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1. Εισαγωγικά
1.1.Σκοπός του εγγράφου
Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε για τις ανάγκες της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
περιέχει οδηγίες για την εγκατάσταση του υπό ανάπτυξη συστήματος και των εργαλείων του.

1.2.Εισαγωγή
Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ αποτελείτε από το υποσύστημα συμπλήρωσης και υποβολής
Ατομικού Απογραφικού Δελτίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ιδρύματος και Απογραφικού
Εξαμηνιαίου Μαθήματος, το υποσύστημα εξαγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων. Η πιλοτική
λειτουργία του υποσυστήματος ολοκληρώθηκε Η διαδικασία αυτή βοήθησε στον εντοπισμό
προβλημάτων και οδήγησε στην επίλυσή τους. Επιπρόσθετα ολοκληρώθηκε και το υποσύστημα
συμπλήρωσης και υποβολής των πινάκων των παραρτημάτων των εκθέσεων και η εξαγωγή τους σε
διάφορες μορφές. Η αναλυτική περιγραφή και οι οδηγίες χρήσης του τελευταίου υποσυστήματος είναι
διαθέσιμα στον ενημερωμένο εγχειρίδιο του συστήματος.
Στο ολοκληρωμένο υποσύστημα υποβολής Απογραφικών Δελτίων και Αναφορών ο χρήστης μπορεί να
πραγματοποιήσει τις κάτωθι λειτουργίες:


Είσοδο εγγεγραμμένου χρήστη μέσα από πιστοποίηση με στοιχεία πρόσβασης του
Πανεπιστημίου.



Αυτόματη πληθύσμωση εισαγωγικών στοιχείων και στατιστικών δεδομένων της γραμματείας
στα Απογραφικά Δελτία.



Εμφάνιση επικουρικού πίνακα βιβλιογραφικών αναφορών και ετεροαναφορών.



Εμφάνιση ειδικευμένων στοιχείων βοήθειας για συγκεκριμένα τμήματα.



Εμφάνιση λίστας Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος για το σύνολο των
μαθημάτων του διδάσκοντα στο τρέχον έτος.



Αυτόματη πληθύσμωση βασικών στοιχείων στο Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος
και στο Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ιδρύματος.



Προσυμπληρωμένα Απογραφικά Δελτία στην περίπτωση που είχαν υποβληθεί σε προηγούμενη
περίοδο.



Συμπλήρωση Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος.



Συμπλήρωση Ατομικού Απογραφικό Δελτίο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ιδρύματος.

Σύστημ
μα Qu.a.sys
Εγχεειρίδιο Χρήση
ης (Π 3.3.1)



Ι
Ιστορικό
Απο
ογραφικών Δ
Δελτίων Εκπα
αιδευτικού Προσωπικού Ιδρύματος.



Αναζήτηση α
Α
αναφορών κκαι στατιστικκών στοιχείω
ων από το Γραφείο ΜΟΔ
ΔΙΠ και τις ΟΜΕΑ
Ο
των
Τ
Τμημάτων.



ΕΕμφάνιση Απ
πογραφικών Δελτίων για
α το Ίδρυμα και ανά Τμήμα, Έτος, Εξάμηνο για ττο Γραφείο
Μ
ΜΟΔΙΠ.



ΕΕμφάνιση σττατιστικών σ
στοιχείων για
α το Ίδρυμα και ανά Τμή
ήμα, Έτος, Εξξάμηνο για ττο Γραφείο
Μ
ΜΟΔΙΠ.



Ε
Εμφάνιση
Απ
πογραφικών Δελτίων ανά
ά Τμήμα, Έτο
ος, Εξάμηνο για την ΟΜΕΕΑ του Τμήμα
ατος.



Ε
Εμφάνιση
σττατιστικών σττοιχείων ανά
ά Τμήμα, Έτο
ος, Εξάμηνο γγια την ΟΜΕΕΑ του Τμήμα
ατος.

1.3..Πρόσβασ
ση στο περιβάλλον
ν του συστ
τήματος
Το Πλη
ηροφοριακό
http://qaa.uom.gr/ .

Σύστημα

της

ΜΟΔΙΙΠ

είναι

π
προσβάσιμο

στην

ηλεεκτρονική

διεύθυνση

Η πρόσβ
βαση στο Πλη
ηροφοριακό Σύστημα τηςς ΜΟΔΙΠ επιιτρέπετε μόνο σε πιστοπο
οιημένους χρ
ρήστες.
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μα Qu.a.sys
Σύστημ
ης (Π 3.3.1)
Εγχεειρίδιο Χρήση

Στη φόρ
ρμα σύνδεση
ης θα χρησιιμοποιήσει το
τ όνομα χρ
ρήστη (usern
name) και το
ον κωδικό πρόσβασης
π
(password) που πα
αρέχει το Πανεπιστήμιο Μακεδοννίας για τιις ηλεκτροννικές υπηρεεσίες (π.χ.
me(at)uom.grr) Το Όνομα Χρήστη είναι μόνο το username από το
ο usernamee(at)uom.gr
usernam
ΠΡΟΣΟΧ
ΧΗ: ΔΕΝ ΙΣΧ
ΧΥΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ό
όνομα χρήσττη και κωδικός πρόσβα
ασης) ΤΟΥ
edu.uom
m.gr ΜΟΝΟ ΤΤΟΥ uom.gr
Σε περίπ
πτωση που υπάρχει π
πρόβλημα μ
με την σύνδ
δεσή του χχρήστη στο σύστημα, μπορεί
μ
να
επικοινω
ωνήσει με τη
ην ομάδα διαχείρισης του
τ
συστήμα
ατος αποστέέλλοντας ηλεεκτρονικό μή
ήνυμα στη
διεύθυνσ
ση αλληλογρ
ραφίας modip-help(at)uo
om.gr

1.4..Χρήστες του συστ
τήματος
Οι χρήσττες του συσττήματος μετά
ά τη σύνδεσ
ση τους στο Πληροφορια
ακό σύστημα
α της ΜΟΔΙΠ
Π αποκτούν
διαφορεετικά δικαιώ
ώματα ανάλο
ογα με τηνν κατηγορία στην οποία
α ανήκουν με αποτελέέσματα να
αλληλεπ
πιδρούν με δ
διαφορετικό τρόπο με το
τ σύστημα και να έχουν πρόσβασ
ση σε λειτου
υργίες που
αφορούνν την κατηγο
ορία τους.
Οι κατηγγορίες στις οπ
ποίες ομαδο
οποιούνται οι χρήστες είνναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Ομά
άδα διαχείρισ
σης συστήμα
ατος
Ομά
άδα γραφείου
υ ΜΟΔΙΠ
Μέλλη ΟΜΕΑ Τμη
ημάτων
Διοικκητικό Προσωπικό Ιδρύμ
ματος
Μέλλη εκπαιδευττικού προσωπ
πικού Ιδρύμα
ατος
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Σύστημ
μα Qu.a.sys
Εγχεειρίδιο Χρήση
ης (Π 3.3.1)

1. Οδη
ηγός Χρή
ήσης του Εκπαιδεευτικού Προσωπικ
Π
κού του ΙΙδρύματο
ος
1.1..Σύντομος οδηγός χρήσης π
περιβάλλο
οντος
Το Πληροφοριακό σύ
ύστημα είναι διαθέσιμο σ
στην ηλεκτρο
ονική διεύθυ
υνση http://q
qa.uom.gr
Μετά τη σύνδεση, το
ο εκπαιδευτιικό προσωπικό του ιδρύμ
ματος μπορεεί να πλοηγηθεί στο Πληρ
ροφοριακό
α από το βασ
σικό μενού.
Σύστημα

Στην αρχχική σελίδα εμφανίζεται
ε
α που καλωσ
σορίζει τον χρ
ρήστη στο Πλληροφοριακκό Σύστημα
ένα μήνυμα
της ΜΟΔ
ΔΙΠ καθώς και τα προσ
σωπικά του στοιχεία όπ
πως είναι κκαταχωρημέννα στο πληρ
ροφοριακό
σύστημα
α των γραμμα
ατειών. Τα στοιχεία
σ
αυτά
ά ανακτούντα
αι σε πραγμα
ατικό χρόνο.
Σε περίο
οδο ενεργής υποβολής α
απογραφικώνν δελτίων, δύο ξεχωρισττά μηνύματα
α τον ενημερ
ρώνουν για
τον χρόννο που απο
ομένει για την συμπλήρ
ρωση του αττομικού απο
ογραφικού δελτίου
δ
εκπα
αιδευτικού
προσωπικού και τωνν εξαμηνιαίω
ων απογραφικκών δελτίωνν μαθημάτωνν.
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Σύστημ
μα Qu.a.sys
Εγχεειρίδιο Χρήση
ης (Π 3.3.1)

Επιλέγονντας από το μενού «Απο
ογραφικά μα
αθημάτων», εμφανίζεταιι μια λίστα μ
με τα μαθήματα για τα
οποία έχχει ανάθεση στην περίοδ
δο υποβολής των απογρ
ραφικών δελλτίων. Εμφα
ανίζονται δηλλαδή τόσα
απογραφ
φικά δελτία προς συμπλήρωση όσο είναι το πλή
ήθος των μαθ
θημάτων που διδάσκει ττο εξάμηνο
του ακαδ
δημαϊκού έτους για το οπ
ποίο πραγμα
ατοποιείτε η συμπλήρωσ
ση.
Στην πεερίπτωση πο
ου δεν έχεει πραγματο
οποιηθεί καμία ενέργειια από το μέλος εκπα
αιδευτικού
προσωπικού τα μηνύ
ύματα που εμφανίζονταιι έχουν κόκκιινο χρώμα, ό
όπου η κατάσ
σταση ορίζετται σε «Δεν
οβληθεί» κα
αι η ενέργεεια σε «Νέα καταχώριιση», επιτρέέποντας το μέλος εκπα
αιδευτικού
έχει υπο
προσωπικού σε νέα υποβολή.
Αν υπάρ
ρχουν παλαιότερα απογγραφικά με αντίστοιχο κωδικό μα
αθήματος, τό
ότε θα εμφανιστεί το

ΚΑΤΑΧΩ
εικονίδιο
ο
ΝΕΑ
ΩΡΗΣΗ
ΜΕ
ΣΥΥΜΠΛΗΡΩΜΕΕΝΑ
ΔΕΕΔΟΜΕΝΑ.
Αυτό ση
ημαίνει ότι η φόρμα του
υ απογραφικκού θα έχει προσυμπληρωμένα όλα
α τα δεδομέένα από το
παλαιότεερο απογραφ
φικό και θα πρέπει
π
να γίννουν μόνο τυ
υχόν διορθώ
ώσεις.
Στην πεερίπτωση πο
ου το μέλος εκπαιδευττικού προσω
ωπικού υπο
οβάλει προσ
σωρινά το ΕΕξαμηνιαίο
Απογραφ
φικό Μαθήμ
ματος τα μη
ηνύματα που εμφανίζοννται έχουν μπλε χρώμα
α, όπου η κατάσταση
κ
ορίζεται σε «Έχει υπ
ποβληθεί πρ
ροσωρινά» κκαι η ενέργειια σε «Επεξεεργασία» , εεπιτρέπονταςς το μέλος
αίο Απογραφ
φικό Μαθήματος που έχεει προσωρινά
ά αποθηκεύσ
σει και στη
ΔΕΠ να εεπεξεργαστείί το Εξαμηνια
συνέχεια
α εφόσον το επιθυμεί να το υποβάλεει οριστικά.
ου το μέλο
Στην πεερίπτωση πο
ος εκπαιδευ
υτικού προσ
σωπικού υπ
ποβάλει οριιστικά το ΕΕξαμηνιαίο
Απογραφ
φικό Μαθήμ
ματος τα μηννύματα που εμφανίζοντται έχουν πρ
ράσινο χρώμ
μα, όπου η κατάσταση
κ
ορίζεται σε «Έχει υπ
ποβληθεί οριιστικά» και η ενέργεια σεε «Αρχείο PD
DF» , επιτρέπ
ποντας το μέέλος μέλος
υτικού προσωπικού να α
ανακτήσει το Εξαμηνιαίο Απογραφικό
ό Μαθήματος που έχει υπ
ποβάλει.
εκπαιδευ
Επιλέγονντας από το μενού «Ατομικά απογρα
αφικά» εμφα
ανίζεται στο μέλος εκπαιιδευτικού πρ
ροσωπικού
ένα ατομ
μικό απογρα
αφικό δελτίο για το συγκεεκριμένο έτος.
Στην πεερίπτωση πο
ου δεν έχεει πραγματο
οποιηθεί καμία ενέργειια από το μέλος εκπα
αιδευτικού
προσωπικού τα μηνύ
ύματα που εμφανίζονταιι έχουν κόκκιινο χρώμα, ό
όπου η κατάσ
σταση ορίζετται σε «Δεν
οβληθεί» και η ενέργεια σ
σε «Νέα κατα
αχώριση», επ
πιτρέποντας το μέλος ΔΕΕΠ σε νέα υποβολή.
έχει υπο
Αν υπάρ
ρχουν παλαιό
ότερα απογρ
ραφικά του μέλος εκπαιιδευτικού πρ
ροσωπικού, ττότε θα εμφ
φανιστεί το

εικονίδιο
ο
ΝΕΑ
ΩΡΗΣΗ
ΜΕ
ΣΥΥΜΠΛΗΡΩΜΕΕΝΑ
ΔΕΕΔΟΜΕΝΑ.
ΚΑΤΑΧΩ
Αυτό ση
ημαίνει ότι η φόρμα του
υ απογραφικκού θα έχει προσυμπληρωμένα όλα
α τα δεδομέένα από το
παλαιότεερο απογραφ
φικό και θα πρέπει
π
να γίννουν μόνο τυ
υχόν διορθώ
ώσεις.
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Στην πεερίπτωση που το μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού υπ
ποβάλει πρ
ροσωρινά το
ο Ατομικό
Απογραφ
φικό Δελτίο ττα μηνύματα
α που εμφαννίζονται έχου
υν μπλε χρώμα, όπου η κατάσταση ο
ορίζεται σε
«Έχει υπ
ποβληθεί προ
οσωρινά» κα
αι η ενέργεια
α σε «Επεξεργασία» , επιττρέποντας το
ο μέλος εκπα
αιδευτικού
προσωπικού να τροπ
ποποιήσει τη
ην αρχική υπο
οβολή.
Στην περ
ρίπτωση που
υ το μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού υποβάλει οριστικά το
ο Ατομικό Απ
πογραφικό
Δελτίο ττα μηνύματα
α που εμφαννίζονται έχουν πράσινο χρώμα, όπο
ου η κατάστταση ορίζετα
αι σε «Έχει
υποβληθ
θεί οριστικά
ά» και η εννέργεια σε «Αρχείο PD
DF» , επιτρέέποντας το μέλος εκπα
αιδευτικού
προσωπικού να ανακκτήσει το Ατο
ομικό Απογρ
ραφικό Δελτίο που έχει υποβάλει.
Επιλέγονντας από το μενού «Ισττορικό Απογρ
ραφικών» κα
αι στη συνέχχεια «Απογρ
ραφικά μαθη
ημάτων» ή
«Ατομικά
ά απογραφιικά» ο χρήσ
στης έχει πρόσβαση σττα απογραφ
φικά δελτία όλων των περιόδων.
Εμφανίζεεται μία λίσττα με απογρ
ραφικά δελτίία και επιλέγγοντας το εικκονίδιο με τίίτλο «ΕΚΤΥΠΩ
ΩΣΗ/PDF»,
μπορεί να
ν αποθηκεύ
ύσει στον υπο
ολογιστή του
υ ή να εκτυπώσει το απογγραφικό δελλτίο.
Επιλέγονντας από το μενού «Αξιο
ολόγηση διδ
δακτικού έργγου» ο χρήσ
στης θα μετα
αφερθεί στο εξωτερικό
δικτυακό
ό σύστημα την υπηρεεσία υποστήριξης της Αξιολόγηση
ης Μαθημά
άτων/Διδασκα
αλίας του
Πανεπισ
στημίου Μακκεδονίας (https://unievalu
uation.uom.ggr/)
Επιλέγονντας από το μενού
μ
«Αποσ
σύνδεση» θα
α ολοκληρωθ
θεί η συνεδρ
ρία του χρήσττη στο σύστη
ημα.

1.2..Οδηγός σ
συμπλήρω
ωσης απογ
γραφικών δελτίων
ν
Μετά τη
η σύνδεση, ττο μέλος ΔΕΠ
Π μπορεί να
α επισκεφτείί την «Βοήθεεια» στο βασ
σικό μενού, όπου έχει
αναρτηθ
θεί ο σύντομο
ος οδηγός χρ
ρήσης της υπ
πηρεσίας.
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Ο σύντομος οδηγός χρήσης περιιέχει όλες τιςς απαραίτητες πληροφορ
ρίες για την σύνδεση στο
ο σύστημα
συμπλήρωση
η των απογρα
αφικών δελττίων.
και την σ
Ο συγκεκριμένος οδη
ηγός αποστέέλλεται και σ
σε μορφή PDF στα μέλη ΔΕΠ
Δ , με ηλ. Ταχυδρομείο
Τ
ο, κατά την
ωση της έναρξης της περ
ριόδου συμπλλήρωσης των απογραφικκών δελτίων..
ανακοίνω
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1. Οδη
ηγός Χρή
ήσης Διαχ
χειριστή
1.1..Περιβάλλ
λον Διαχεείρισης
Το περιβάλλον διαχείρισης
http://qaa.uom.gr/administrator

του

ΠΣΣ

είναι

δ
διαθέσιμο

στην

ηλεεκτρονική

διεύθυνση

με στοιχεία σύνδεση
ης:
Όνομα Χ
Χρήστη:
Κωδικός:
Μετά τη
η σύνδεση, ο διαχειρισ
στής μπορείί να χρησιμ
μοποιήσει τα επιμέρου
υς εργαλεία
α ώστε να
διαχειρισ
στεί τόσο το
ο περιβάλλο
ον και τα μεενού του ΠΣΣ όσο και την λειτουργγία των φορ
ρμών όπως
περιγράφ
φεται στα επ
πόμενα κεφά
άλαια.
Το ΠΣ κάνει χρήση
η εργαλείωνν ανάκτησης δεδομένω
ων από τη βάση για την παρουσ
σίαση των
μελών ΔΕΠ κα
αι φορμών γγια τα απογρ
ραφικά. Επίσης υπάρχουνν και συμπλη
ηρωματικά
εκκρεμοτήτων των μ
α για την διιαχείριση τω
ων μενου αλλλά και των επιπλέον πρ
ρόσθετων τμ
μημάτων κάθ
θε σελίδας
εργαλεία
(modules)
Ακολουθ
θεί αναλυτική παρουσίασ
ση με αυτή ττην σειρά.

1.2..Εργαλεία
α ανάκτη
ησης δεδ
δομένων και παρ
ρουσίαση
η εκκρεμ
μοτήτων
μελών ΔΕ
ΕΠ
Για να εεμφανιστούνν οι εκκρεμό
ότητες των μελών ΔΕΠ τόσο στα ατομικά
α
απο
ογραφικά όσ
σο και στα
απογραφ
φικά μαθημά
άτων, ανακτώ
ώνται δεδομ
μένα από τη β
βάση. Ανάλο
ογα με τις εκκκρεμότητες ττου μέλους
ΔΕΠ γίνεεται ανακαττεύθυνση του χρήστη σττην ανάλογη
η φόρμα για
α καταχώρισ
ση, επεξεργα
ασία ή του
παρουσιιάζεται το τελλικό PDF.
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Η παραπ
πάνω διαδικα
ασία διαχειρίζεται από το
ο μενού Com
mponents->C
ChronoConne
ectivity

και στη συνέχεια επιλέγουμε Co
onnection Ap
pp->Unistaff
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Σε αυτό το σημείο παρουσιάζο
ονται όλα οι ρουτίνες α
ανάκτησης κκαι παρουσίίασης δεδομ
μένων που
ποιούνται σε όλο το portal. Ενδεικτικά
ά παρουσιιάζεται πα
αρακάτω η ρουτίνα
χρησιμοπ
atomiko
o_apografiko
o_now που α
αφορά την εμ
μφάνιση τωνν δεδομένωνν του χρήστη για το τρέχω
ων ατομικό
απογραφ
φικό.
Κάνοντα
ας click στο atomiko_ap
pografiko_no
ow μεταβαίννουμε στη διαχείριση
δ
ττης διαδικασ
σίας, όπου
αναλύοννται τα σημα
αντικότερα σττοιχεία.

15

Σύστημ
μα Qu.a.sys
Εγχεειρίδιο Χρήση
ης (Π 3.3.1)

Στην καρ
ρτέλα Generral ορίζεται ο βασικός π
πίνακας από τον οποίο ξεεκινά το SQLL ερώτημα το
ο οποίο θα
επεκταθεί και σε δευ
υτερεύοντες πίνακες από
ό την καρτέλα
α Multi tablees settings.
Έτσι στη
ην συγκεκριμ
μένη περίπτω
ωση ανακτο
ούμε τα προσωπικά στοιχεία του μέέλους ΔΕΠ ((πχ όνομα,
email, τμ
μήμα) από τον πίνακα m
modip_personal_data. Τα
α δεδομένα α
αυτά συνδυά
άζονται αν χχρειάζονται
με άλλο
ους πίνακες μέσω της καρτέλας
κ
Mu
ulti tables ssettings. Ουσ
σιαστικά με αυτή την δ
διαδικασία
δημιουρ
ργούμε ένα SSQL ερώτημα, τα αποτελέσματα του
υ οποίου πα
αρουσιάζουμ
με στον χρήσ
στη με την
μορφή π
που θέλουμε μέσω της κα
αρτέλας Fron
ntend List Seettings.

Στην συγγκεκριμένη π
περίπτωση γίνεται
γ
ανάκκτηση των α
ατομικών απ
πογραφικών που έχουν υποβληθεί
(ΑΝ έχουν υποβληθεί) φέτος ή πέρυσι, έτσ
σι ώστε εάν ο χρήστης δ
δεν έχει υπο
οβάλλει φέτο
ος τότε να
πληρωθεί η φ
φόρμα του μ
με τα περσινά
ά στοιχεία.
προσυμπ
Στην καρ
ρτέλα Fronteend List Settings->Custom
m List Settinggs με χρήση HTML και PH
HP γίνεται πα
αρουσίαση
των δεδο
ομένων με το
ον επιθυμητό
ό τρόπο.
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Στην συγγκεκριμένη περίπτωση
π
φ
φαίνεται
ότι ττο μέλος ΔΕΠ δεν έχει υποβάλλει απ
πογραφικό φ
φέτος αλλά
ούτε καιι προηγούμεενη χρονιά κα
αι έτσι παρα
απέμπεται να
α συμπληρώσ
σει το φετινό
ό ατομικό απ
πογραφικό
του μέσω
ω της ανάλογγης φόρμας όπως παρου
υσιάζεται στο
ο επόμενο κεεφάλαιο.

1.3..Εργαλεία
α διαχείριισης φορμ
μών
Η διαχείριση των φορμών για τα απογραφικά
ά γίνεται από
ό Componen
nts->Chronofforms

Στη συνέέχεια επιλέγο
ουμε Forms A
App->unistaff
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Εδώ εμφ
φανίζεται μιια λίστα με όλες τις φό
όρμες που χχρησιμοποιού
ύνται στο portal. Με τη
ην επιλογή
Wizard Edit μεταβα
αίνουμε στη
ην επεξεργα
ασία της φό
όρμας ενώ με click στο
ο όνομα τη
ης φόρμας
υθμίσεις τηςς φόρμας. Ενδεικτικά θα γίνει α
ανάλυση τη
ης φόρμας
μεταβαίννουμε στις γενικές ρυ
personD
DimoForm4_2
2_now ως συ
υνέχεια της δ
διαδικασίας του προηγού
ύμενου κεφα
αλαίου.
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Κάνοντα
ας click στη
ην επιλογή Wizard Edit της φόρμ
μας personD
DimoForm4__2_now βλέέπουμε το
περιβάλλλον διαχειρίίσεις των πεδ
δίων της φό
όρμας των αττομικών απο
ογραφικών. ΤΤα σημαντικά τμήματα
είναι τα:: PREVIEW κα
αι EVENTS.

Στην καρ
ρτέλα previeew γίνεται διιαχείριση τω
ων πεδίων τη
ης φόρμας κα
αι μπορεί να
α γίνει προσθήκη νέων
από την επιλογή eleements στα αριστερά.
α
Υπ
πάρχει πληθ
θώρα τύπων πεδίων για κάθε χρήση. Ιδιαίτερο
δία Custom Element σττα οποία γίίνεται χρήση
η PHP κυρίω
ως για την ανάκτηση
ρόλο έχχουν τα πεδ
δεδομέννων με SQL από
α τη βάση.
Για παρά
άδειγμα το πρώτο Custtom Element Here της φόρμας ανα
ακτά από τη
η βάση τα π
προσωπικά
στοιχεία
α και τα στοιχχεία μαθήμα
ατος του μέλλους ΔΕΠ. Γενικότερα για
α την ανάκτη
ηση δεδομέννων από τη
βάση γίννεται εκτεταμ
μένη χρήση ττου μοναδικο
ού κλειδιού staffID που εείναι το ID τω
ων μελών ΔΕΕΠ.
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Όλα τα π
παραπάνω α
αφορούν κυρ
ρίως την εμφ
φάνιση της φόρμας.
φ
Για ττο τρόπο λειιτουργίας τηςς ομως και
τις ενέργγειες που γίννονται σε κάθ
θε φάση πρέέπει να μεταβ
βούμε στην κκαρτέλα events.

Στο δεξί μέρος της ο
οθόνης εμφα
ανίζονται τα στάδια λειτο
ουργίας της φόρμας και οι διάφορεςς ενέργειες
ουν οριστεί. Περισσότερ
ρες ενέργειεες μπορούν να προστεθ
θούν από ττην καρτέλα
α αριστερά
που έχο
ACTIONSS.
Η κάθε φ
φόρμα έχει π
προκαθορισμ
μένα τα στάδ
δια OnLoad και OnSubm
mit ενώ μπορούμε να προ
οσθέσουμε
και νέα σ
στάδια με τη
ην επιλογή AD
DD EVENT.
Στο OnLo
oad ορίζουμ
με ενέργειες που
π γίνονταιι κατά την φόρτωση της φόρμας. Έτσ
σι ενδεικτικά
ά υπάρχει η
ενέργεια
α LoadHtml για
γ την φόρττωση του κώ
ώδικα της φό
όρμας, DB Record Loadeer και DB Mu
ulti Record
Loader γγια την ανάκκτηση δεδομ
μένων από ττη βάση. Η α
ανάκτηση αυ
υτή γίνεται π
πριν την φόρτωση της
φόρμας ώστε αν χρειάζεται να προσυμπληρω
ωθεί η φόρμα
α με παλαιόττερα στοιχείία.
Στο OnSu
ubmit υπάρχχουν οι ενέργγειες που εκττελούνται κα
ατα την υποβ
βολή της φόρ
ρμας.
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Έτσι ενδεεικτικά υπάρ
ρχουν οι εξήςς ενέργειες:
Confirmaation Page: ΕΕμφανίζει τη
ην προεπισκό
όπηση των πρ
ρος υποβολή
ή στοιχείων γγια αναθεώρ
ρηση.
OnConfirm: Η ενέρ
ργεια αυτή χρησιμοποιεείται για την περίπτωση της προσω
ωρινής υποβολής των
ων και μας επ
πιστρέφει στη
ην λίστα που
υ περιγράφηκε στο προηγγούμενο κεφ
φάλαιο.
στοιχείω
OnSave: Η ενέργεια
α αυτή χρησιμ
μοποιείται για την περίπττωση της οριστικής υποβ
βολής των σττοιχείων. Η
ή κλειδώνει κκαι αποθηκεύεται το αρχχείο pdf στονν server.
εγγραφή

Σε κάθεε περίπτωση
η ο χρήστηςς ανακατευθ
θύνεται στηνν λίστα που
υ περιγράφη
ηκε στο προ
οηγούμενο
κεφάλαιιο .
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1.4..Ειδικές λεπτομέρε
λ
ειες στις φ
φόρμες
Στις δυο φόρμες απο
ογραφικών υ
υπάρχουν κά
άποια ειδικά πεδία τα οπ
ποία απαιτού
ύν περαιτέρω
ω ανάλυση.
Έτσι στη φόρμα απο
ογραφικού μ
μαθήματος σττο τμήμα IV
V.2, εμφανίζεεται η καταννομή βαθμολλογίας των
στοιχη γραφ
φική αναπαρά
άσταση.
μαθητώνν και τη αντίσ
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Ο κώδικα
ας βρίσκεταιι στην φόρμα
α Components->Chronofo
orms->FormManager , Fo
ormsApp->Unistaff,
ClassInveentForm_XXX
X στο τμήμα IV.2 Custom
m Element Heere.
Στον κώδ
δικα αντλούννται οι βαθμοί από τη βά
άση με κατάλλληλο ερώτημα και μετά με τη χρήση
η της
βιβλιοθή
ήκης pChart γίνεται
γ
η γρα
αφική απεικό
όνιση.
(για τη χχρήση της pChart, http://w
wiki.pchart.n
net/doc.basicc.syntax.htm
ml)
Επίσης σ
στη φόρμα το
ου ατομικού απογραφικο
ού δελτίου στο τμήμα Ι. ΕΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟ
ΟΝΙΚΟ ή
ΑΛΛΟ ΕΡ
ΡΓΟ και στο ττμήμα Ι.3 Ανα
αγνώριση το
ου επιστημοννικού και άλλλου έργου, αντλούνται
α
σχχετικά
δεδομέννα από την Sccopus και πα
αρουσιάζοντα
αι επικουρικά στον χρήσττη.
Ο κώδικα
ας βρίσκεταιι στην φόρμα
α Components->Chronofo
orms->FormManager , Fo
ormsApp->Unistaff,
PersonD
DimoFormI4__2_XXX στο ττμήμα I.1 καιι Ι.3 Custom Element Herre.
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1.5..Επιπλέον
ν λίστες κ
και φόρμεες
Τόσο στα Εργαλεία ανάκτησης δεδομένων όσο και στη
η διαχείριση φορμών, υπάρχουν κα
αι επιπλέον
μενα που α
αφορούν την διαχείρισ
ση των δια
αχειριστών ό
όσο και εμ
μφάνιση πα
αλαιότερων
αντικείμ
απογραφ
φικών.
Ενδεικτικά λοιπόν στο Chron
noconnectiviity εμφανίζζονται λίστες με την κατάληξη PDF και
ποιούνται γιια να εμφανίίσουν τα pdff παλαιότερω
ων ή νέων απ
πογραφικών αφού έχουνν κλειδώσει
χρησιμοπ
οι εγγρα
αφές.
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Αντίστοιιχα στο Chron
noForms υπά
άρχουν οι έξξης επιπλέον φόρμες:

FrontPagge: Είναι η φ
φόρμα που εμ
μφανίζει τα σ
στοιχεία του μέλους ΔΕΠ μόλις συνδεεθεί στο σύσ
στημα
Mail-all και Mail-late: Είναι οι φόρμες πο
ου αποστέλλλουν ενημερ
ρωτικό mail στα μέλη Δ
ΔΕΠ οτι το
α έχει ανοίίξει για κατταχώρηση των απογραφικών αλλά
ά και στα μέλη που δ
δεν έχουν
σύστημα
καταχωρ
ρήσει τίποτα μετά την πά
άροδο κάποιο
ου διαστήμα
ατος.
ση της γρμμ
Update-full_tables: Ενημέρωση των πινάκωνν της βάσης από την βάσ
ματείας (Card
disoft) πριν
ρξη χρήσης το
ου ΠΣ.
την έναρ
System__start και Sysstem_Stop: ΕΕπιλογές για
α την έναρξη και παύση το
ου ΠΣ.
Προφανώ
ώς τα παραπ
πάνω είναι διαθέσιμα σε διαβαθμισμ
μένους χρήσττες και όχι σττα μέλη ΔΕΠ.
26
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1.6..Σύστημα
α αναφορώ
ών και στ
τατιστικώ
ών στοιχεείων
Το υποσ
σύστημα ανα
αζήτησης κα
αι εμφάνισης στατιστικώ
ών στοιχείωνν αναπτύχθη
ηκε με τη δ
δημιουργία
φορμών μέσα από το
ο πρόσθετο chronoforms
c
s του συστήμ
ματος διαχείρ
ρισης περιεχχομένου joom
mla.
Οι φόρμ
μες χρησιμοπ
ποιήθηκαν γιια θέματα λεειτουργίας. Η βασική λειιτουργικότηττα υλοποιήθηκε με την
ανάπτυξξη χειρόγραφ
φου κώδικα.
Συγκεκριμένα στο Ch
hronoForms υπάρχουν οι έξης φόρμεες:
modip_m
math_tmimaa: Αναφορά Απογραφικώ
ών Μαθημάττων Απογραφικών Μαθη
ημάτων Τμήματος ανά
ακαδημα
αϊκό έτος κα
αι εξάμηνο. Εμφάνιση
Ε
λίίστας των μα
αθημάτων τη
ης συγκεκριμ
μένης περιόδ
δου για το
τμήμα, όπου αποττυπώνεται α
αναφορά τω
ων Απογραφ
φικών των Μαθημάτωνν του τμήμ
ματος που
θηκαν από τα
α μέλη ΔΕΠ. Στην αναφο
ορά εμφανίζο
ονται σε λίσττα βασικά σττοιχεία διδάσ
σκοντα και
υποβλήθ
μαθήματτος. Επίσης α
αναφέρετε α
αν έχει γίνει υποβολή το
ου απογραφιικού δελτίου
υ. Στην περίπ
πτωση που
έχει υπο
οβληθεί απογγραφικό δελλτίο για μάθη
ημα, επιτρέπ
πεται η προβ
βολή, ανάκτη
ηση και εκτύ
ύπωσή του.
Εξαγωγή
ή αναφοράς σε
σ αρχείο pd
df με τη δυνα
ατότητα αποθ
θήκευσης κα
αι εκτύπωσηςς της.
modip_m
math_idrimaa: Αναφορά Απογραφικώ
ών Μαθημάττων του Ιδρ
ρύματος ανά
ά ακαδημαϊκό έτος και
εξάμηνο
ο. Εμφάνιση λλίστας των μαθημάτων
μ
ττης συγκεκριμ
μένης περιόδ
δου, όπου απ
ποτυπώνετα
αι αναφορά
των Απο
ογραφικών τω
ων Μαθημάττων του Ιδρύ
ύματος που υ
υποβλήθηκα
αν από τα μέλλη ΔΕΠ. Στηνν αναφορά
εμφανίζο
ονται σε λίσ
στα βασικά σ
στοιχεία διδ
δάσκοντα και μαθήματοςς. Επίσης ανναφέρετε ανν έχει γίνει
υποβολή
ή του απογρ
ραφικού δελλτίου. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί απ
πογραφικό δελτίο για
μάθημα,, επιτρέπετα
αι η προβολή
ή, ανάκτηση και
κ εκτύπωσ
σή του. Εξαγω
ωγή αναφορ
ράς σε αρχείο
ο pdf με τη
δυνατότητα αποθήκεευσης και εκκτύπωσης τηςς.
modip_sstats_math__tmima: Σταττιστικά στοιχχεία όπου απ
ποτυπώνεταιι ο συνολικό
ός αριθμός δ
διαθέσιμων
μαθημάττων του Τμ
μήματος ανά
ά ακαδημαϊκκό έτος και εξάμηνο, ο αριθμός των Απογραφ
φικών των
Μαθημά
άτων που υπ
ποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ και το
ο ποσοστό υποβληθέντω
υ
ων προς τα διαθέσιμα.
δ
Εξαγωγή
ή αναφοράς σε
σ αρχείο pd
df με τη δυνα
ατότητα αποθ
θήκευσης κα
αι εκτύπωσηςς της.
modip_sstats_math_idrima: Σταττιστικά στοιχχεία όπου απ
ποτυπώνεταιι ο συνολικό
ός αριθμός δ
διαθέσιμων
μαθημάττων του Ιδρ
ρύματος ανά
ά ακαδημαϊκκό έτος και εξάμηνο, ο αριθμός ττων Απογραφ
φικών των
Μαθημά
άτων που υπ
ποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ και το
ο ποσοστό υποβληθέντω
υ
ων προς τα διαθέσιμα.
δ
Εξαγωγή
ή αναφοράς σε
σ αρχείο pd
df με τη δυνα
ατότητα αποθ
θήκευσης κα
αι εκτύπωσηςς της.
modip_aatomiko_tmiima: Αναφορ
ρά Ατομικώνν Απογραφικκών Τμήματο
ος ανά έτος. Εμφάνιση λλίστας του
εκπαιδευ
υτικού προσ
σωπικού του
υ Τμήματος με ενεργή α
ανάθεση τη συγκεκριμέένη περίοδο υποβολής
απογραφ
φικού, όπου
υ αποτυπώννεται αναφο
ορά των Αττομικών Απ
πογραφικών του Τμήμα
ατος που
υποβλήθ
θηκαν από ττα μέλη ΔΕΠ
Π. Στην αναφ
φορά εμφανίίζονται σε λλίστα βασικά
ά στοιχεία διιδάσκοντα.
Επίσης αναφέρετε αν έχει γίννει υποβολή
ή του απογρ
ραφικού δελλτίου. Στην περίπτωση που έχει
θεί ατομικό α
απογραφικό δελτίο, επιτρέπεται η πρ
ροβολή, ανάκτηση και εκκτύπωσή του.
υποβληθ
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modip_aatomiko_idriima: Αναφορ
ρά Ατομικώνν Απογραφικκών του Ιδρύ
ύματος ανά έτος. Εμφάννιση λίστας
του εκπα
αιδευτικού π
προσωπικού του Ιδρύματτος με ενεργή
ή ανάθεση τη συγκεκριμένη περίοδο
ο υποβολής
απογραφ
φικού, όπου
υ αποτυπώννεται αναφορά των Α
Ατομικών Απ
πογραφικών του Ιδρύμ
ματος που
υποβλήθ
θηκαν από ττα μέλη ΔΕΠ
Π. Στην αναφ
φορά εμφανίίζονται σε λλίστα βασικά
ά στοιχεία διιδάσκοντα.
Επίσης αναφέρετε αν έχει γίννει υποβολή
ή του απογρ
ραφικού δελλτίου. Στην περίπτωση που έχει
θεί ατομικό α
απογραφικό δελτίο, επιττρέπεται η πρ
ροβολή, ανά
άκτηση και εκκτύπωσή του
υ. Εξαγωγή
υποβληθ
αναφορά
άς σε αρχείο
ο pdf με τη δυ
υνατότητα α
αποθήκευσηςς και εκτύπωσης της.
modip_sstats_atomikko_tmima: Στατιστικά
Σ
σττοιχεία όπου αποτυπώννεται ο συνο
ολικός αριθμ
μός μελών
ΔΕΠ του
υ Τμήματος ανά
α ακαδημ
μαϊκό έτος, ο αριθμός τω
ων Ατομικώνν Απογραφικκών που υπο
οβλήθηκαν
από τα μ
μέλη ΔΕΠ και το ποσοστό
ό υποβληθένντων προς τα
α διαθέσιμα.. Εξαγωγή ανναφοράς σε αρχείο pdf
με τη δυνατότητα απ
ποθήκευσης και εκτύπωσ
σης της.
modip_sstats_atomikko_idrima: ΣΣτατιστικά σττοιχεία όπου αποτυπώννεται ο συνο
ολικός αριθμ
μός μελών
ΔΕΠ του
υ Ιδρύματος ανά ακαδημ
μαϊκό έτος, ο αριθμός τω
ων Ατομικώνν Απογραφικκών που υπο
οβλήθηκαν
από τα μ
μέλη ΔΕΠ και το ποσοστό
ό υποβληθένντων προς τα
α διαθέσιμα.. Εξαγωγή ανναφοράς σε αρχείο pdf
με τη δυνατότητα απ
ποθήκευσης και εκτύπωσ
σης της.
omea_m
math_tmima__120: Αναφ
φορά Απογρ
ραφικών Μ
Μαθημάτων Απογραφικών Μαθημ
μάτων του
Τμήματο
ος ανά ακαδ
δημαϊκό έτος και εξάμηνο. Εμφάνισ
ση λίστας τω
ων μαθημάτων της συγκκεκριμένης
περιόδου για το τμ
μήμα, όπου
υ αποτυπώνεεται αναφορά των Απο
ογραφικών των Μαθημ
μάτων του
ος που υποβλλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην ανα
αφορά εμφα
ανίζονται σε λίστα βασικκά στοιχεία
τμήματο
διδάσκοντα και μαθήματος. Επίσ
σης αναφέρεετε αν έχει γγίνει υποβολλή του απογραφικού δελλτίου. Στην
α
δελτίο για μ
μάθημα, επιττρέπεται η π
προβολή, ανά
άκτηση και
περίπτωση που έχει υποβληθεί απογραφικό
σή
του.
Στατι
ιστικά
στοιχε
εία
όπου
απ
ποτυπώνεται
ο
συνολικός
ς
αριθμός
δι
ιαθέσιμων
μ
μαθημάτων
εκτύπωσ
του Τμήματος ανά α
ακαδημαϊκό έτος και εξά
άμηνο, ο αριιθμός των Απ
πογραφικώνν των Μαθημ
μάτων που
θηκαν από τα
α μέλη ΔΕΠ και το ποσοσ
στό υποβληθ
θέντων προς τα διαθέσιμ
μα. Εξαγωγή αναφοράς
υποβλήθ
σε αρχείίο pdf με τη δ
δυνατότητα α
αποθήκευση
ης και εκτύπω
ωσης της.
omea_attomiko_tmim
ma_120: Ανναφορά Ατομ
μικών Απογραφικών το
ου Τμήματοςς ανά έτος. Εμφάνιση
λίστας ττου εκπαιδευ
υτικού προσ
σωπικού του Τμήματος μ
με ενεργή α
ανάθεση τη σ
συγκεκριμέννη περίοδο
υποβολή
ής απογραφικού, όπου αποτυπώνετται αναφορά
ά των Ατομικών Απογρα
αφικών του Τμήματος
που υποβλήθηκαν από τα μέέλη ΔΕΠ. Στην αναφορ
ρά εμφανίζο
ονται σε λίίστα βασικά
ά στοιχεία
α έχει γίνειι υποβολή το
ου απογραφικού δελτίου
υ. Στην περίπ
πτωση που
διδάσκοντα. Επίσης αναφέρετε αν
οβληθεί ατομικό απογρα
αφικό δελτίο
ο, επιτρέπετται η προβο
ολή, ανάκτησ
ση και εκτύπ
πωσή του.
έχει υπο
Στατιστικκά στοιχεία
α όπου απο
οτυπώνεται ο συνολικό
ός αριθμός μελών ΔΕΠ
Π του Τμήμ
ματος ανά
ακαδημα
αϊκό έτος, ο αριθμός τω
ων Ατομικών Απογραφικώ
ών που υποβ
βλήθηκαν απ
πό τα μέλη Δ
ΔΕΠ και το
ποσοστό
ό υποβληθένντων προς ττα διαθέσιμα. Εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο p
pdf με τη δ
δυνατότητα
αποθήκεευσης και εκττύπωσης τηςς.
Αντίστοιιχες φόρμ
μς υπάρχο
ουν για κάθε τμή
ήμα με τον κωδιικό του
omea_m
math_tmima__ΚωδικόςΤμήματος και o
omea_atomiiko_tmima_Κ
ΚωδικόςΤμήμ
ματος.
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Ποιο συγκεκριμένα επιλέγονταςς στη φόρμα
α μέσα από το περιβάλλλον του Chronoforms τη
ην επιλογή
φαίνεται και σ
στην εικόνα που ακολου
υθεί έχει δημ
μιουργηθεί
Form Wiizard, στην κκαρτέλα Prevview όπως φ
φόρμα α
αναζήτησης με dropdow
wn μενού, έτσ
σι ώστε ο χρ
ρήστης να επ
πιλέξει την αναφορά
α
που θέλει να
εμφανίζεει επιλέγονττας τμήμα (εκτός της ιδρυματικήςς αναφοράς)), ακαδημαϊϊκό έτος (ή έτος) και
εξάμηνο
ο. Τα στοιχείία τμήμα κα
αι ακαδημαϊκκό αντλούντται από τη βάση
β
δεδομέένων, ενώ τα στοιχεία
εξάμηνο
ο είναι στατικκά καταχωρη
ημένα.

Στην καρ
ρτέλα eventss στην περιοχχή OnLoad υπ
πάρχουν δύο
ο DB Multi Record Loader, το πρώτο α
αντλεί από
τον πίνα
ακα modip_ffull_departments της βάσης, τους τίττλους των ΤΤμημάτων για
α το πρώτο dropdown
Μενού, ενώ το δεύ
ύτερο αντλείί από τον πίνακα
π
year__inventory τη
ης βάσης, ττα έτη για ττο δεύτερο
wn Μενού.
dropdow
Στην περιοχή OnSubmit υπάρχχει ο κώδικα
ας διασύνδεεσης εκτέλεσης του ερ
ρωτήματος, ο κώδικας
ής της αναφο
οράς και η δη
ημιουργία αρ
ρχείου Pdf γιια την αναφο
ορά.
προβολή
Αντίστοιιχα λειτουργο
ούν όλες οι φ
φόρμες της ενότητας
ε
αυττής.
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