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άδα Υποστήριξ

μπτη, 12 Ιουνίο
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κής κ. Π…….ή
αι δεν θα μπορέ

ατροπή πραγ

ιχεία ανά Κ

ατιστικά στο

ακτική Άσκηση 
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μπτη, 19 Ιουνίο

σελίδας ΔΑΣΤΑ, Ιο

είχε δημιουρ
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συμπλήρωση
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ούλιος 2015 
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ου εμφανίζοντα
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φοιτητών σε π
γγελίες πρακτ

κησης φοιτ
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πμ 
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ων Καθηγητής ν
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ακτικής Άσ

Κύκλο Πρακτ
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Άσκησης. 

ό Φορέα 
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ακολουθώντας
ι οι φοιτητές τ
φοιτητής ώστε ν

πρακτικές της
τικής άσκησης

τητή 
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θηκε" σε "Σε ε
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τικής Άσκηση
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αφή φορέα-ετ
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ους οποίους η 
να συμπληρώσο

ς εταιρείας οφ
ς με τις αιτήσε

ιτήτριας του Τ
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ή του αξιολόγησ

η – Αιτήσεις πρ
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χρονη διαδικα
ταιρείας-Γ………
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εταιρία απασχ
ουν το ερωτημ

φείλεται στο 
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………Σ 

υ" --> "Οι 
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2. 

3. 
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ναφορικά με τα
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ληξε, επομένως
παντήσεις ερωτ
τοιχεία ανά Κύκ

ΤΗΣΗ 

ν ικανοποίηση
ας ερώτημα στ
ων κατηγοριώ

ραφή λανθ

πιν αιτημάτω
ημα: 
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From Πρ

To Ομ

Sent Τε
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άθος είτε του κ
ξιολόγηση δεν α
πό τον καθηγητ
ον συγκεκριμένο

ubject δια

rom Πρα

o Ομά

ent Τρίτ

ατόπιν επικοινω
πό τον κ. Π……
ΔΕ, γιατί έχει συ

ΤΗΣΗ 

ν αντιμετώπισ

Συνδεθήκα
Αιτήσεις πρ
Εισερχόμεν
τις απαντήσ
Σημειώσαμ
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υ (updates) ιστοσ

α στατιστικά πο
απορία: 

ος υπάρχουν κα
ς τα στατιστικά
τηματολογίων τ
κλο Πρακτικής Ά

η του αιτήμα
τη Βάση Δεδο
ών ανά κύκλο 

θασμένων 
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ρόβλημα με

ρακτική Άσκησ

μάδα Υποστήρι

ετάρτη, 10 Σεπτ
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καθηγητή είτε 
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ρακτικής άσκη
νοι στην αίτησ
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ο συγκεκριμέν
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σελίδας ΔΑΣΤΑ, Ιο

ου το σύστημα ε

αταχωρημένες σ
ά στοιχεία αφορ
των επόμενων Κ
Άσκησης;  

ατος του Γραφ
ομένων του σ
ΠΑ. 

αξιολογήσ

φείου Πρακ

ε αξιολόγηση

η Παν. Μακεδο

ιξης ΠΣ Δ.Α.ΣΤΑ
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αξιολόγηση του 
του συστήματο
συγκεκριμένο φ
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ολόγησης απ
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η 

ονίας 

Α. 

11:56 πμ 
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στα με τις απα
άψουμε (βλ. ε
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ηματολογίων
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ατολογίων αξιολ

λογίων του Κύκ
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εστάλη Excel
ων ερωτηματο
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σαμε ότι δεν
εται με την ένδ

έθηκε βήμα γ
mportDataFor
DataForDasta
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βαμε result=o
αμε ότι η διαγ
εκ νέου ο ενδ

άθεσης αίτ

ρόβλημα με

ρακτική Άσκηση

μάδα Υποστήρι

έμπτη, 25 Σεπτε

……..Υ Ν……Η το
ε ότι το σύστημ
ει αίτηση.  

φερόμενο πρό
ηνο μεγαλύτε

ν ήταν ενημε
δειξη το αν δι

ια ενημέρωσ
rDasta στον 
a όπου ενημερ

σελίδας ΔΑΣΤΑ, Ιο

https://dasta.
d της εγγραφ

ok (https://das
γραφή των απ
διαφερόμενος
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ικαιούται ένα

η του πεδίου 
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κή Άσκηση
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έχεια εκτελέ
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νεργών φοιτητ
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To 

Sent 

Attachments 

το συνημμένο α
ύστημα. 
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οντας το ανα
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rvices Workfl
ardisoft\Logs 

ν επίλυση του 

Συνδεθήκα
Από επιλογ
εμφανίσαμ
Στη λίστα ρ
έχει συμβεί
χρησιμοποι

Ανοίξαμε τη
https://dast
δημιουργήσ
του τίτλου τ

υ (updates) ιστοσ

ραδείγματος (
actice, οπότε 

ένες αγγελ

Μη δημοσ

Πρακτική Άσ

Ομάδα Υποσ

Παρασκευή,

<<Μη δη
αγγελίες.x

αρχείο σας στέλ

αφερόμενο π
κτέλεση της ρ
lows. Τα logs
και μπορεί να

θέματος ακο

με ως υπερ δ
ή Διαχείριση 

με τη λίστα με 
οών επιλέξαμ
ί σφάλμα. Σημ
ιήσουμε σε επ

η λίστα με τις 
ta.uom.gr/Qu
σουμε μελλον
της αγγελίας 

σελίδας ΔΑΣΤΑ, Ιο

(και οι υπόλο
είχε πλέον τη

λίες 

σιευμένες αγ

σκηση Παν. Μα

στήριξης ΠΣ Δ.Α

 3 Οκτωβρίου 2

μοσιευμένε
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λνω κάποιες αγ

πρόβλημα, πα
ροής εργασία
s της εφαρμο
α είναι πολλά

λουθήσαμε τα

ιαχειριστές (s
> Ροές εργασ
τις ροές εργα

με το κριτήριο
μειώσαμε τον
πόμενο βήμα)

ασύγχρονες 
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ντικά) και ανα
(βλ. εικόνα πα
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ιποι φοιτητές
η δυνατότητα 

γγελίες 
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ες 

γγελίες που εν

αρατηρήσαμε
ας. Αυτό συνή
ογής βρίσκον
ά αρχεία. 

α παρακάτω β
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σιών (https://d
ασιών 
ο Κατάσταση =
ν Τίτλο (περιέχ
) και την ημερ
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ς που πληρούν
να βλέπει τις 

νό τις εγκρίναμ
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ήθως οφείλετ
ται στον κατ

βήματα: 

dasta.uom.gr/

= Αναβλήθηκε
χει τον τίτλο τ
ρομηνία που ξ

υ συστήματος 
spx (δεν υπάρ
ν εργασία που

ν τα κριτήρια)
επιλογές ΠΑ.

ε εμφανίζονται

αγγελίες αυ
ται στο windo
άλογο C:\Pro
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ε, ώστε να δού
της αγγελίας –
ξεκίνησε η ρο

από 
χει active link
υ περιείχε στι

) προστέθηκε
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ι μη δημοσιευμ

υτές συνέβη 
ows service C
ogram Files\C

AllItems.aspx) 

ύμε τις ροές ό
– για να το 
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k, θα το 
ις Ιδιότητες μέ
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ημέρες θα ξεκιν
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ων εργασιών 
την τιμή του π
τόν τον τρόπο
α ανάθεση ερ
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ως υποχρ
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εταιρειών και 
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σεις των φορέω
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λικ και Επεξερ
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αδικασία έγκρ
ση αγγελίας. 
ξαμε Διαγραφ
η εργασίας (T
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