημ
μειώσετε το
ο
οννοματεπώνυμο του/της
ς μαθητή/τρ
ριας στον/σττην οποία έχ
χει παραχω
ωρηθεί.
Είναι ΑΠΑΡ
ΡΑΙΤΗΤΟ να
ν συμπλη ρώσετε όλ
λα τα πεδ
δία που δίίνονται με αστερίσκο
ο
(Υ
Υποχρεωτικκά πεδία), τα πεδία «School Τype»
Τ
και «Αίθουσα»» στο «RO
OOM», τηνν
«Κ
Κατάσταση Λειτουργία
ας» του εξο πλισμού κα
αι να ενημερώσετε καττά πόσο έχ
χει κλαπεί ο
.
εξξοπλισμός «Κλάπηκε»
«
Σττην περίπ
πτωση όπου στην Βάση Εξοπλισμού δεν υπά
άρχει συγ
γκεκριμένοςς
κα
ατασκευασττής και μονττέλο εξοπλισ
σμού που έχετε
έ
στο σχ
χολείο σας, θα πρέπει να στείλετεε
τα
α στοιχεία αυτά στο ηλεκτρονικό
ό ταχυδρομ
μείο dde-tp
pe@schoolss.ac.cy για να γίνει η
κα
αταχώρησή του και να μπορέσετε να τον εισά
άγετε στη Βάση.
Όταν ολοκληρώσετε την
ν καταγραφή
ή, πατήστε «Αποθήκευ
υση».
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ΕΠΕΞΕΡ
ΡΓΑΣΙΑ, ∆ΙΑ
ΑΓΡΑΦΗ, ΕΚ
ΚΤΥΠΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜ
ΜΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
Β
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. Όταν θέλετε να επεξεργαστ
ε
τείτε (τροπο
οποιήσετε) την
τ καταγρα
αφή που έχχετε εισάγει: Στο πεδίο
ο
«ΥΛΙΚ
ΚΟ ΕΞΟΠΛ
ΛΙΣΜΟΥ» πατήστε
π
«Ε
Επεξεργασία
α» και θα ανοίξει το παράθυρο στο οποίο
ο
είχατεε καταχωρή
ήσει τον εξο
οπλισμό πο
ου θέλετε να
α επεξεργασ
στείτε. Εκεί μπορείτε να
ν προβείτεε
σε τυχ
χόν αλλαγέές που επιθυ
υμείτε. Ότανν ολοκληρώ
ώσετε τις αλ
λλαγές, πατήήστε «Αποθ
θήκευση».
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2. Στην περίπτωση
η που θέλετε να διαγρ
ράψετε μια εγγραφή εξοπλισμού
ε
πατήστε στο
σ κουτάκιι
που β
.Σ
βρίσκεται δίίπλα από «Επεξεργασ
σία» για να εμφανιστεί
Στην συνέχεεια πατήστεε
«∆ιαγγραφή επιλεεγμένων». Θα
Θ εμφανισ
στεί το μήνυ
υμα «Επιθυ
υμείτε πραγγματικά να διαγράψετεε
τις εγγγραφές;» Πατήστε
Π
«οκ
κ» και η/οι εεγγραφή/ες που επιλέξα
ατε θα διαγ ραφεί/ούν.
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3. Όταν επιθυμείτε να εκτυπώσ
σετε, 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
η επιλεγμένω
ων
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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4. ΕΠΙΙΠΛΕΟΝ ΠΕ
Ε∆ΙΑ
α. Πεεδίο «ΜΟΝΤ
ΤΕΛΑ ΥΛΙΚ
ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ
ΛΙΣΜΟΥ»
Στο Πεδίο
ο αυτό μπορείτε να δείτε όλα τα μο
οντέλα του εξοπλισμού
ύ 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

Επιλέξτεε «ΚΛΕΜΜ
ΜΕΝΟ ΥΛΙΚ
ΚΟ ΕΞΟΠΛ
ΛΙΣΜΟΥ» για να δείττε όλες τις καταχωρήσεις σας
που αφο
ορούν κλεμ
μμένο εξοπ
πλισμό.
Επιλέξτεε «ΜΗ ΛΕΙΤ
ΤΟΥΡΓΗΣ
ΣΙΜΟ ΥΛΙΚ
ΚΟ ΕΞΟΠΛ
ΛΙΣΜΟΥ» για
γ να δείτεε όλες τις
καταχωρ
ρήσεις σαςς που αφορ
ρούν σε εξο
οπλισμό που
π δε λειτο
ουργεί.

Για επιπρόσθετες πληροφορίε
π
ες και διευκ
κρινίσεις μπ
πορείτε να επικοινωνεείτε με την
ν Υπεύθυνη
η
Συνδετική
ή Λειτουργό
ό Μαρία Πιερ
ρή, 2280088 4 ή στο Ηλεεκτρ. Ταχυδρ
ρομείο dde--tpe@schoo
ols.ac.cy.

