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Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, MIS 2004

Πρόλογος

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση και στη συνέχεια την τον σχεδίασμά και 

την υλοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήματος για τη μηχανογράφηση των διαδικασιών της 

καθημερινής λειτουργίας της αποθήκης του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (για συντομία ΚΥΔ, 

όπως και θα αναφέρεται στη συνέχεια) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η εργασία αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στη 

λειτουργία του ΚΥΔ ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει μια οικειότητα με το θέμα και να μπορέσει να 

κατανοήσει ευκολότερα τις επόμενες ενότητες. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η ανάλυση των 

εννοιών / οντοτήτων και των διαδικασιών που έγινε, και η οποία αναπαρίσταται στο σχεδίασμά του 

συστήματος που ακολουθεί στη συνέχεια και παρουσιάζεται με τη χρήση των κατάλληλων 

διαγραμμάτων. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η ανάπτυξη και το υλοποιημένο πληροφοριακό 

σύστημα, μέση της απεικόνισης και του σχολιασμού των οθονών χρήσης του. Ακολουθεί σε μορφή 

επιλόγου η τέταρτη ενότητα με τις μελλοντικές επεκτάσεις και χρήσεις του πληροφοριακού 

συστήματος. Τέλος, συμπεριλαμβάνεται ένα παράρτημα με τον κώδικα ο οποίος δημιουργήθηκε με 

χρήση εργαλείων ανάπτυξης για να καλύψει διάφορες ανάγκες της λειτουργίας του Πληροφοριακού 

Συστήματος.

Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι εν συντομία η δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος το 

οποίο θα αποτυπώνει τις διαδικασίες της καθημερινής λειτουργίας της αποθήκης του ΚΥΔ, θα 

συνοδεύεται από μια ισχυρή και αξιόπιστη βάσης δεδομένων, θα παρέχει ένα ευέλικτο τρόπο 

αλληλεπίδρασης με το χρήστη μέσω της χρήσης σύγχρονων εργαλείων ανάπτυξης πληροφορικών 

συστημάτων που βασίζονται στο Διαδίκτυο, θα έχει μικρό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης και 

θα εκμεταλλεύεται την υπάρχουσα υποδομή του ΚΥΔ.
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Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, MIS 2004

1 Εισαγωγή

Το θέμα όπως αναφέρθηκε προηγουμένως είναι η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος 

για τη μηχανογράφηση των διαδικασιών της καθημερινής λειτουργίας της αποθήκης του ΚΥΔ του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο ορισμός και η λειτουργία της αποθήκης υλικού εξοπλισμού του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων 

(στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ΚΥΔ) είναι με απλά λόγια η παρακάτω:

«Η αποθήκη υλικού εξοπλισμού του ΚΥΔ περιέχει υλικά τα οποία φτάνουν με κάποιον 

τρόπο και εισάγονται σε αυτήν ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία. Η είσοδος των 

υλικών γίνεται ή πιστοποιείται από κάποιον υπάλληλο της αποθήκης. Στη συνέχεια 

καταγράφονται τα στοιχεία του νέου υλικού. Αφού καταγραφεί το υλικό, αυτό μπορεί να 

δοθεί με τη διαδικασία της χρέωσης σε κάποιον χρήστη, ενώ με τη διαδικασία της 

αποχρέωσης παύει να είναι χρεωμένο στο χρήστη και επιστρέφει στην αποθήκη όντας πάλι 

διαθέσιμο για χρέωση σε άλλον χρήστη. Είναι δυνατόν φυσικά το υλικό να υποστεί βλάβη. 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται η διάγνωση της βλάβης από κάποιον υπάλληλο, ο οποίος και 

αποφασίζει σύμφωνα με τα δεδομένα για την ενέργεια της επισκευής που πιθανόν να 

ακολουθήσει. Είναι όμως πιθανό το υλικό να μην επισκευαστεί, αλλά να αντικατασταθεί με 

άλλο ίδιο υλικό από τον προμηθευτή του, ή να αποσυρθεί στην αποθήκη και να καταστεί 

άχρηστο».

Στην επόμενη ενότητα, με την παρουσίαση των οντοτήτων και των διαδικασιών που εμπλέκονται στη 

λειτουργία της αποθήκης(| *, η λειτουργία αυτή θα γίνει περισσότερο κατανοητή.

(Ι) Για την καταγραφή των διαδικασιών της καθημερινής λειτουργίας του, το ΚΥΔ μέχρι στιγμής χρησιμοποιεί: 
Μια μη-κανονικοποιημένη βάση δεδομένων η οποία περιέχει μερικές μόνο οντότητες από αυτές που 
εμπλέκονται στη λειτουργία του, διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία όπως λογιστικά φύλλα και έγγραφα κειμένου, 
ενώ επίσης τηρεί χειρόγραφα αρχεία.
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Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, MIS 2004

2 Ανάλυση / Σχεδιασμός

2.1 Έννοιες/ οντότητες του υπό μελέτη συστήματος

Στην ενότητα αυτή γίνεται η περιγραφή όλων των εννοιών / οντοτήτων που εμπλέκονται στη 

λειτουργία της αποθήκης.

2.1.1 Υλικό, τύπος και παρτίδα υλικού

Ο σκοπός λειτουργίας της αποθήκης είναι η μέριμνα για την προμήθεια, την τοποθέτηση και την 

καλή λειτουργία του υλικού εξοπλισμού που είναι σχετικός με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Στον υλικό εξοπλισμό ή στο υλικό όπως θα αναφέρεται στη συνέχεια, περιλαμβάνονται οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα συστατικά τους (κάρτες οθόνης, τσιπς μνήμης κ.ά), τα περιφερειακά 

τους (οθόνες, εκτυπωτές κ.ά) καθώς και διάφορες άλλες συσκευές (video projectors κ.ά).

Το υλικό έρχεται στην αποθήκη με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο. Οι πιθανοί τρόποι άφιξης αποτελούν 

την είσοδο του υλικού η οποία περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο.

Κάθε υλικό έχει ένα κωδικό όνομα το οποίο δίδεται εσωτερικά κατά την άφιξή του στην αποθήκη και 

χαρακτηρίζει μοναδικά κάθε υλικό. Δεν πρέπει να συγχέεται το κωδικό αυτό όνομα με το serial 

number που επίσης χαρακτηρίζει μοναδικά κάθε υλικό, καθώς για το τελευταίο δεν γινόταν 

απαραίτητα η καταγραφή του κατά την άφιξη του υλικού στο παλιό σύστημα. Συνεπώς στο υπό 

μελέτη σύστημα θα χρησιμοποιηθούν και οι δύο αυτές έννοιες, παρόλο που αρκεί το serial number και 

μόνο αυτό.

Κάθε υλικό είναι κάποιου συγκεκριμένου τύπου. Ο τύπος υλικού καθορίζει τα χαρακτηριστικά του 

υλικού και τις λειτουργίες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο υλικό. Παραδείγματα τύπων υλικών 

είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο σκληρός δίσκος, η οθόνη, η κάρτα δικτύου κ.λπ. Είναι ευνόητο 

ότι δεν υπάρχει μια σταθερή λίστα με τύπους υλικών, καθώς με την συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών εμφανίζονται συχνά νέοι τύποι ενώ καταργούνται κάποιοι από τους 

υπάρχοντες. Κάποιοι από τους τύπους υλικών που καταγράφηκαν κατά τη χρονική περίοδο της 

ανάλυσης, είναι οι εξής:

- Η/Υ 
Οθόνη 
Εκτυπωτής 
Συσκευή Back up

- CD-ROM
- CD-RW
- DVD-ROM 

Fax
Floppy disk drive
Hub
Scanner

-3-



Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, MIS 2004

- UPS
Video projector 
Web camera

- Zip drive

Κάθε υλικό έχει φυσικά ορισμένα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά του υλικού καθορίζουν 

ολοκληρωτικά το υλικό, αφού μας πληροφορούν για τις δυνατότητάς του. Τα παρακάτω αποτελούν 

ενδεικτικά χαρακτηριστικά υλικού:

- Διαγώνιος οθόνης 17 ίντσες
- Resolution εκτυπωτή 600 dpi
- Αριθμός ports hub 16 

Τύπος οθόνης TFT
Λειτουργικό σύστημα Windows 2000 Pro GR

Για παράδειγμα, μια οθόνη υπολογιστή μπορεί να έχει τα εξής 3 χαρακτηριστικά:

Διαγώνιος οθόνης 17 ίντσες, τύπος οθόνης TFT, μάρκα οθόνης Sony.

Μια ομάδα χαρακτηριστικών όπως η παραπάνω, αποτελεί μια παρτίδα υλικού. Τότε λέμε ότι το υλικό 

ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη παρτίδα υλικού. Η παρτίδα υλικού είναι ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών υλικού. Τα υλικά με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά ανήκουν στην ίδια παρτίδα. 

Με άλλα λόγια, η παρτίδα υλικού είναι στην ουσία μια ομάδα χαρακτηριστικών υλικού, ή αλλιώς ένα 

«καλάθι» χαρακτηριστικών που αναφέρονται σε υλικά. Μια παρτίδα υλικού έχει κάποιο συγκεκριμένο 

κωδικό όνομα και μπορεί να αναφέρεται σε ένα ή και περισσότερα υλικά της αποθήκης.

Για παράδειγμα, η παρτίδα με κωδικό όνομα CDRW1 μπορεί να έχει τα εξής δύο χαρακτηριστικά 

υλικού:

- Μάρκα / μοντέλο CD-RW RICOH 
Ταχύτητα CD-RW 16 x 10 x 40

Αντιστοιχίζοντας σε κάθε υλικό μια παρτίδα, γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή όλα τα χαρακτηριστικά 

του υλικού αυτού. Εάν για κάποιο νέο υλικό δεν ταιριάζει κάποια από τις υπάρχουσες παρτίδες 

υλικού, τότε δημιουργείται μια νέα παρτίδα υλικού και στη συνέχεια αντιστοιχίζεται στο υλικό η νέα 

παρτίδα. Επίσης, για κάποιον νέο τύπο υλικού είναι πιθανόν να χρειαστεί να καταγραφούν νέα 

χαρακτηριστικά υλικού. Για παράδειγμα, όταν εμφανίστηκαν οι συσκευές εγγραφής CD (τα CD-RW) 

και η αποθήκη αγόρασε τέτοιες συσκευές, χρειάστηκε να καταγραφεί ο νέος τίιπος υλικού, να 

καταγραφούν επίσης κάποια νέα χαρακτηριστικά υλικού όπως είναι η ταχύτητα εγγραφής CD-RW, και 

να δημιουργηθεί μια νέα παρτίδα υλικού.

Για κάθε υλικό μας ενδιαφέρει να καταγράφουμε και κάποιες άλλες πληροφορίες, όπως σε τι 

κατάσταση βρίσκεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η κατάσταση ενός υλικού μιας πληροφορεί 

για τη διαθεσιμότητά του, τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε με αυτό κ.ά. Οι δυνατές
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καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί κάποιο υλικό είναι οι εξής:

Κατάσταση Περιγραφή

Κανονική λειτουργία Υλικό το οποίο λειτουργεί κανονικά

Έχει βλάβη Υλικό το οποίο έχει βλάβη που έχει διαγνωστεί, αλλά δεν έχει 
ξεκινήσει η επισκευή της.

Σε επισκευή Υλικό το οποίο έχει βλάβη της οποίας έχει ξεκινήσει η 
επισκευή.

Αποσίψθηκε Υλικό το οποίο έχει υποστεί βλάβη που δεν επισκευάστηκε και 
οδήγησε στην απόσυρσή του.

Έπιστράφηκε Υλικό το οποίο έχει υποστεί βλάβη και έχει επιστραφεί στον 
προμηθευτή.

Είναι ευνόητο ότι κάθε νέο υλικό που φτάνει στην αποθήκη έχει ως κατάσταση την Κανονική 

Λειτουργία.

Τέλος, κάθε υλικό έχει τον διαχειριστή του. Ο διαχειριστής δεν πρέπει να συγχέεται με το χρήστη. Ο 

διαχειριστής είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για το υλικό, αποφασίζει σε ποιόν να χρεωθεί το 

υλικό, αν θα προβεί σε πληρωμή για επισκευή μετά από βλάβη κ.λπ.

2.1.2 Υπάλληλος

Η αποθήκη του ΚΥΔ για τη εύρυθμη λειτουργία της χρησιμοποιεί ανθρώπινο δυναμικό, τους 

υπιύλήλους. Για κάθε υπάλληλο είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το ονοματεπώνυμό του, ενώ 

μπορούμε να τηρούμε και άλλα στοιχεία όπως για παράδειγμα το τηλέφωνο εργασίας του.

Οι υπάλληλοι είναι χωρισμένοι σε τμήματα υπώ,λήλων. Κάθε τμήμα είναι αρμόδιο για συγκεκριμένες 

εργασίες και έχει διαφορετικές δραστηριότητες. Παραδείγματα τμημάτων υπαλλήλων αποτελούν τα

εξής:

Επικοινωνιών και Δικτύων 

Προσωπικών Η/Υ και Εργαστηρίων 

Μηχανοργάνωσης, Λογισμικού και Διαδικτύου

Οι υπάλληλοι διενεργούν καθημερινά τις διαδικασίες με τις οποίες κινούνται τα υλικά, όπως για 

παράδειγμα παραλαβή υλικών που έφτασαν στην αποθήκη από τον προμηθευτή, απ’ ευθείας αγορά 

υλικών, χρέωση σε χρήστη, διάγνωση και επισκευή βλάβης κ.ά. Οι διαδικασίες κίνησης υλικών 

περιγράφονται σε επόμενες παραγράφους.
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2.1.3 Προμηθευτές / Μεταφορείς

Η αποθήκη κατά τον εφοδιασμό της με τα υλικά έρχεται σε επαφή με εταιρίες. Η προμηθεύτρια 

εταιρία είναι αυτή από την οποία αγοράζονται τα υλικά. Για την εταιρία καταγράφονται στοιχεία τα 

οποία έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν τις δοσοληψίες και την επικοινωνία με αυτήν (ΑΦΜ, αρ. 

τηλεφώνου, υπεύθυνος).

Επίσης η αποθήκη έρχεται σε επαφή με άλλες εταιρίες οι οποίες δεν παίζουν το ρόλο του προμηθευτή 

απαραίτητα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που κάποια εταιρία αναλάβει μια επισκευή υλικού 

που δεν αγοράστηκε από αυτήν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα υλικά δεν τα φέρνει στην αποθήκη απευθείας η προμηθεύτρια εταιρία 

αλλά αυτά έρχονται μέσω κάποιου μεταφορέα με τον οποίο αυτή συνεργάζεται. Στην περίπτωση αυτή 

πρέπει επίσης να καταγράφονται επίσης κάποια στοιχεία του μεταφορέα ώστε να μπορεί να γίνει 

επικοινωνία μαζί του στην περίπτωση που το υλικό πάθε μερική ή και ολική καταστροφή κατά τη 

μεταφορά του στην αποθήκη.

2.1.4 Άφιξη / είσοδος υλικού στην αποθήκη

Όταν κάποιο υλικό φτάνει στην αποθήκη και μπαίνει σε αυτήν, λέμε ότι γίνεται η είσοδος υλικού στην 

αποθήκη. Ο τύπος εισόδου υλικού μας πληροφορεί δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο το υλικό 

έφτασε στην αποθήκη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εισόδου, ενώ κάθε είσοδος διεκπεραιώνεται από 

κάποιον υπάλληλο της αποθήκης.

Η είσοδος των υλικών στην αποθήκη μπορεί να γίνει με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

• Παμα/.αβή ειδών διαγωνισμού. Με την είσοδο αυτή παραλαμβάνουμε υλικά τα οποία 

προέρχονται από διαγωνισμό και τα οποία περιμέναμε να αφιχθούν στην αποθήκη. Για τα 

υλικά αυτά προηγήθηκε η διενέργεια διαγωνισμού. Η έννοια του διαγωνισμού περιγράφεται 

αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο.

• Αγορά. Πρόκειται για υλικά τα οποία αγοράζουμε απευθείας από τον προμηθευτή, αφού για 

κάποιο λόγο δεν ήταν απαραίτητη η διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθειά τους.

• Δωρεά. Πρόκειται για υλικά τα οποία μας δωρίζει κάποιος τρίτος, π.χ. κάποιος προμηθευτής 

επειδή έγινε από αυτόν μεγάλη προμήθεια, ή κάποια εταιρία για προωθητικούς ή 

διαφημιστικούς λόγους.

• Άλλη είσοδος. Πρόκειται για υλικά τα οποία έφτασαν με κάποιον διαφορετικό από τους 

παραπάνω τρόπους στην αποθήκη (π.χ. βρέθηκαν).

Ένας ειδικός τρόπος εισόδου υλικού στην αποθήκη είναι η αντικατάσταση. Με την αντικατάσταση 

κάποιο νέο υλικό έρχεται για να αντικαταστήσει κάποιο που παρουσίασε βλάβη, επειδή όμως 

συνέτρεξαν ειδικοί λόγοι (π.χ. το υλικό που χάλασε βρισκόταν σε εγγύηση και υπήρχε όρος 

αντικατάστασης στη σύμβαση) αντικαταστάθηκε με καινούριο ίδιων χαρακτηριστικών υλικό.
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Κατά την είσοδο του υλικού, ανεξαρτήτως του τρόπου εισόδου τους, πρέπει να καταγράφονται κάποια 

στοιχεία όπως η ημερομηνία εισόδου, ο υπάλληλος που διεκπεραίωσε τη διαδικασία εισόδου κ.ά. 

Ανάλογα όμως με τον τρόπο εισόδου καταγράφονται κατά περίπτωση και άλλα στοιχεία.

Μετά την ολοκλήρωση της εισόδου του υλικού στην αποθήκη με οποιονδήποτε από τους παραπάνω 

τρόπους, το υλικό ανήκει πλέον στον εξοπλισμό της αποθήκης. Συνήθως από την ημερομηνία της 

εισόδου αρχίζει και η ισχύς της εγγύησης καλής λειτουργίας που παρέχει η προμηθεύτρια εταιρία, 

εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Μπορεί τώρα να ακολουθήσει η λεπτομερής καταγραφή των 

στοιχείων του υλικού. Με μια σωστή καταγραφή υπάρχει πάντα μια πλήρη εικόνα του υλικού 

εξοπλισμού που βρίσκεται στην αποθήκη.

2.1.5 Διαγωνισμός και είδη διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός είναι απαραίτητος για την προμήθεια υλικών που ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια (π.χ. 

μεγάλη ποσότητα), ενώ ο τρόπος διεξαγωγής του (προκήρυξη στον τύπο, επιλογή του τελικού 

προμηθευτή με χρήση κριτηρίων και βαθμολογίας κ.λπ.) διασφαλίζει διαφάνεια στη διαδικασία της 

προμήθειας των υλικών. Οι Διαγωνισμοί συντάσσονται και διενεργούνται από το ΚΥΔ σε συνεργασία 

με το Τμήμα Προμηθειών.

Κάθε Διαγωνισμός ανήκει σε κάποιον συγκεκριμένο τί>πο Διαγωνισμού και διενεργείται σε κάποια 

ορισμένη ημερομηνία. Ο τύπος Διαγωνισμού καθορίζει τον τρόπο διεκπεραίωσης ενός Διαγωνισμού 

και τους περιορισμούς στους οποίους αυτός υπόκειται. Το χαρακτηριστικό στοιχείο του Διαγωνισμού 

με το οποίο μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτόν είναι ο αριθμός διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Σε έναν Διαγωνισμό, τα υλικά που επιθυμούμε να προμηθευτούμε χωρίζονται κατά την προκήρυξη 

του Διαγωνισμού σε Είδη Διαγωνισμού. Τα είδη Διαγωνισμού είναι ουσιαστικά μια ομάδα ομοειδών 

υλικών. Για παράδειγμα, ένας Διαγωνισμός μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο είδη 

Διαγωνισμού:

Ιο είδος: 10 PC’s Pentium IV με 80 GB HDD, 256 RAM, ...

2ο είδος: 20 οθόνες TFT 17”, ...

Όταν τα Είδη έρθουν στην αποθήκη, κάποιος από τους υπαλλήλους διενεργεί την παραλαβή των 

ειδών. Όπως είδαμε προηγουμένως, η παραλαβή Ειδών Διαγωνισμού είναι ένας από τους δυνατούς 

τρόπους εισόδου του υλικού στην αποθήκη.

Τα Είδη μπορεί να έρθουν τμηματικά, δηλαδή για παράδειγμα μπορεί κάποια μέρα να φτάσουν τα 5 

από τα 10 PC’s του Γ” Είδους του Διαγωνισμού του παραπάνω παραδείγματος και την επόμενη μέρα 

να φτάσουν τα υπόλοιπα 5. Το σύστημα πρέπει να πληροφορεί τον υπάλληλο που διενεργεί την 

παραλαβή πόση ποσότητα από κάποιο Είδος έχει παραληφθεί και πόση υπολείπεται προς παραλαβή. 

Για το λόγο αυτό πρέπει να καταγράφεται πάντοτε στο Σύστημα η ποσότητα που έχει παραληφθεί 

μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
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Επίσης, ο υπάλληλος πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξει αν είναι εντάξει το υλικό (αν είναι σε καλή 

κατάσταση, αν λείπει κάποιο εξάρτημα κ.λπ.) διαφορετικά έχει το δικαίωμα να μην προβεί στην 

παραλαβή του. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον υπάλληλο, αυτός υπογράφει στο παραστατικό 

της παραλαβής (τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής) και η παραλαβή των Ειδών Διαγωνισμού 

ολοκληρώνεται.

2.1.6 Χρέωση σε χρήστες και αποχρέωση υλικού

Αρχικά όλα τα νέα υλικά είναι διαθέσιμα και λειτουργούν κανονικά. Μπορούμε συνεπώς να 

αποδώσουμε με χρέωση ένα υλικό σε κάποιον χρήστη υλικού.

Ο χρήστης υλικού είναι αυτός στον οποίο δίνεται προσωρινά προς χρήση το υλικό, και αυτός 

ωφελείται από τη χρήση του υλικού αυτού. Ο χρήστης μπορεί να έχει κάποια ιδιότητα. Η ιδιότητα μας 

πληροφορεί για τη σχέση του χρήστη με το Πανεπιστήμιο. Ενδεικτικές ιδιότητες είναι οι παρακάτω: 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Δ.Υ. (Διοικητικός Υπάλληλος)

Επίκουρος Καθηγητής

Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)

Καθηγητής

Λέκτορας

Μεταπτυχιακός

Επίσης μπορεί να ανήκει σε κάποια υπηρεσία, όπως είναι οι παρακάτω: 

- AIESEC 

Αποθήκη 

Βιβλιοθήκη 

Γραμματεία ΒΣΑΣ 

Γραμματεία ΔΕΟΠΣ 

Τεχνική Υπηρεσία 

Πρυτανεία

Γ ραμματεία Συγκλήτου

Τέλος, μπορεί να ανήκει σε κάποιο Τμήμα, όπως είναι τα παρακάτω:

ΒΣΑΣ (Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών)

ΔΕΟΠΣ (Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών). 

ΟΔΕ (Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων)
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Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να φροντίζει για την καλή κατάσταση του υλικού που του χρεώνεται, 

σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις των υπαλλήλων της αποθήκης.

Όταν υπάρχει κατάλληλη αιτιολογία, είναι δυνατόν να λήξει η χρέωση του υλικού στον χρήστη αυτόν, 

διαδικασία που λέγεται αποχρέωση υλικού. Με την αποχρέωση καταργείται μια χρέωση υλικού. Το 

υλικό επιστρέφει τότε στην αποθήκη και, αν αυτό είναι σε καλή κατάσταση, είναι πάλι διαθέσιμο 

προς χρέωση σε κάποιον άλλον χρήστη.

2.1.7 Βλάβη και επισκευή υλικού

Κατά τη λειτουργία του υλικού, αυτό είναι πιθανόν να υποστεί κάποια βλάβη. Η βλάβη συνήθως 

αναφέρεται από τον χρήστη, αλλά θα πρέπει να διαγνωστεί από κάποιον υπάλληλο ώστε να 

πιστοποιηθεί ότι πραγματικά πρόκειται για βλάβη, και στη συνέχεια να καταγραφούν τα στοιχεία της. 

Το υλικό παύει τότε να λειτουργεί κανονικά και πρέπει με κάποιον τρόπο να αποφασιστεί η ενέργεια 

επισκευής του. Οι δυνατές ενέργειες επισκευής είναι οι εξής:

Ενέργεια επισκευής

Εντός εγγύησης - Επισκευή από την προμηθεύτρια εταιρία 

Εντός εγγύησης - Αντικατάσταση από την προμηθεύτρια εταιρία 

Εκτός εγγύησης - Επισκευή από τεχνικό του ΚΥΔ 

Εκτός εγγύησης - Επισκευή από εταιρία με πληρωμή 

Δεν επισκευάζεται - Απόσυρση

Συνήθως η ενέργεια επισκευής καθορίζεται από την ισχύ της εγγύησης, δηλαδή αν αυτή έχει λήξει ή 
όχι. Συγκεκριμένα:

- Αν το υλικό είναι εντός εγγύησης, η επισκευή γίνεται χωρίς χρέωση από την προμηθεύτρια 

εταιρία, ενώ είναι δυνατόν η εταιρία να αντικαταστήσει το υλικό με κάποιο ίδιο, αν βέβαια 

υπάρχει τέτοιος όρος στον διαγωνισμό από τον οποίο έγινε η προμήθεια του υλικού.

- Αν έχει λήξει η εγγύηση του υλικού τότε μπορεί να γίνει η επισκευή του από κάποιον 

υπάλληλο της αποθήκης ο οποίος γνωρίζει πώς θα την επισκευάσει, ή να αναλάβει έναντι 

αμοιβής την επισκευή του κάποια εταιρία.

Είναι βέβαια πιθανόν το υλικό να μην συμφέρει να επισκευαστεί επειδή η βλάβη είναι μεγάλη και το 

κόστος της επισκευής είναι μεγάλο σε σχέση με την αξία του υλικού, ή το υλικό είναι πολύ παλιό. 

Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος προχωράει σε απόσυρση του υλικού. Με την απόσυρση το υλικό

-9-



Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, MIS 2004

επιστρέφει στην αποθήκη και χαρακτηρίζεται ως άχρηστο, ολοκληρώνεται με άλλα λόγια ο κύκλος 

ζωής του.

2.2 Απαιτήσεις του υπό μελέτη συστήματος

Η κυριότερη απαίτηση ήταν η δυνατότητα καταγραφής των οντοτήτων / εννοιών και των διαδικασιών 

που αποτυπώθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Δηλαδή το σύστημα θα πρέπει μεταξύ άλλων να είναι 

ικανό να:

• χειρίζεται τους διαφορετικούς τρόπους εισόδου του υλικού στην αποθήκη,

• ελέγχει την υπολειπόμενη ποσότητα παραλαβής υλικών που προέρχονται από είδη 

διαγωνισμού,

• παρέχει έναν ευέλικτο και δυναμικό τρόπο απόδοσης χαρακτηριστικών στα υλικά,

• δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να προσθέτουν μέσα από απλές φόρμες όλα τα δεδομένα 

που δεν είναι στατικά αλλά δυναμικά (π.χ. τύποι υλικών),

• αλλάζει αυτόματα την κατάσταση του υλικού ανάλογα με την ορθή ή μη λειτουργία του και 

με το στάδιο της επισκευής του,

• τηρεί ιστορικό χρεώσεων των υλικών,

• δίνει εύκολα για κάθε υλικό πληροφορίες για την κατάστασή του και την τοποθεσία του,

• παραθέτει σε κάθε κίνηση χρήσιμες πληροφορίες για το χρήστη (π. χ. όταν επιλέγουμε υλικό 

το οποίο έχει βλάβη και θέλουμε να την καταχωρήσουμε, εμφανίζεται και η ισχύς της 

εγγύησής του),

• δίνει τη δυνατότητα αναζητήσεων με καθορισμό πολλών κριτηρίων ώστε κάθε χρήστης να 

εντοπίζει εύκολα την πληροφορία που αναζητά,

• παρέχει αναφορές με χρήσιμα στοιχεία όπως εξυπηρετούν τους εν δυνάμει χρήστες του 
συστήματος.

Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να:

• Μην απαιτεί εγκατάσταση σε κάθε χρήστη, αλλά κάθε χρήστης να μπορεί να συνδέεται σε 

αυτό χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης (web browser),

• υποστηρίζει πολλούς διαφορετικούς χρήστες,

• απαιτεί πολύ λίγα βήματα (ή «κλικ» του ποντικιού) για την πρόσβαση στα δεδομένα, π.χ. 

εντοπισμός εγγραφής για ενημέρωση.
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2.3 Διαδικασίες του υπό μελέτη συστήματος

Οι διαδικασίες που αναφέρονται στη συνέχεια είναι αυτές που επιλέχθηκαν προς ανάπτυξη και 

υλοποίηση. Αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας του ΚΥΔ, ενώ εισάγουν 

τρόπους που διευκολύνουν τις καθημερινές και πιο συχνές διαδικασίες. Επιπλέον, υποστηρίζονται από 

έναν εύχρηστο τρόπο αλληλεπίδρασης με το χρήστη, καθώς και διασφαλίζεται όσο το δυνατόν 

περισσότερο από το σύστημα ο ορθός τρόπος εκτέλεσής τους με τη διενέργεια των κατάλληλων 

ελέγχων όπου αυτό είναι απαραίτητο.

2.3.1 Διαδικασίες προς υλοποίηση

Οι διαδικασίες που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

Έννοια / οντότητα Διαδικασία Ανάλυση?
Τύπος διαγωνισμού Καταχώρηση νέου τύπου διαγωνισμού V

Τροποποίηση τύπου διαγωνισμού S
Διαγραφή τύπου διαγωνισμού λ

Χρήστης Καταχώρηση νέου χρήστη ✓
Τροποποίηση χρήστη λ
Διαγραφή χρήστη

Ιδιότητα χρήστη Καταχώρηση νέας ιδιότητας χρήστη
Τροποποίηση ιδιότητας χρήστη
Διαγραφή ιδιότητας χρήστη

Υπηρεσία χρήστη Καταχώρηση νέας υπηρεσίας χρήστη
Τροποποίηση υπηρεσίας χρήστη
Διαγραφή υπηρεσίας χρήστη

Κτίριο χρήστη Καταχώρηση νέου κτιρίου χρήστη
Τροποποίηση κτιρίου χρήστη
Διαγραφή κτιρίου χρήστη

Τμήμα χρήστη Καταχώρηση νέου Τμήματος χρήστη
Τροποποίηση Τμήματος χρήστη
Διαγραφή Τμήματος χρήστη

Υπάλληλος Καταχώρηση νέου υπαλλήλου
Τροποποίηση υπαλλήλου
Διαγραφή υπαλλήλου

Τ μήμα υπαλλήλου Καταχώρηση νέου τμήματος υπαλλήλου
Τροποποίηση τμήματος υπαλλήλου
Διαγραφή τμήματος υπαλλήλου
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Έννοια / οντότητα Διαδικασία Ανάλυση?
Τύπος υλικού Καταχώρηση νέου τύπου υλικού

Τροποποίηση τύπου υλικού
Διαγραφή τύπου υλικού

Διαχειριστής υλικού Καταχώρηση νέου διαχειριστή υλικού
Τροποποίηση διαχειριστή υλικού
Διαγραφή διαχειριστή υλικού

Χαρακτηριστικό υλικού Καταχώρηση νέου χαρακτηριστικού υλικού
Τροποποίηση χαρακτηριστικού υλικού
Διαγραφή χαρακτηριστικού υλικού

Παρτίδα υλικού Καταχώρηση νέας παρτίδας υλικού
Τροποποίηση παρτίδας υλικού
Διαγραφή παρτίδας υλικού

Εταιρία Καταχώρηση νέας εταιρίας
Τροποποίηση εταιρίας
Διαγραφή εταιρίας

Μεταφορέας Καταχώρηση μεταφορέα
Τροποποίηση μεταφορέα
Διαγραφή μεταφορέα

Διαγωνισμός και Είδη Διαγωνισμού Καταχώρηση νέου Διαγωνισμού και Ειδών του S
Τροποποίηση διαγωνισμού και Ειδών του S
Διαγραφή Διαγωνισμού και Ειδών του S

Είσοδος υλικού στην αποθήκη Καταχώρηση νέας παραλαβής από διαγωνισμό S
Τροποποίηση παραλαβής από διαγωνισμό
Διαγραφή παραλαβής από διαγωνισμό ✓

Καταχώρηση νέας αγοράς
Τροποποίηση αγοράς
Διαγραφή αγοράς

Καταχώρηση νέας δωρεάς
Τροποποίηση δωρεάς
Διαγραφή δωρεάς

Καταχώρηση αντικατάστασης
Τροποποίηση αντικατάστασης
Διαγραφή αντικατάστασης

Καταχώρηση άλλης εισόδου
Τροποποίηση άλλης εισόδου
Διαγραφή άλλης εισόδου

Υλικό Καταχώρηση νέου υλικού ✓
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Έννοια / οντότητα Διαδικασία Ανάλυση?
Τροποποίηση υλικού ν'
Διαγραφή υλικού ν'

Χρέωση / αποχρέωση Καταχώρηση νέας χρέωσης
Τροποποίηση χρέωσης
Διαγραφή χρέωσης

Βλάβη / επισκευή Καταχώρηση νέας βλάβης / επισκευής ν'
Τροποποίηση βλάβης / επισκευής ν'
Διαγραφή βλάβης / επισκευής ν'

- Διαδικασίες προς υλοποίηση -

Ο χαρακτήρας V στη στήλη Ανάλυση του παραπάνω πίνακα δηλώνει ποιες από τις διαδικασίες 

επιλέχθηκαν για περαιτέρω παρουσίαση στις επόμενες παραγράφους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα 

παρουσιαστούν όλες οι διαδικασίες, αφ’ ενός επειδή θεωρήθηκε περιττό αφού οι περισσότερες 

μοιάζουν μεταξύ τους (π.χ. η καταχώρηση/τροποποίηση/διαγραφή ιδιότητας, υπηρεσίας και 

Τμήματος χρήστη δεν διαφέρει από την καταχώρηση/τροποποίηση/διαγραφή τύπου διαγωνισμού) και 

αφ’ ετέρου θα μεγάλωνε άσκοπα η έκταση της παρούσας εργασίας. Επιλέχτηκαν συνεπώς οι πιο 

αντιπροσωπευτικές διαδικασίες.

2.3.2 Ανάλυση Διαδικασιών

Στις επόμενες παραγράφους ακολουθεί η ανάλυση των διαδικασιών που επιλέχθηκαν για περαιτέρω 

παρουσίαση. Η ανάλυση γίνεται χρησιμοποιώντας διαγράμματα από τη μεθοδολογία της 

Ενοποιημένης Γλώσσας Μοντελισμού (Unified Modeling language, ή πιο απλά UML).

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τρεις τύποι διαγραμμάτων11

• Διαγράμματα Π ερυττώσεων Χρήσης (Use Case Diagrams). Απεικονίζουν τις περιπτώσεις 

χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος, όπως τις αντιλαμβάνεται ο χρήστης του 
Συστήματος. Τα διαγράμματα αυτά συνοδεύονται από τις εξής περιγραφές κειμένου:

Σύντομη περιγραφή·. Σύντομη περιγραφή της περίπτωσης χρήσης.

Χρήστης. Ο χρήστης που μπορεί να εκτελέσει τη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης (θα 

παραλείπεται καθώς πρόκειται πάντα για έναν υπάλληλο του ΚΥΔ).

Απαιτήσεις Προϋποθέσεις. Είναι οι συνθήκες που πρέπει να πληρούνται για να μπορεί 

να εκτελεστεί η περίπτωση χρήσης.

Για τη δημιουργία ων διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Visual Paradigm for UML SE ver. 3.2
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της εταιρίας VISUAL PARADIGM (http://www.visual-paradigin.coin')

Αποτελέσματα: Περιγράφουν την κατάσταση στην οποία θα περιέλθει το σύστημα με την 

ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων. Πρόκειται για την πιο πιθανή ή την πιο συνηθισμένη ροή 

γεγονότων κατά την εκτέλεση της περίπτωσης χρήσης. Παρουσιάζεται σε μορφή βημάτων 

που δείχνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και Συστήματος.

Εναλλακτικές ροές: Είναι λιγότερο συνηθισμένες από την κύρια ροή αλληλεπιδράσεων. 

Τα σημεία στα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά την κύρια ροή αλληλεπιδράσεων 

σημειώνονται με εκφράσεις σε αγκύλες (π.χ. [ΕνΙ]).

Ροές εξαιρέσεων. Πρόκειται για ροές αλληλεπιδράσεων που ενεργοποιούνται όταν 

συμβαίνει κάποιο λάθος ή ένα γεγονός που δεν είχε προβλεφθεί. Τα σημεία στα οποία 

μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά την κύρια ροή αλληλεπιδράσεων σημειώνονται επίσης 

εται με εκφράσεις σε αγκύλες (π.χ. [ΕξΙ]).

• Διαγράμματα Ακολουθίας (Sequence Diagrams). Παρουσιάζουν την κύρια ροή 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αντικειμένων και των χρηστών του Πληροφοριακού 

Συστήματος, για κάποιο συγκεκριμένο σενάριο χρήσης του Συστήματος. Αποτελούνται από 

μια κάθετη διάσταση (χρόνος) και μια οριζόντια διάσταση (διαφορετικά αντικείμενα).

• Διαγράμματα Δραστηριότητας (Activity Diagrams). Απεικονίζουν τη λογική συγκεκριμένων 

διαδικασιών που υλοποιούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα. Θα χρησιμοποιηθούν για την 

παρουσίαση των ελέγχων εγκυρότητας

2.3.2.1 Περίπτωση χρήσης: Καταχώρηση νέου τύπου διαγωνισμού

Ο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΔ

A
Υπάλληλος ΚΥΔ

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ καταχωρεί τα στοιχεία ενός νέου τύπου Διαγωνισμού.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Δεν είναι απαραίτητο να πληρείται κάποια απαίτηση - προϋπόθεση.
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Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του 

συστήματος η εγγραφή του νέου τύπου Διαγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί ο χρήστης του 

συστήματος που καταχωρεί έναν νέο διαγωνισμό, να επιλέγει αυτόν τον τύπο αν το επιθυμεί..

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται η φόρμα με όλα τα πεδία του τύπου διαγωνισμού.

Ο χρήστης πληκτρολογεί στα πεδία τα στοιχεία του τύπου διαγωνισμού.

Αφού ολοκληρώσει την πληκτρολόγηση, ο χρήστης πατάει το κουμπί της Εισαγωγής για να 

καταχωρηθούν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων [Εν I].

Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [Εξί],

Αν τα στοιχεία είναι έγκυρα η εγγραφή / εγγραφές καταχωρούνται στη βάση δεδομένων.

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης.

Εναλλακτικές ροές

[Εν1\. Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία καταχώρησης νέου τύπου διαγωνισμού πατώντας το 

κουμπί της Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα: Δεν καταχωρείται η νέα εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών. 

Ροές εξαιρέσεων

[Εξί]: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα 

απαραίτητα πεδία, ή αν τα πεδία έχουν συμπληρωθεί με μη έγκυρα στοιχεία.

Αποτέλεσμα: Δεν καταχωρείται η νέα εγγραφή και γίνεται επιστροφή στην οθόνη καταχώρησης.

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το διάγραμμα ακολουθίας της καταχώρησης νέου τύπου 

Διαγωνισμού.
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*
Φόρμα προσθήκης τύπου ΒΔ (Πίνακας

Διαγωνισμού ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Υπάλληλος ΚΥΔ

2: Προβολή φόρμας με τα κατάλληλα πεδία
Κ-----------------------------------

3: Πληκτρολόγηση στοιχείων 
τύπου Διαγωνισμού στα πεδία

1: Επιλογή προβολής φόρμας προσθήκης | 
____________ τύπου Διαγωνισμού__________ ,

ft

7: Μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης στη ΒΔ

Κ----------------------------------

Γ
■f

4: Έλεγχος εγκυρότητας στοιχείων

5: Καταχώρηση εγγραφής 
τύπου Διαγωνισμού στη ΒΔ_______^

6: Σήμα επιτυχούς καταχώρησης στη ΒΔ

- Διάγραμμα ακολουθίας της καταχώρησης νέου τύπου Διαγωνισμού

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που καταχωρεί ο χρήστης για το νέο τύπο Διαγωνισμού 

απεικονίζεται αναλυτικά στο παρακάτω διάγραμμα δραστηριότητας.

- Διάγραμμα δραστηριότητας του ελέγχου εγκυρότητας -
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2.3.2.2 Περίπτωση χρήσης: Τροποποίηση τόπου διαγωνισμού

Υπάλληλος ΚΥΔ

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ τροποποιεί τα στοιχεία ενός τύπου Διαγωνισμού.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να τροποποιηθεί ένας τύπος διαγωνισμού θα πρέπει προηγουμένως αυτός να έχει καταχωρηθεί.

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει τροποποιηθεί στη βάση δεδομένων 

του συστήματος η εγγραφή του τύπου διαγωνισμού.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται μια αναφορά με τους τύπους διαγωνισμού.

Ο χρήστης επιλέγει το τύπο διαγωνισμού που επιθυμεί να τροποποιήσει.

Εμφανίζεται η φόρμα με τα πεδία του τύπου διαγωνισμού.

Ο χρήστης τροποποιεί στα πεδία τα στοιχεία που επιθυμεί.

Αφού ολοκληρώσει την τροποποίηση , ο χρήστης πατάει το κουμπί της Ενημέρωσης για να 

καταχωρηθούν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων [Ενί].

Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [Εξί],

Αν τα στοιχεία είναι έγκυρα η τροποποιημένη εγγραφή καταχωρείται στη βάση δεδομένων.

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς ενημέρωσης.

Εναλλακτικές ροές

[Ενί]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία τροποποίησης τύπου Διαγωνισμού πατώντας το κουμπί 

της Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα: Δεν τροποποιείται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών.

Ροές εξαιρέσεων

[Εξί]: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα 

απαραίτητα πεδία, ή αν τα πεδία έχουν συμπληρωθεί με μη έγκυρα στοιχεία.
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Αποτέλεσμα: Δεν τροποποιείται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στην οθόνη τροποποίησης.

Υπάλληλος ΚΥΔ

Φόρμα προβολής τύπου Αναφορά με λίστα ΒΔ (Πίνακας
Διαγωνισμού

ι ...........

τύπων Διαγωνισμού 

1

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

1

4: Εμφάνιση αναφοράς με λίστα τύπων Διαγωνισμού

κ------------------------------------------------------------ L----I
5: Επιλογή συγκεκριμένου τύπου Διαγωνισμό^

7: Εμφάνιση στοιχείων τύπου Διαγωνισμού

κ--------------------------------
8: Τροποποίηση στοιχείων 

_______τύπου Διαγωνισμού

1: Επιλογή προβολής φόρμας 
τύπου Διαγωνισμού

%
2: Ζήτηση λίστας τύπων Διαγωνισμού 

--------------------------------------------------->

γΊ<--
3: Λίστα τύπων Διαγωνισμού

6: Στοιχεία συγκεκριμένου τύπου
Διαγωνισμού

■*d

κ-
9: Έλεγχος εγκυρότητας 

στοιχείων 10: Καταχώρηση τροποποιημένης εγγραφής 
τύπου Διαγωνισμού στη ΒΔ

---------------------------------χ

12: Μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης στη ΒΔ
< r

11: Σήμα επιτυχούς καταχώρησης στη ΒΔ

- Διάγραμμα ακολουθίας της τροποποίησης τύιτου Διαγωνισμού

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων είναι ο ίδιος με αυτόν της καταχώρησης νέου τύπου 
διαγωνισμού.

2.3.2.3 Περίπτωση χρήσης: Διαγραφή τύπου διαγωνισμού

Υπάλληλος ΚΥΔ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ '
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΔ

Διαγραφή ιυπου Διαγωνισμούήσμ^^||

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ διαγράφει έναν τύπο Διαγωνισμού.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να διαγράφει ένας τύπος διαγωνισμού θα πρέπει προηγουμένως αυτός να έχει καταχωρηθεί. 

Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει καταχώρηση Διαγωνισμού αυτού του τύπου (θα πρέπει 

προηγουμένως να διαγράφει ο Διαγωνισμός).
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Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει διαγράφει από τη βάση δεδομένων του 

συστήματος η εγγραφή του τύπου διαγωνισμού.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται μια αναφορά με τους τύπους διαγωνισμού.

Ο χρήστης επιλέγει το τύπο διαγωνισμού που επιθυμεί να διαγράψει.

Εμφανίζεται η φόρμα με τα πεδία του τύπου διαγωνισμού.

Ο χρήστης πατάει το κουμπί της Διαγραφής για να διαγράφει η εγγραφή από τη βάση 

δεδομένων [Εν 1 ].

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς διαγραφής.

Εναλλακτικές ροές

[Εν1\. Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία διαγραφής τύπου Διαγωνισμού πατώντας το κουμπί της 

Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα: Δεν διαγράφεται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών.

*
Υπάλληλος ΚΥΔ

Φόρμα προβολής τύπου Αναφορά με λίστα ΒΔ (Πίνακας
Διαγωνισι.ιού

1

τύπων Διαγωνισμού 

1

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ι ----------------

4: Εμφάνιση αναφοράς με λίστα τύπων Διαγωνισμού 
<£ |

5: Επιλογή συγκεκριμένου τύπου Διαγωνισμού

<

1: Επιλογή προβολής φόρμας 
τύπου Διαγωνισμού 2: Ζήτηση λίστας τύπων Διαγωνισμού 

--------------------------------------------------->

3: Λίστα τύπων Διαγωνκη.ιού

7: Εμφάνιση στοιχείων τύπου Διαγωνισμού

8: Επιλογή διαγραφής 
τύπου Διαγωνισμού

6: Στοιχεία συγκεκριμένου τύπου 
^ _ Διαγωνισμού

A*
9: Διαγραφή εγγραφής 

τύπου Διαγωνισμού από τη ΒΔ

11: Μήνυμα επιτυχούς διαγραφής από τη ΒΔ
Κ---------------------------- Γ

10: Σήμα επιτυχούς διαγραφής από τη ΒΔ

- Διάγραμμα ακολουθίας της διαγραφής τύπου Διαγωνισμού
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2.3.2.4 Περίπτωση χρήσης: Καταχώρηση νέου χρήστη υλικού

- Διάγραμμα περίπτωσης χ/)ήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ καταχωρεί τα στοιχεία ενός νέου χρήστη υλικού.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να καταχωρηθεί ένας νέος χρήστης υλικού θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταχωρηθεί η 

Ιδιότητα του χρήστη

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του 

συστήματος η εγγραφή του νέου χρήστη υλικού. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί ο χρήστης του 

συστήματος που καταχωρεί έναν νέο διαγωνισμό, να επιλέγει χρεώνει και να αποχρεώνει υλικό σε 

αυτόν τον χρήστη υλικού.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται η φόρμα με όλα τα πεδία του χρήστη.

Ο χρήστης πληκτρολογεί στα πεδία τα στοιχεία του χρήστη.

Ο χρήστης επιλέγει από λίστα την Ιδιότητα του χρήστη.

Αφού ολοκληρώσει την πληκτρολόγηση / επιλογή στοιχείων, ο χρήστης πατάει το κουμπί της 

Εισαγωγής για να καταχωρηθούν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων [Εν1\.

Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [ΕξΙ ].

Αν τα στοιχεία είναι έγκυρα η εγγραφή καταχωρείται στη βάση δεδομένων.

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης.

Εναλλακτικές ροές

[Ενί]: Ο χρήστης ακυριόνει τη διαδικασία καταχώρησης νέου χρήστη υλικού πατώντας το κουμπί 

της Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα: Δεν καταχωρείται η νέα εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών.
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Ροές εξαιρέσεων

[Εξ1\. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα 

απαραίτητα πεδία, ή αν τα πεδία έχουν συμπληρωθεί με μη έγκυρα στοιχεία.

Αποτέλεσμα'. Δεν καταχωρείται η νέα εγγραφή / εγγραφές και γίνεται επιστροφή στην οθόνη 

καταχώρησης.

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το διάγραμμα ακολουθίας της καταχώρησης νέου χρήστη 

υλικού.

Υπάλληλος ΚΥΔ

: Επιλογή προβολής φόρμας 
προσθήκης νέου χρήστης

Φόρμα προσθήκης
χρήστη υλικού

Πίνακας
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Πίνακας 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

2: Αίτημα για λίστα 
των τύπων διαγωνισμού

8: Προβολή φόρμας 
^ με τα κατάλληλα πεδία

9: Πληκτρολόγηση / επιλογή Τ 
στοιχείων χρήστη υλκού

3: Λίστα των Ιδιοτήτων χρήστη
4: Αίτημα για λίστα 
υπηρεσιών χρήστη

Πίνακας
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΣΤΗ

_ 5: Λίστα των υπηρεσιών χρήστη

, 7: Λίστα των Τμημάτων χρήστη

1
Κ-

10: Έλεγχος 
εγκυρότητας 

στοιχείων

13: Μήνυμα επιτυχούς |
καταχώρησης στη ΒΔ |

Γ

6: Αίτημα για λίστα 
Τμημάτων χρήστη

ΒΔ (Πίνακας 
ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΛΚΟΥ)

χι

11: Καταχώρηση εγγραφής χρήστη υλκού στη Ε

12: Σήμα επιτυχούς καταχώρησης στη Ε

- Διάγραμμα ακολουθίας της καταχώρησης νέου χρήστη υλικού -

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που καταχωρεί ο χρήστης για το νέο τύπο Διαγωνισμού 

απεικονίζεται αναλυτικά στο παρακάτω διάγραμμα δραστηριότητας.

- Διάγραμμα δραστηριότητας του ελέγχου εγκυρότητας
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2.3.2.5 Περίπτωση χρήσης: Τροποποίηση χρήστη υλικού

Υπάλληλος ΚΥΔ

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ τροποποιεί τα στοιχεία ενός χρήστη υλικού.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να τροποποιηθεί ένας χρήστης υλικού θα πρέπει προηγουμένως αυτός να έχει καταχωρηθεί.

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει τροποποιηθεί στη βάση δεδομένων 

του συστήματος η εγγραφή του χρήστη υλικού.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται μια αναφορά με τους χρήστες υλικού.

Ο χρήστης επιλέγει το χρήστη υλικού που επιθυμεί να τροποποιήσει.

Εμφανίζεται η φόρμα με τα πεδία του χρήστη υλικού.

Ο χρήστης τροποποιεί στα πεδία τα στοιχεία που επιθυμεί.

Αφού ολοκληρώσει την τροποποίηση, ο χρήστης πατάει το κουμπί της Ενημέρωσης για να 

καταχωρηθούν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων [Ενί].

Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων \Εξ1\.

Αν τα στοιχεία είναι έγκυρα η τροποποιημένη εγγραφή καταχωρείται στη βάση δεδομένων.

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς ενημέρωσης.

Εναλλακτικές ροές

[ΕνΙ\. Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία τροποποίησης χρήστη υλικού πατώντας το κουμπί της 

Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα'. Δεν τροποποιείται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών.

Ροές εξαιρέσεων

[Εξ1\. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα
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απαραίτητα πεδία, ή αν τα πεδία έχουν συμπληρωθεί με μη έγκυρα στοιχεία.

Αποτέλεσμα·. Δεν τροποποιείται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στην οθόνη τροποποίησης.

- Διάγραμμα ακολουθίας της τροποποίησης χρήστη υλικού

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων είναι ο ίδιος με αυτόν της καταχώρησης νέου τύπου 
διαγωνισμού.

2.3.2.6 Περίπτωση χρήσης: Διαγραφή χρήστη υλικού

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ διαγράφει έναν χρήστη υλικού.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να διαγράφει ένας χρήστης υλικού θα πρέπει προηγουμένως αυτός να έχει καταχωρηθεί.

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει διαγράφει από τη βάση δεδομένων του
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συστήματος η εγγραφή του χρήστη υλικού.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται μια αναφορά με τους χρήστες υλικού.

Ο χρήστης επιλέγει το χρήστη υλικού που επιθυμεί να διαγράψει.

Εμφανίζεται η φόρμα με τα πεδία του χρήστη υλικού.

Ο χρήστης πατάει το κουμπί της Διαγραφής για να διαγράφει η εγγραφή από τη βάση 

δεδομένων [ΕνΙ],

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς διαγραφής.

Εναλλακτικές ροές

[Εν]]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία διαγραφής χρήστη υλικού πατώντας το κουμπί της 

Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα: Λεν διαγράφεται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών.

λ
Υπάλληλος ΚΥΔ

1: Επιλογή προβολής φόρμας 
χρήστη υλικού

Φόρμα
προβολής χρήστη

Αναφορά με λίστα 
χρηστών υλικού

ΒΔ (Πίνακας 
ΧΡΗΣΤΗΣ)

ΒΔ (Πίνακας 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ)

ΒΔ (Πίνακας 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ)

ΒΔ (Πίνακας 
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΣΤΗ)

......... 1 ' .......... ι ............ 1 ....................... 1 1

4: Εμφάνιση αναφοράς 
με λίστα χρηστών

2: Ζήτηση λίστας 
χρηστών υλκού _

3: Λίστα χρηστών υλικού

5: Επιλογή συγκεκριμένου χρήστη .

13: Εμφάνιση στοιχείων χρήστη

Κ-------------------
14: Επιλογή διαγραιρής χρήστη

17: Μήνυμα επιτυχούς 
διαγραφής από τη ΒΔ

1 συ'Ψ
r
r

12: Στοιχεία 
ιγκεκριμένου χρήστη

7: Ιδιότητα χρήστη

6: Ζήτηση Ιδιότητας χρήσγι

8: Ζήτηση Υπηρεσΐαςχρήστηa
πας ΧΡ

I 9: Υπηρεσία χρήστη IΊ---------------Γ
I

-ι-------------
ϊ

10: Ζήτηση Τμήματος χρήστη

<-.............. ......................^..................I I

t 11: Τμήμα χρήστη

|15: Διαγραφή εγγραφής χρήσγι 
I από τη ΒΔ

16: Σήμα επιτυχούς Αιαγραφής από τη ΒΔ

- Διάγραμμα ακολουθίας της διαγραφής χρήστη υλικού

2.3.2.7 Περίπτωση χρήσης: Καταχώρηση νέου Διαγωνισμού και Ειδών του

Υπάλληλος ΚΥΔ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΔ

Καταχώρηση Διαγώνιοι, 
και Ειδών του

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -
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Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ καταχωρεί τα στοιχεία ενός νέου Διαγωνισμού και των Ειδών τα οποία αυτός 

περιλαμβάνει.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να καταχωρηθούν τα στοιχεία ενός νέου Διαγωνισμού και των Ειδών του, αρκεί να έχει 

καταχωρηθεί ο τύπος ο οποίος χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του 

συστήματος η εγγραφή του Διαγωνισμού, καθώς και οι εγγραφές των Ειδών του. Με τον τρόπο αυτό 

η αποθήκη αναμένει πλέον να διεκπεραιώσει την παραλαβή των Ειδών του Διαγωνισμού.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται η φόρμα με όλα τα πεδία του Διαγωνισμού και των Ειδών του.

Ο χρήστης πληκτρολογεί στα πεδία τα στοιχεία του Διαγωνισμού και των Ειδών του.

Ο χρήστης επιλέγει από λίστα τον τύπο του Διαγωνισμού.

Αφού ολοκληρώσει την πληκτρολόγηση / επιλογή, ο χρήστης πατάει το κουμπί της 

Αποθήκευσης για να καταχωρηθούν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων [Αν/].

Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [Ac/].

Αν τα στοιχεία είναι έγκυρα η εγγραφή / εγγραφές καταχωρούνται στη βάση δεδομένων.

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης.

Εναλλακτικές ροές

[Αν/]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία καταχώρησης νέου Διαγωνισμού και των Ειδών του 

πατώντας το κουμπί της Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα'. Δεν καταχωρείται η νέα εγγραφή / εγγραφές και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού 
επιλογών.

Ροές εξαιρέσεων

[Ac/]: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα 

απαραίτητα πεδία, ή αν τα πεδία έχουν συμπληρωθεί με μη έγκυρα στοιχεία.

Αποτέλεσμα'. Δεν καταχωρείται η νέα εγγραφή / εγγραφές και γίνεται επιστροφή στην οθόνη 

καταχώρησης.
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Υπάλληλος ΚΥΔ

Φόρμα προσθήκης Διαγωνισμού Πίνακας ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΔ (Πίνακες ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και
και Ειδών Διαγωνισμού 

I ------------ ------------ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

1

4: Προβολή φόρμας |.κ τα κατάλληλα πεδία
Κ---------------------------------

5: Πληκτρολόγηση / επιλογή στοιχείων 
Διαγωνισμού και Ειδών Διαγωνισμού

1: Επιλογή προβολής φόρμας προσθήκης 
Διαγωνισμού και Ειδών Διαγωνισμού ^

2: Αίτημα για λίστα 
των τύπων διαγωνισμού

3: Λίστα των τύπων διαγωνισμού
Κ----------------------------

1

<-
9: Εμφάνιση μηνύματος 

επιτυχούς καταχώρησης στη ΒΔ I

ϋ<-
6: Έλεγχος εγκυρότητας στοιχείων I

f

I
I

8: Σήμα επιτυχούς καταχώρησης στη ΒΔ 
(

I
I
I

- Διάγραμμα ακολουθίας της καταχώρησης νέου Διαγωνισμού και των Ειδών του -

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που καταχωρεί ο χρήστης για το νέο Διαγωνισμό και τα Είδη 

του απεικονίζεται αναλυτικά στο παρακάτω διάγραμμα δραστηριότητας.

- Διάγραμμα δραστηριότητας του ελέγχου εγκυρότητας -
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2.3.2.8 Περίπτωση χρήσης: Τροποποίηση διαγωνισμού και Ειδών του

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ τροποποιεί τα στοιχεία ενός νέου Διαγωνισμού και των Ειδών τα οποία αυτός 

περιλαμβάνει..

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να τροποποιηθούν τα στοιχεία αρκεί να έχει καταχωρηθεί ο Διαγωνισμός και τα Είδη του. Επίσης 

πρέπει να έχει καταχωρηθεί ο κατάλληλος τύπος Διαγωνισμού στην περίπτωση που ο χρήστης 

επιθυμεί να τον τροποποιήσει.

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει τροποποιηθεί στη βάση δεδομένων 

του συστήματος η εγγραφή του Διαγωνισμού και των Ειδών του.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται η φόρμα με όλα τα πεδία του Διαγωνισμού και των Ειδών του.

Ο χρήστης πληκτρολογεί στα πεδία τα στοιχεία που επιθυμεί να τροποποιήσει.

Ο χρήστης επιλέγει από λίστα αν επιθυμεί έναν άλλο τύπο διαγωνισμού.

Αφού ολοκληρώσει την πληκτρολόγηση / επιλογή, ο χρήστης πατάει το κουμπί της 

Ενημέρωσης για να καταχωρηθούν τα τροποποιημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων [Ενί].

Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [Εξ1\.

Αν τα στοιχεία είναι έγκυρα η τροποποιημένη εγγραφή / εγγραφές καταχωρούνται στη βάση 

δεδομένων.

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς τροποποίησης.

Εναλλακτικές ροές

[Ενί]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία τροποποίησης Διαγωνισμού και Ειδών του πατώντας το 

κουμπί της Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα: Δεν καταχωρείται η τροποποιημένη εγγραφή / εγγραφές και γίνεται επιστροφή στο 

αρχικό μενού επιλογών.
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Ροές εξαιρέσεων

[Εξ1\. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα 

απαραίτητα πεδία, ή αν τα πεδία έχουν συμπληρωθεί με μη έγκυρα στοιχεία.

Αποτέλεσμα.'. Δεν τροποποιείται η εγγραφή / εγγραφές και γίνεται επιστροφή στην οθόνη 

τροποποίησης.

Υπάλληλος ΚΥΔ
1: Ζήτηση αναφοράς pt 

λίστα Διαγωνισμών και Ειδών

Φόρμα Διαγωνισμού 
και Ειδών Διαγωνισμού

Αναφορά με λίστα 
Διαγωνισμών και Ειδών τους

ΒΔ (Πίνακας 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΒΔ (Πίνακας 
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΒΔ (Πίνακας 
ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

. . " ' ' ' ' ι------- ------------ ............ 1

6: Ει.ιφάνιση αναιροράς με λίστα 
, Διαγωνισμών και Ειδών τους

7: Επιλογή συγκεκρ*.ιένου ΔιαγωνκηΙιού

15: Εμφάνιση Διαγωνισμού 
και Ειδών του

2: Ζήτηση λίστας Διάγωνκη ιών I
-------------------------------------->

3; Λίστα Διαγωνισι,ιών
<-

4: Ζήτηση Ειδών Διαγωνισμού για τη λίστα των Διαγωνιέη,ιών------------------ 1--------------
5: Είδη Διαγωνισμών λίσταςΙ

<-
16: Τροποποίηση στοιχείων 
συγκεκρμένου Διαγωνισμού 

και Ειδών Διαγωνκη,ιού

Ψ
14: Στοιχεία συγκεκριμένου 

Διαγωνισμού και των 
Ειδών του

9: Στοιχεία συγκεκριμένου 
^____ Διαγωνισι,κιύ______

a Ζήτηση στοιχείων 
συγκεκριμένου Διαγωνκη,ιού

1 1 α Ζήτηση τύπου 
συγκεκριμένου 
Διαγωνισμού

1

11: Τύπος συγκεκριμένου Διαγωνισμού 3ί Ζήτηση Ειδών συγκεκρ*.ιένου Διαγωνισμού

13: Είδη συγκεκριμένου Διαγωνκη,ιού |

22: Εμφάνιση μηνύματος 
επιτυχούς καταχώρησης στη ΒΔ
Κ...................

17: Έλεγχος 
εγκυρότητας 

στοιχείων
18: Καταχώρηση τροποποιμένης 

|________εγγραφής στη ΒΔ

2ft Σήμα επιτυχούς ι<ο*αχώρησης στη ΒΔ
................. ι------------

19: ΚαταχώρηΟη τροποποιημένης 
εγγραφής / Εγγραφών στη ΒΔ

21: Σήμα επιτυχούς καταχώρησης στη ΒΔ

- Διάγραμμα ακολουθίας της τροποποίησης Διαγωνισμού και των Ειδών του - 

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που τροποποιεί ο χρήστης είναι ο ίδιος με αυτόν της 

καταχώρησης νέου Διαγωνισμού και Ειδών του.

2.3.2.9 Περίπτωση χρήσης: Διαγραφή Διαγωνισμού

- Διάγραμμα περίππωσης χρήσης -
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Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ διαγράφει έναν Διαγωνισμού.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να διαγράφει ένας διαγωνισμός θα πρέπει προηγουμένως αυτός να έχει καταχωρηθεί. Επίσης, θα 

πρέπει να μην περιλαμβάνει Είδη Διαγωνισμού (δηλαδή πρέπει τα Είδη να διαγραφούν και μετά να 

διαγράφει ο Διαγωνισμός).

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει διαγράφει από τη βάση δεδομένων του 

συστήματος η εγγραφή του διαγωνισμού.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται μια αναφορά με τους Διαγωνισμούς και τα Είδη τους.

Ο χρήστης επιλέγει το τύπο διαγωνισμού που επιθυμεί να διαγράψει.

Εμφανίζεται η φόρμα με τα πεδία του Διαγωνισμού και πιθανόν των Ειδών του.

Ο χρήστης πατάει το κουμπί της Διαγραφής για να διαγράφει η εγγραφή από τη βάση 

δεδομένων [Αν/] [Ας/].

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς διαγραφής.

Εναλλακτικές ροές

[Αν/]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία διαγραφής τύπου Διαγωνισμού πατώντας το κουμπί της 

Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα·. Δεν διαγράφεται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών.

Ροές εξαιρέσεων

[Ac/]: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που ο διαγωνισμός περιλαμβάνει Είδη. 

Αποτέλεσμα'. Δεν διαγράφεται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στην οθόνη διαγραφής.
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*
Υπάλληλος ΚΥΔ

1: Ζήτηση αναφοράς ι* 
λίστα Διαγωνισμών και Ειδών

Φόρμα Διαγωνισμού 
και Ειδών Διαγωνισμού

Αναφορά μ« λίστα 
Διαγωνισμών και Ειδών τους

ΒΔ (Πίνακας 
ΔΙΑΓΩΜΣΜΟΣ)

ΒΔ (Πίνακας 
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΒΔ (Πίνακας 
ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

1 ... ---------
1 1 1

I 2: Ζήτησή λίστας Διαγωνισμό

3: Λίστα Διαγωνισμών

6: Εμφάνιση αναφοράς με λίστα 
Διαγωνισμών και Ειδών τους

I I"1' ■
I

7: Επιλογή συγκεκρ^ιενου Διαγωνισμό 
------------------------------------------------------ I-------

4: Ζητηση Ειδών Διαγωνισικίό για τη λίστα των Διαγωνιίη.

5: Β'δη Διαγωνισμών λίσταςΙ

15: Εμφάνιση Διαγωνισμού 
και Ειδών του

14 Στοιχεία συγκεκριμένου 
Διαγωνισμού και των 

Ειδών του

9: Στοιχεία συγκεκριμένου 
^____ Διαγωνισμού______

8: Ζήτηση στοιχείων 
συγκεκρψένου Διαγώνιοι τού

Ί 10: Ζήτηση τύπου 
συγκεκριμένου 
Διαγωνκηιού

1

11: Τύπος συγκεκριμένου Διαγωνισμού 1
12 Ζήτηση Ειδών συγκεκρητένου Δταγωνκη.ιού

13: Είδη συγκεκριμένου Διαγωνισμού

<
16: Επιλογή Διαγραφής του 

συγκεκριμένου Διαγωνισμού

19: Εμφάνιση μιηνύματος 
επιτυχούς διαγραφήςαπό τη ΒΔ 
<-------------------------------------------

'Ψ

t
-tIί

I

—.....................— <.......................-

17 Διαγραφή εγγραφή^ από τη ΒΔ 
----------------------------------- 1--------------------------

I
18: Σήμα επιτυχούς διαγραφής από τη ΒΔ

-------------------------------------- ,-----------------------------

IιII

I
ιII

- Διάγραμμα ακολουθίας της διαγραφής Διαγωνισμού -

2.3.2.10 Περίπτωση χρήσης: Καταχώρηση νέας παραλαβής από διαγωνισμό

Υπάλληλος ΚΥΔ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΔ

Καταχώρηση εισόδου από παραλαβή 
Ειδών Διαγωνισμού

- Διάγραμμα περίπτωσης χ/)ήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ καταχωρεί τα στοιχεία νέας εισόδου υλικών που προέρχονται από παραλαβή 

Ειδών Διαγωνισμού.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να καταχωρηθούν τα στοιχεία της παραλαβής των Ειδών αρκεί να έχει καταχωρηθεί ο 

Διαγωνισμός και τα Είδη του, καθώς και ο υπάλληλος ο οποίος πρόκειται να διεκπεραιώσει την 

παραλαβή.

Επίσης, θα πρέπει η ποσότητα του Είδους που παραλαμβάνεται να είναι μικρότερη ή ίση από την 

ποσότητα που μένει να παραληφθεί από αυτό το Είδος. Αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που 

ένα Είδος παραλαμβάνεται τμηματικά και όχι όλη η ποσότητά του σε μια παραλαβή.

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του
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συστήματος η εγγραφή της εισόδου των υλικών και η εγγραφή της παραλαβής τους. Με τον τρόπο 

αυτό μπορούν πλέον να καταχωρηθούν λεπτομερώς τα στοιχεία των υλικών, και στη συνέχεια να 

χρεωθούν σε κάποιον χρήστη.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται η φόρμα με όλα τα πεδία της εισόδου και της παραλαβής των Ειδών.

Ο χρήστης πληκτρολογεί στα πεδία τα γενικά στοιχεία της εισόδου.

Ο χρήστης επιλέγει από λίστες τον υπάλληλο που διενεργεί την παραλαβή, και αν επιθυμεί 

επιλέγει την εταιρία και / ή τον μεταφορέα των Ειδών.

Ο χρήστης επιλέγει από λίστα το Είδος που παραλαμβάνεται.

Ο χρήστης πληκτρολογεί στα πεδία τα στοιχεία της παραλαβής.

Αφού ολοκληρώσει την πληκτρολόγηση / επιλογή, ο χρήστης πατάει το κουμπί της 

Αποθήκευσης για να καταχωρηθούν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων [Λ'ν/].

Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [Εξί].

Αν τα στοιχεία είναι έγκυρα η εγγραφή / εγγραφές καταχωρούνται στη βάση δεδομένων.

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης.

Εναλλακτικές ροές

[Λ’ν/]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία καταχώρησης πατώντας το κουμπί της Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα: Δεν καταχωρείται η νέα εγγραφή / εγγραφές και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού 

επιλογών.

Ροές εξαιρέσεων

[ΕξΙ\. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα 

απαραίτητα πεδία, ή αν τα πεδία έχουν συμπληρωθεί με μη έγκυρα στοιχεία.

Αποτέλεσμα'. Δεν καταχωρείται η νέα εγγραφή / εγγραφές και γίνεται επιστροφή στην οθόνη 

καταχώρησης.
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Υπάλληλοί ΚΥΔ

Φόρμα προσθήκης Εισόδου από Πίνακας Πίνακας ΕΙΔΟΣ Πίνακας Πίνακας Πίνακας ΒΔ (Πίνακας ΒΔ (Πίνακας
παραλαβή Ειδών Διαγωνισμού ΔΙΑΓΩΜΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΛΚΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗ)

——τ—Η- 1

1: Επιλογή προβολής 
φόρμας προσθήκης 

Εισόδου από παραλαβή 
Ειδών Διαγωνισμού

12 Προβολή φόρμας μϊ 
ία κατάλληλα πεδία

2 Αίτημα για λίστα των 
Διάγωνκη ιών που δεν 

έχει ολοκληρωθεί η 
παραλαβή των Ειδών τους

3: Λίστα των Διάγω νκηιών 
^ που ζητήθηκε 

4: Αίτημα για λίστα Ειδών από Διαγωνισμούς 
που δεν έχει ολοκληρωθεί η παρρλαβή τους
5: Λίστα Ειδών που ζητήθηκαν

6: Αίτημα για λίστα υπαλλήλων ,

χ 7: Λίστα υπαλλήλων που ζητήθήκε η
θ Αίτημα για λίστα Εταιριών

„ a Λίστα εταιριών που ζητήθηκε

10: Αίτημα για λίστα μεταφορέων
31

^11: Λίστα μεταφορέων που ζητήθ*τκε

13: Πληκτρολογηση 
/ επιλογή 

στοιχείων εισόδου 
και παραλαβής ΙΕ=] 14: Έλεγχος εγκυρότητας (λαχείων

ιαχώριρση εγγραφής της ειρόδου στη ΒΔ

16: Καταχώρήση εγγραφής της ττόραλαβής στη ΒΔΙ

<
19: Εμφάνιση μηνύματος 
επιτυχούς καταχώρησης 

στη ΒΔ JS
17: Σήμα επιτυχούς καταχώρησρς στη ΒΔ 

18: Σήμα επιτυχούς καταχώρησής στη ΒΔ

3)

- Διάγραμμα ακολουθίας της καταχώρησης εσόδου υλικών από παραλαβή Ειδών Διαγωνισμού

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που καταχωρεί ο χρήστης για την είσοδο υλικών από 

παραλαβή Ειδών Διαγωνισμού απεικονίζεται αναλυτικά στο παρακάτω διάγραμμα δραστηριότητας.

- Διάγραμμα δραστηριότητας του ελέγχου εγκυρότητας -
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2.3.2.11 Περίπτωση χρήσης: Τροποποίηση παραλαβής από διαγωνισμό

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ τροποποιεί τα στοιχεία μιας εισόδου υλικών από παραλαβή Ειδών 

Διαγωνισμού.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να τροποποιηθούν τα στοιχεία της εισόδου από παραλαβή αρκεί να έχει καταχωρηθεί η είσοδος 

από την παραλαβή. Επίσης στην περίπτωση που πρόκειται να τροποποιηθεί ο υπάλληλος που 

διεκπεραιώνει την παραλαβή, θα πρέπει αυτός να είναι καταχωρημένος.

Επίσης, αν πρόκειται να τροποποιηθεί η ποσότητα του Είδους που παραλαμβάνεται, αυτή θα πρέπει 

να είναι μικρότερη ή ίση από την ποσότητα που μένει να παραληφθεί από αυτό το Είδος.

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχουν τροποποιηθεί στη βάση δεδομένων 

του συστήματος οι εγγραφές της εισόδου και της παραλαβής.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται η φόρμα με όλα τα πεδία της εισόδου από παραλαβή Ειδών Διαγωνισμού.

Ο χρήστης πληκτρολογεί στα πεδία τα στοιχεία που επιθυμεί να τροποποιήσει.

Ο χρήστης επιλέγει από τις λίστες αν επιθυμεί έναν άλλο υπάλληλο, μια άλλη εταιρία και 

έναν άλλον μεταφορέα.

Αφού ολοκληρώσει την πληκτρολόγηση / επιλογή, ο χρήστης πατάει το κουμπί της 

Ενημέρωσης για να καταχωρηθούν τα τροποποιημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων [Ενί],

Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [Εξί].

Αν τα στοιχεία είναι έγκυρα η τροποποιημένη εγγραφή / εγγραφές καταχωρούνται στη βάση 

δεδομένων.

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς τροποποίησης.

Εναλλακτικές ροές

[Εν1\. Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία τροποποίησης της εισόδου από παραλαβή πατώντας το
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κουμπί της Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα'. Δεν τροποποιείται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών.

Ροές εξαιρέσεων

[Εξ1\. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα 

απαραίτητα πεδία, ή αν τα πεδία έχουν συμπληρωθεί με μη έγκυρα στοιχεία.

Αποτέλεσμα'. Δεν τροποποιείται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στην οθόνη τροποποίησης.

%
Υπάλληλος ΚΥΔ

Φόρμα εισόδου από Αναφορά με εισόδους από ΒΔ (Γϊνακας ΒΔ (Πίνακας ΒΔ (Γϊνακας ΒΔ (Γϊνακας ΒΔ (Γϊνακας ΒΔ (Πίνακας ΒΔ (Γϊνακας
παραλαβή Ειδών Διαγωνισμού παραλαβές Ειδών Διαγωνισμού ΒΣΟΔΟΣΥΛΚΟΥ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ) ΕΤ ΑΡΙΑ) ΚΕΤΑΦΟΡΕΑΣ) Δ1ΑΓΠΜΣΜΟΣ) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΟΜΣΜΟΥ) ΠΑΡΑΛΑΒΗ)

1: Ζήτηση αναφοράς 
Κίσια (ισάδων από πι

6: Εμφάνιση αναφοράς μεΙλίστ 
οσόβων από παραλαβή

7: Επιλογή συγκεκριμένη^ ε ισοδου

2 Ζήτηση λίστας εισόδων 
από παραλαβή

------- ;—"Τι. 3: Λίστα εισόδων απο 
^ παραλαβή "U 

I: Ζήτηση στοιχείων παρόλαβής 
για ιη λίστα των εκτόΑυν

21 Εμφάνιση εισόδου από 
παραλαβή r

20: Στοιχεία συγκεκριμένης 
εισόδου από παραλαβή 

Ειδών Διαγωνισμού

5 Στοιχεία παραλαβής λίφτας

<............... I—
3: Ζήτηση στοιχείων |

συγκεκρ^ένης εισόδου ( 
από παραλαβή

9: Στοιχεία συγκεκρψένης 
^>κτόβου από παραλαβή

11 Συγκεκριμένος Γ
^ _ υπάλληλος________ |_

12 Ζήτηση συγκεκρ<μένη|

!\\ 10: Ζήτηση 
συγκειφχμένου

3
3: Συγκεκριμένη εταιρία |

14 Ζήτηση συγκεκρψέ volj μεταφορέα

^15: Συγκεκρψένος μεταφορέας

16: Ζήτηση συγκεκριμένοι διαγωνισμού

__17: ΣυγκεκρΜνος διαγωγισμός 

10 Ζήτηση Ειδών συγκεκριμένου Διαγωνκηιοό

1» Είδη συγκεκριμένου Διαγωνισμού

2 2 Τροποποίηση στοίχε ίω^ 
συγκεκριμένης εισόδου 1 

από παραλαβή Λ

23: Έλεγχος 
εγκυρότητας 

στοιχείων
&4: Καταχώρηση τροποποιμ 

εγγραφής στη ΒΔ ^

!8 Εμφάνιση μηνύματος 
πιτυχούς καταχώρησης 

στη ΒΔ ι

26: Σήμα επιτυχούς καταχώρησης στη ΒΔ

ύ)

27: Σήμα επιτγχούς καταχώρησες στη ΒΔ

3]

25: Καταχώρηση τροποποιήμενης 
εγγραφής / εγγραφών στή ΒΔ

$

1

- Διάγραμμα ακολουθίας της τροποποίησης εσόδου ολικών από παραλαβή Ειδών Διαγωνισμού

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που τροποποιεί ο χρήστης είναι ο ίδιος με αυτόν της 

καταχώρησης νέας εισόδου από παραλαβή Ειδών Διαγωνισμού.
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2.3.2.12 Περίπτωση χρήσης: Διαγραφή παραλαβής από διαγωνισμό

Διαγραφή Εισόδου από πα 
^ Ειδών Διαγωνισμού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΔ

Υπάλληλος ΚΥΔ

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ διαγράφει μια είσοδο από παραλαβή Ειδών Διαγωνισμού.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να διαγράφει μια είσοδος υλικών από παραλαβή θα πρέπει προηγουμένως αυτός να έχει 

καταχωρηθεί. Επίσης, θα πρέπει έχει διαγράφει προηγουμένως η εγγραφή της σχετικής παραλαβής.

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει διαγράφει από τη βάση δεδομένων του 

συστήματος η εγγραφή της εισόδου από παραλαβή.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται μια αναφορά με τις εισόδους από παραλαβή Ειδών Διαγωνισμού.

Ο χρήστης επιλέγει την είσοδο που επιθυμεί να διαγράψει.

Εμφανίζεται η φόρμα με τα πεδία της εισόδου και πιθανόν τα στοιχεία της παραλαβής.

Ο χρήστης πατάει το κουμπί της Διαγραφής για να διαγράφει η εγγραφή από τη βάση 

δεδομένων [ΕνI] [ΕξΙ].

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς διαγραφής.

Εναλλακτικές ροές

[Εν1\. Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία διαγραφής τύπου Διαγωνισμού πατώντας το κουμπί της 

Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα. Δεν διαγράφεται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών.

Ροές εξαιρέσεων

[Εξ1\. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που για τη συγκεκριμένη είσοδο υπάρχει 

εγγραφή παραλαβής..

Αποτέλεσμα'. Δεν διαγράφεται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στην οθόνη διαγραφής.
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*
Υπάλληλος ΚΥΔ

Φόρμα εισόδου από Αναφορά μι εισόδους από ΒΔ (Πίνακας ΒΔ (Πίνακας ΒΔ (Πίνακας ΒΔ (Πίνακας ΒΔ (Πίνακας ΒΔ (Πίνακας ΒΔ (Πίνακας
1 παραλαβή Ειδών Διαγωνισμού παραλαβές Ειδών Διαγωνισμού ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ) ΕΤΑΙΡΙΑ) ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ) ΔΙΑΓΩΜΣΜΟΣ) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΠΑΡΑΛΑΒΗ)

1 1 1 ' ' 1 1 ......... 1 “ ' 1

\ι<πα εισόδων απο παραλαβή

6: Εμφάνιση αναφοράς μεΙλίστα 
εισόδων από παραλαβή

<-------------------------^------------
7: Επιλογή συγκεκριμένη^ εισόδου

1: Ζήτηση αναφοράς μ
2: Ζήτηση λίστας εισόδων 

από παραλαβή

-I—

τ
22: Επιλογή διαγραερής 
συγκεκριμένης εισόδου 

από παραλαβή

, 3: Λίστα εισόδων από?ί' παραλαβή ”
4: Ζήτηση στοιχείων παρΑλαβής 

για τη λίστα των εισόΑυν

I 20: Στοιχεία συγκεκριμένης 
21 Εμφάνιση εισόδου από εισόδου από παραλαβή 

παραλαβή 1 . Ειδών Δκτγωνκηιού

5: Στοιχεία παραλαβής λκρας

<............... ι—
8: Ζήτηση στοιχείων |

συγκεκρ^Λνης εισόδου | 
από παραλαβή

9: Στοιχεία συγκεκριμένης 
^ρσόδου από παραλαβή

11: Συγκεκριμένος
^ _ υπάλληλος________ |________

12: Ζήτηση συγκεκριμένη^ εταιρίας

ο JJ
10 Ζήτηση 

συγκεκριμένου 
υπαλλήιΊήλο^ X3

3 Συγκεκριμένη εταιρία |

14: Ζήτηση συγκεκρ^ιένοί μεταφορέα

»: Συγκεκριμένος μεταφορέας

16: Ζήτηση συγκεκριμένοϋ διαγωνισμού

^17: Συγκεκρ*ιένος διαγωνισμός 

18: Ζήτηση Ειδών συγκεκριμένου Διαγωνισμοί)

19: Είδη συγκεκριμένου διαγωνισμού

25: Εμφάνιση μηνύματος1 
επιτυχούς διαγραφής 
/__ από τη ΒΔ

Τ
t

23: Διαγραφή εγγρΑιρής από τη ΒΔ

24: Σήμα επιτυχούς διαγραφής από τη ΒΔ

3
3)

3ΐ

1

"Β

- Διάγραμμα ακολουθίας της διαγραφής εσόδου υλικών από παραλ.αβή Ειδών Διαγωνισμού

2.3.2.13 Περίπτωση χρήσης: Καταχώρηση νέου υλικού

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ καταχωρεί τα στοιχεία ενός νέου υλικού.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να καταχωρηθούν τα στοιχεία του νέου υλικού πρέπει να έχουν καταχωρηθεί: ο τύπος του, η 

είσοδός του στην αποθήκη, και η παρτίδα που το χαρακτηρίζει.

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του 

συστήματος η εγγραφή του υλικού. Με τον τρόπο αυτό το υλικό μπορεί να χρεωθεί σε κάποιον 

χρήστη.
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Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται η φόρμα με όλα τα πεδία του υλικού.

Ο χρήστης πληκτρολογεί στα πεδία τα στοιχεία του υλικού.

Ο χρήστης επιλέγει από λίστες: τον τύπο του υλικού, την είσοδό του και την παρτίδα του.

Αφού ολοκληρώσει την πληκτρολόγηση / επιλογή, ο χρήστης πατάει το κουμπί της 

Αποθήκευσης για να καταχωρηθούν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων [Εν 1 \.

Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [ΕξΙ ].

Αν τα στοιχεία είναι έγκυρα η εγγραφή καταχωρείται στη βάση δεδομένων.

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης.

Εναλλακτικές ροές

[Εν1\. Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία καταχώρησης του νέου υλικού πατώντας το κουμπί της 

Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα'. Δεν καταχωρείται η νέα εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών. 

Ροές εξαιρέσεων

[ΕξΙ]: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα 

απαραίτητα πεδία, ή αν τα πεδία έχουν συμπληρωθεί με μη έγκυρα στοιχεία.

Αποτέλεσμα: Δεν καταχωρείται η νέα εγγραφή και γίνεται επιστροφή στην οθόνη καταχώρησης.

*
Υπάλλι λος

Ί1
ΚΥΔ
Επιλογή προβολής <ρόρ|.ιας ^ 
προσθήκης νέου υλικού

Φόρμα προσθήκης ΒΔ (Πίνακας ΒΔ (Πίνακας ΒΔ (Πίνακας ΒΔ (Πίνακας
υλικού ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) ΠΑΡΤΙΔΑ ΥΛΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΟ)

1 1 ..... "".......Γ' 1

2 Αίτημα για λίστα 
των τύπων υλικού

8: Προβολή φόρμας 
με τα κατάλληλα πεδία

Πληκτρολόγηση / επιλογή · 
στοιχείων υλκού

<-
-54

3: Λίστα των τύπων υλικού 4: Αίτημα για λίστα 
εισόδων υλικού

-3>Γ
5: Λίστα των εισόδων υλικού

7: Λίστα των παρτίδων υλικού

ή]
DT4

13: Μήνυμα επιτυχούς 
καταχώρησης στη ΒΔ

Γ
f

10: Έλεγχος 
εγκυρότητας 

στοιχείων

6: Αίτημα για λίστα 
παρτίδων υλικού

!Ώ

11: Καταχώρηση εγγραφής υλικού στη Ε

12: Σή|.ια επιτυχούς καταχώρησης στη ΒΔ

- Διάγραμμα ακολουθίας της καταχώρησης νέου υλικού -
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Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που καταχωρεί ο χρήστης για το υλικό απεικονίζεται 

αναλυτικά στο παρακάτοι διάγραμμα δραστηριότητας.

- Διάγραμμα δραστηριότητας του ελέγχου εγκυρότητας -

2.3.2.14 Περίπτωση χρήσης: Τροποποίηση υλικού

Υπάλληλος ΚΥΔ

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ τροποποιεί τα στοιχεία ενός υλικού.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να τροποποιηθούν τα στοιχεία του υλικού αρκεί να έχει καταχωρηθεί το υλικό. Επίσης, στην 

περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να τροποποιήσει κάποιο από τα: τύπος υλικού, είσοδος υλικού και 

παρτίδα υλικού, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία αυτά.

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει τροποποιηθεί στη βάση δεδομένων 

του συστήματος η εγγραφή του υλικού.
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Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται η φόρμα με όλα τα πεδία του υλικού.

Ο χρήστης πληκτρολογεί στα πεδία τα στοιχεία του υλικού.

Ο χρήστης, αν επιθυμεί την τροποποίηση των στοιχείων αυτών, επιλέγει από λίστες: τον τύπο 

του υλικού, την είσοδό του και την παρτίδα του.

Αφού ολοκληρώσει την πληκτρολόγηση / επιλογή, ο χρήστης πατάει το κουμπί της 

Ενημέρωσης για να καταχωρηθούν τα τροποποιημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων [ΕνΙ],

Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [ΕξΙ],

Αν τα στοιχεία είναι έγκυρα η τροποποιημένη εγγραφή καταχωρείται στη βάση δεδομένων.

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς ενημέρωσης.

Εναλλακτικές ροές

[λ’ν/]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία τροποποίησης υλικού πατώντας το κουμπί της 

Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα'. Δεν τροποποιείται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών.

Ροές εξαιρέσεων

[ΗξΙ\. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα 

απαραίτητα πεδία, ή αν τα πεδία έχουν συμπληρωθεί με μη έγκυρα στοιχεία.

Αποτέλεσμα'. Δεν τροποποιείται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στην οθόνη τροποποίησης.
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- Διάγραμμα ακολουθίας της τροποποίησης υλικού -

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που τροποποιεί ο χρήστης είναι ο ίδιος με αυτόν της 

καταχώρησης νέου υλικού.

2.3.2.15 Περίπτωση χρήσης: Διαγραφή υλικού

Υπάλληλος ΚΥΔ

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ διαγράφει ένα υλικό.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να διαγράφει το υλικό αρκεί αυτό να έχει καταχωρηθεί. Επίσης δεν θα πρέπει το υλικό να είναι 

χρεωμένο σε χρήστη

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει διαγράφει από τη βάση δεδομένων του 

συστήματος η εγγραφή του υλικού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΔ

Διαγραφή υλικού
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Κύρια ροή άλλη /.επιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται μια αναφορά με τα υλικά.

Ο χρήστης επιλέγει το υλικό που επιθυμεί να διαγράψει.

Εμφανίζεται η φόρμα με τα πεδία του υλικού.

Ο χρήστης πατάει το κουμπί της Διαγραφής για να διαγράφει η εγγραφή από τη βάση 

δεδομένων [Ενί] [Εξί].

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς διαγραφής.

Εναλλακτικές ροές

[Ενί]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία διαγραφής υλικού πατώντας το κουμπί της Ακύρωσης. 

Αποτέλεσμα: Δεν διαγράφεται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών.

Ροές εξαιρέσεων

[Εξί]: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που για το συγκεκριμένο υλικό υπάρχει 

εγγραφή χρέωσης σε χρήστη.

Αποτέλεσμα: Δεν διαγράφεται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στην οθόνη διαγραφής.

Υπάλληλος ΚΥΔ
1: Επιλογή προβολής 

φόρμας υλικού

Φόρμα
προβολής υλικού

Αναφορά με λίστα 
υλικών

ΒΔ (Πίνακας 
ΥΛΚΟ)

ΒΔ (Πίνακας 
ΤΥΠΟΣ ΥΛΚΟΥ)

ΒΔ (Πίνακας 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΛΚΟΥ)

ΒΔ (Πίνακας 
ΠΑΡΤΙΔΑ ΥΛΙΚΟΥ)

1 1 ----------Γ— 1
... ... . 1

4: Εμφάνιση αναφοράς 
|je λίστα υλικών

<!----------------- L_
5: Επιλογή συγκεκριμένου I 

υλικού I

—ηι-ίορας ^

2: Ζήτηση λίστας 
υλκών

13: Εμφάνιση στοιχείων 
υλκού

Κ—
14 Επιλογή διαγραφής 

στοιχείων υλκού

7: Τύπος υλκού I
<..........................-ι —

8: Ζήτηση Εισόδου υλκού

3: Λίστα υλικών

6: Ζητηση τύπου υλ*1;ού 
______________________ I____

ΐ:_ΕκτΌδος_ υλικού _

10: Ζήτηση παρτίδας Ιιλκού--------------- 1-----
,11: Παρτίδα υλικού

15: Διαγραφή εγγραφής! υλκού 
από τη ΒΔ *

1 16: Σήμα επιτυχούς κατ*αχώρησης στη ΒΔ
17: Μήνυμα επιτυχούς ---------------------------------4----------------------------
καταχώρησης στη ΒΔ I

<-....................... I
1

1

- Διάγραμμα ακολουθίας της διαγραφής υλικού

-41 -



Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, MIS 2004

2.3.2.16 Περίπτωση χρήσης: Καταχώρηση νέας βλάβης / επισκευής

Υπάλληλος ΚΥΔ

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ καταχωρεί τα στοιχεία μιας νέας βλάβης / επισκευής.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να καταχωρηθούν τα στοιχεία μιας βλάβης επισκευής πρέπει να έχει καταχωρηθεί το υλικό το 

οποίο έχει υποστεί τη βλάβη. Πρέπει επίσης, εάν πρόκειται να καταχωρηθούν η ενέργεια επισκευής 

που ακολούθησε, ο υπάλληλος και η εταιρία που εμπλέκονται, να υπάρχουν καταχωρημένες οι 

αντίστοιχες εγγραφές.

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του 

συστήματος η εγγραφή της βλάβης / επισκευής.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται η φόρμα με όλα τα πεδία της βλάβης / επισκευής.

Ο χρήστης πληκτρολογεί στα πεδία τα στοιχεία της βλάβης / επισκευής.

Ο χρήστης επιλέγει από τις λίστες το υλικό, και αν επιθυμεί την ενέργεια επισκευής, τον 

υπάλληλο και την εταιρία.

Αφού ολοκληρώσει την πληκτρολόγηση / επιλογή, ο χρήστης πατάει το κουμπί της 

Εισαγωγής για να καταχωρηθούν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων [Ενί],

Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [ΕξΙ],

Αν τα στοιχεία είναι έγκυρα η εγγραφή καταχωρείται στη βάση δεδομένων.

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης.

Εναλλακτικές ροές

[Ενί]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία καταχώρησης βλάβης / επισκευής πατώντας το κουμπί 

της Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα: Δεν καταχωρείται η νέα εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών.
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Ροές εξαιρέσεων

[Εξ1\. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα 

απαραίτητα πεδία, ή αν τα πεδία έχουν συμπληρωθεί με μη έγκυρα στοιχεία.

Αποτέλεσμα·. Δεν καταχωρείται η νέα εγγραφή και γίνεται επιστροφή στην οθόνη καταχώρησης.

- Διάγραμμα ακολουθίας της καταχώρησης νέας βλάβης επισκευής υλικού

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που καταχωρεί ο χρήστης για το υλικό απεικονίζεται 

αναλυτικά στο παρακάτω διάγραμμα δραστηριότητας.

- Διάγραμμα δραστηριότητας του ελέγχου εγκυρότητας -
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2.3.2.17 Περίπτωση χρήσης: Τροποποίηση βλάβης / επισκευής

Υπάλληλος ΚΥΔ

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ τροποποιεί τα στοιχεία μιας βλάβης / επισκευής.

Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να τροποποιηθούν τα στοιχεία της βλάβης / επισκευής αρκεί να έχει καταχωρηθεί η συγκεκριμένη 

βλάβη / επισκευή. Επίσης, στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να τροποποιήσει κάποιο από τα: 

υλικό, ενέργεια επισκευής, υπάλληλος και εταιρία, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία αυτά. 

Τέλος, δεν μπορεί να αλλάξει η ενέργεια επισκευής υλικού το οποίο έχει αντικατασταθεί ή αποσυρθεί.

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει τροποποιηθεί στη βάση δεδομένων 

του συστήματος η εγγραφή της βλάβης / επισκευής.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται η φόρμα με όλα τα πεδία της βλάβης / επισκευής.

Ο χρήστης πληκτρολογεί στα πεδία τα στοιχεία της βλάβης επισκευής.

Ο χρήστης, αν επιθυμεί την τροποποίηση των στοιχείων αυτών, επιλέγει από λίστες: το υλικό, 

την ενέργεια επισκευής, τον υπάλληλο και την εταιρία..

Αφού ολοκληρώσει την πληκτρολόγηση / επιλογή, ο χρήστης πατάει το κουμπί της 

Ενημέρωσης για να καταχωρηθούν τα τροποποιημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων [ΕνΙ],

Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [Εξ1\

Αν τα στοιχεία είναι έγκυρα η τροποποιημένη εγγραφή καταχωρείται στη βάση δεδομένων.

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς ενημέρωσης.

Εναλλακτικές ροές

[Εν1\. Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία τροποποίησης υλικού πατώντας το κουμπί της 

Ακύρωσης.

Αποτέλεσμα: Δεν τροποποιείται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών.
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Ροές εξαιρέσεων

[Εξ1\. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα 

απαραίτητα πεδία, ή αν τα πεδία έχουν συμπληρωθεί με μη έγκυρα στοιχεία.

Αποτέλεσμα: Δεν τροποποιείται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στην οθόνη τροποποίησης.

Φόρμα προβολής 
βλάβης / επισκευής

Αναφορά με λίστα 
βλαβών /επισκευών

Υπάλληλος ΚΥΔ
1: Επιλογή προβολής φόρμας 

βλάβης / επισκευής

4: Εμφάνιση αναφοράς 
λίστα βλαβών / επισκευών

ΒΔ (Πίνακας ΒΔ (Πίνακας
ΒΛΑΒΗ) ΥΛΙίΟ)

2: Ζήτηση λίστας 
βλαβών / επισκευών

_ J__________I
5: Επιλογή συγκεκριμένης βλάβης / επισκευής

3: Λίστα βλαβών / επισκευών

1 S Εμφάνιση στοιχείων 
βλάβης 1 επισκευής

>: Τροποποίηση στοιχείων 
βλάβης / επισκευής

20: Μήνυμα επιτυχούς 
καιαχώρησης στη 6Δ

14: Στοιχεία συγκεκρ^ιένης 
βλάβης / επισκευής

4*

6: Ζήτηση υλικού

ΒΔ (Πίνακας 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

8: Ζήίηση ενέργειας
m.
επισκευής

ΒΔ (Πίνακας 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)

9: Ενέργεια επισκευής I— 1......— 1--------
______ j______ 10: ΖήτησηΙυπαλλήλου

η
11: Υπάλληλος

17: Έλεγχος 
εγκυρόπμας 

στοιχείων

Γ
ψ

19: Σήμα επιτυχούς

18: Καταχώρηση τροποποιημένης 
εγγραφής στη ΒΔ 

------------------------------------------------>

<αταχώρησης στη ΒΔ

3
12. Ζήτηση εταιρίας

ΒΔ (Πίνακας 
ΕΤΑΙΡΙΑ)

1]

- Διάγραμμα ακολουθίας της τροποποίησης βλάβης / επισκευής υλικού

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που τροποποιεί ο χρήστης είναι ο ίδιος με αυτόν της 

καταχώρησης νέας βλάβης / επισκευής.

2.3.2.18 Περίπτωση χρήσης: Διαγραφή βλάβης / επισκευής

Υπάλληλος ΚΥΔ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΔ

Διαγραφή βλάβης I επισκευής«υης

- Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης -

Περιγραφή

Ο υπάλληλος του ΚΥΔ διαγράφει μια βλάβη / επισκευή.
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Απαιτήσεις - Προϋποθέσεις

Για να διαγραφεί η βλάβη / επισκευή πρέπει αυτή να έχει καταχωρηθεί. Επίσης δεν μπορεί να 

διαγράφει η βλάβη εάν αυτή οδήγησε στην αντικατάσταση ή στην απόσυρση υλικού.

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει διαγραφεί από τη βάση δεδομένων του 

συστήματος η εγγραφή της βλάβης / επισκευής.

Κύρια ροή αλληλεπιδράσεων

Αρχικά εμφανίζεται μια αναφορά με τα υλικά.

Ο χρήστης επιλέγει το υλικό που επιθυμεί να διαγράψει.

Εμφανίζεται η φόρμα με τα πεδία του υλικού.

Ο χρήστης πατάει το κουμπί της Διαγραφής για να διαγραφεί η εγγραφή από τη βάση 

δεδομένων [Ιΐνΐ] [Εξ!].

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς διαγραφής.

Εναλλακτικές ροές

[Εν1]\ Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία διαγραφής πατώντας το κουμπί της Ακύρωσης. 

Αποτέλεσμα'. Δεν διαγράφεται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό μενού επιλογών.

Ροές εξαιρέσεων

[ΕξΙ\. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που η βλάβη οδήγησε στην αντικατάσταση ή 

στην απόσυρση του υλικού.

Αποτέλεσμα·. Δεν διαγράφεται η εγγραφή και γίνεται επιστροφή στην οθόνη διαγραφής.

2.4 Το λογικό μοντέλο

Στο λογικό μοντέλο καθορίζονται οι οντότητες (entities) και οι ιδιότητές τους (attributes), καθώς και 

οι συσχετίσεις (relationships) μεταξύ των οντοτήτων. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργήσουμε ένα 

Μοντέλο Οντότητας - Συσχέτισης (Entity - Relationship Model ή συνοπτικά ένα E-R Model).

2.4.1 Συγκεντρωτικός πίνακας οντοτήτων

Με βάση την ανάλυση που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, εντοπίστηκαν οι οντότητες 

του συστήματος οι οποίες φαίνονται κατά αλφαβητική σειρά στον πίνακα που ακολουθεί

-46 -



Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, M1S 2004

Οντότητα Περιγραφή Όνομα οντότητας στο E-R 
Μοντέλο

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία αγοράς υλικού. AGORA
ΑΛΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία εισόδου υλικού άλλου 

τύπου.
ALLIEISODOS

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία αντικατάστασης 
υλικού.

ANTIKATASTASI

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Στοιχεία διαγωνισμού για την 
προμήθεια υλικών.

DIAGONISMOS

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία των διαχειριστών των 
υλικών.

DIAXEIRISTISYLIK.OU

ΔΩΡΕΑ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία δωρεάς υλικού. DOREA
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στοιχεία ειδών τα οποία 

περιέχονται σε κάποιον 
διαγωνισμό.

EIDOSDIAGONISMOU

ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία εισόδου υλικού στην 
αποθήκη.

EISODOS YLIKOY

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Στοιχεία ενέργειας επισκευής 
που ακολούθησε κάποια βλάβη.

ENERGEIAEPISKEVIS

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ Στοιχεία εταιρίας που 
προμηθεύει υλικά.

ETAIRIA

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ Στοιχεία ιδιότητας που 
χαρακτηρίζει τους χρήστες των 
υλικών.

IDIOTITAXRISTI

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία κατάστασης που 
χαρακτηρίζει τα υλικά.

KATASTASIYLIKOU

ΚΤΙΡΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Στοιχεία κτιρίου χρηστών. K.TIRIOXRISTI
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ Στοιχεία μεταφορέων υλικών. METAFOREAS
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία παραλαβής υλικού από 

είδη διαγωνισμού.
PAR ALA VI

ΠΑΡΤΙΔΑ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία παρτίδας υλικού. PARTIDAYLIKOU
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
ΥΛΚΟΥ

Στοιχεία λεπτομέρειας της 
παρτίδας υλικού.

PARTIDAYLIKOULEPT

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΣΤΗ Στοιχεία τμήματος χρήστη. TMIMAXRISTI
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Στοιχεία τμήματος υπαλλήλου. TMIMAYPALLILOU
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στοιχεία τύπου διαγωνισμού. TYPOSDIAGONISMOU
ΤΥΠΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία τύπου εισόδου υλικού. TYPOSEISODOYYLIKOU
ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία τύπου υλικού. TYPOS_YLIKOU
ΒΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία βλάβης και τυχόν 

επισκευής υλικού.
VLAVI

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία χαρακτηριστικού 
υλικού.

XARAKTYLIKOU

ΧΡΕΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία χρέωσης / αποχρέωσης 
υλικού.

XREOSI

ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Στοιχεία χρήστη υλικού. XRISTIS
ΥΛΙΚΟ Στοιχεία υλικού. YLIKO
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Στοιχεία υπαλλήλου. YPALLILOS
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ Στοιχεία υπηρεσίας χρήστη. YPIRESIAXRISTI

- Σνγκε\πρωτικός πίνακας οντοτήτων -
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2.4.2 Περιγραφή των οντοτήτων

Στις επόμενες παραγράφους ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των οντοτήτων, των γνωρισμάτων 

τους και των συσχετίσεων που έχουν μεταξύ τους. Για κάθε οντότητα παρουσιάζεται ο πίνακας με τα 

πεδία της, ο τύπος δεδομένων τους, αν μπορεί τα πεδία να είναι κενά ή όχι, καθώς και αν είναι 

πρωτεύοντα ή ξένα κλειδιά. Επίσης μέσα σε παρενθέσεις αναγράφονται τα ονόματα των οντοτήτων 

και των γνωρισμάτων τους κατά την υλοποίηση του E-R διαγράμματος. Τέλος, εάν υπάρχουν ξένα 

κλειδιά σε κάποια οντότητα, τότε παρουσιάζεται ένας δεύτερος πίνακας με τα γνωρίσματα και τις 

οντότητες αναφοράς των ξένων κλειδιών.

2.4.2.1 Οντότητα ΤΜΗΜΑ ΥΠΛ/ίΛΗΛΟΥ(TMIMA YPALLILOU)

Στην οντότητα Τμήμα υπά/,λήλου καταχωρούνται οι εγγραφές των τμημάτων στα οποία ανήκουν οι 

υπάλληλοι.

Οντότητα ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΤΜΙΜΑ_ YPALLILOU)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων

Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός τμήματος υπαλλήλου 
(tmima ypallilou id) Integer Ναι Κωδικός τμήματος 

υπαλλήλου

Ονομα τμήματος υπαλλήλου 
(tmima ypallilou ο noma) Varchar2 Ναι Ονομα τμήματος 

υπαλλήλου

Περιγραφή τμήματος υπαλλήλου 
(,tmima ypallilou perigrafi) Varchar2 Οχι Περιγραφή τμήματος 

υπαλλήλου

2.4.2.2 Οντότητα ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (YPAIJJLOS)

Στην οντότητα Υπάλληλος καταχωρούνται οι εγγραφές των υπαλλήλων.

Οντότητα ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (YPALLILOS)

Κλειδί Γ νώρισμα Τύπος
δεδομένων

Μη
κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός υπαλλήλου 
(ypalhlos id) Integer Ναι Κωδικός υπαλλήλου

Ξένο Κωδικός τμήματος υπαλλήλου 
{tmima ypallilou id) Integer Ναι Κωδικός τμήματος υπαλλήλου

Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου 
(ypallilos onomaleponymo) Varchar2 Ναι Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου

Τηλέφωνο εργασίας υπαλλήλου 
(ypallilos tilefono ergasias) Varchar2 Όχι Τηλέφωνο εργασίας υπαλλήλου

Σχόλια
(ypallilos sxolia) Varchar2 Οχι Σχόλια
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Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γνώρισμα Οντότητα αναφοράς Γνώρισμα αναφοράς

Κωδικός τμήματος υπαλλήλου 
(tmima ypallilou id) ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κωδικός τμήματος υπαλλήλου

2.4.2.3 Οντότητα ΕΤΑΙΡΙΑ (ETAIRIA)

Στην οντότητα Ιϊταιρία καταχωρούνται οι εγγραφές των εταιριών.

Οντότητα ΕΤΑΙΡΙΑ (ETAIRIA)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός εταιρίας 
(etairia id) Integer Ναι Κωδικός εταιρίας

Επωνυμία εταιρίας 
(etairia eponymia) V archar2 Ναι Επωνυμία εταιρίας

Διεύθυνση εταιρίας 
(etairia diefthinsi) Varchar2 Οχι Διεύθυνση εταιρίας

Αρ. τηλεφώνου εταιρίας 
(etairia tilefona) Varchar2 Όχι Αρ. τηλεφώνου εταιρίας

Αρ. fax εταιρίας 
(etairia fax) Varchar2 Όχι Αρ. fax εταιρίας

E-mail εταιρίας 
(etairia email) Varchar2 Όχι E-mail εταιρίας

Επαφή εταιρίας 
(etairia epafi) Varchar2 Όχι Επαφή εταιρίας

Τηλέφωνο επαφής εταιρίας 
(etairia epafi tilefona) Varchar2 Όχι Τηλέφωνο επαφής εταιρίας

E-mail επαφής εταιρίας 
(etairia epafi email) Varchar2 Όχι E-mail επαφής εταιρίας

Σχόλια
(etairia sxolia) Varchar2 Όχι Σχόλια

2.4.2.4 Οντότητα Μ ΕΤΑΦΟΡΕΑΣ (ΜΕΤΑFOREAS)

Στην οντότητα Μεταφορέας καταχωρούνται οι εγγραφές των μεταφορέων των υλικών που φτάνουν 

στην αποθήκη.
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Οντότητα ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ {ΜΕΤΑ FORE AS)

Κλειδί Γ νώρισμα Τύπος
δεδομένων

Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός μεταφορέα 
{metaforeas id) Integer Ναι Κωδικός μεταφορέα

Επωνυμία μεταφορέα 
{metaforeas eponymia) Varchar2 Ναι Επωνυμία μεταφορέα

Διεύθυνση μεταφορέα 
{metaforeas diefthinsi) Varchar2 Όχι Διεύθυνση μεταφορέα

Αρ. τηλεφώνων μεταφορέα 
{metaforeas tile fond) Varchar2 Όχι

Αρ. τηλεφώνων 
μεταφορέα

2.4.2.5 Οντότητα ΤΥΠΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (TYP()S_EIS()D()Y_YUKOU)

Στην οντότητα Τύπος Εισόδου Υλικού καταχωρούνται οι εγγραφές των τύπων εισόδων των υλικών 

στην αποθήκη.

Οντότητα ΤΥΠΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (TYPOS_EISODOY_YUK()U)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων

Μη
κενό

Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός τύπου εισόδου υλικού 
{typos eisodou ylikou id) Integer Ναι Κωδικός τύπου εισόδου 

υλικού

Ονομα τύπου εισόδου υλικού 
{typos eisodou ylikou onoma) Varchar2 Ναι Ονομα τύπου εισόδου υλικού

Περιγραφή τύπου εισόδου υλικού 
{typos eisodou ylikou perigr) Varchar2 Όχι Περιγραφή τύπου εισόδου 

υλικού

2.4.2.6 Οντότητα ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (EIS()B()S_ YLIKOY)

Στην οντότητα Μεταφορέας καταχωρούνται οι εγγραφές των εισόδων των υλικών στην αποθήκη.
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Οντότητα ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (EISODOS_ YLIKOY)

Κλειδί Γ νώρισμα Τύπος
δεδομένων

Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός εισόδου 
(eisodos ylikou id) Integer Ναι Κωδικός εισόδου

Ξένο
Κωδικός τύπου εισόδου 
υλικού
(typos eisodou ylikou id)

Integer Ναι Κωδικός τύπου εισόδου 
υλικού

Ξένο Κωδικός υπαλλήλου 
(ypallilos id) Integer Ναι Κωδικός υπαλλήλου

Ξένο Κωδικός εταιρίας 
(etairia id) Integer Όχι Κωδικός εταιρίας

Ξένο Κωδικός μεταφορέα 
(metaforeas id) Integer Οχι Κωδικός μεταφορέα

Ημ/νία εισόδου υλικού 
(eisodos ylikou imnia) Date Όχι Ημ/νία εισόδου υλικού

Σχόλια
(eisodos ylikou sxolia) Varchar2 Όχι Σχόλια

Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γ νώρισμα Οντότητα αναφοράς Γνώρισμα αναφοράς

Κωδικός τύπου εισόδου υλικού 
(typos eisodou ylikou id) ΤΥΠΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κωδικός τύπου εισόδου υλικού 

(typos eisodou ylikou id)

Κωδικός υπαλλήλου 
(ypallilos id) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Κωδικός υπαλλήλου (ypallilos id)

Κωδικός εταιρίας 
(etairia id) ΕΤΑΙΡΙΑ Κωδικός εταιρίας 

(etairia id)

Κωδικός μεταφορέα 
(metaforeas id) ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ Κωδικός μεταφορέα (metaforeas id)

2.4.2.7 Οντότητα ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (TYP()S_DIAGONISMOU)

Στην οντότητα Τύπος διαγωνισμού καταχωρούνται οι εγγραφές των τύπων διαγωνισμού.
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Οντότητα ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (TYPOS_DIAGONISMOU)

Κλειδί Γ νώρισμα Τύπος
δεδομένων

Μη
κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός τύπου διαγωνισμού 
(typos diagonismou id) Integer Ναι Κωδικός τύπου διαγωνισμού

Ονομα τύπου διαγωνισμού 
(typos diagonismou onoma) Char Ναι Ονομα τύπου διαγωνισμού

Περιγραφή τύπου διαγωνισμού 
(,typos diagonismou perigr) Char Όχι

Περιγραφή τύπου 
διαγωνισμού

2.4.2.8 Οντότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (DIAGONISMOS)

Στην οντότητα Τύπος διαγωνισμού καταχωρούνται οι εγγραφές των διαγωνισμών.

Οντότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (DIAGONISMOS)

Κλειδί Γ νώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός διαγωνισμού 
(diagonismos id) Integer Ναι Κωδικός διαγωνισμού

Ξένο Κωδικός τύπου διαγωνισμού 
(typos diagonismou id) Integer Ναι Κωδικός τύπου 

διαγωνισμού

Ξένο
Κωδικός κατάστασης 
διαγωνισμού
(katastasi diagonismou id)

Integer Όχι
Κωδικός κατάστασης 
διαγωνισμού

Αρ. διακήρυξης διαγωνισμού 
(,diagonismos ar diakiriksis) V archar2 Ναι Αρ. διακήρυξης 

διαγωνισμού

Περιγραφή του διαγωνισμού 
(diagonismos perigr) Char Όχι

Περιγραφή του 
διαγωνισμού

Ημ/νία προκήρυξης του 
διαγωνισμού
(diagonismos imnia prok)

Date Όχι
Ημ/νία προκήρυξης του 
διαγωνισμού

Σχόλια
(diagonismos sxo/ia) Char Όχι Σχόλια

Ημ/νία διενέργειας του 
διαγωνισμού
(diagonismos imnia dienerg)

Date Όχι Ημ/νία διενέργειας του 
διαγωνισμού
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Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γ νώρισμα Οντότητα αναφοράς Γ νώρισμα αναφοράς

Κωδικός τύπου διαγωνισμού 
(typos diagonismou id) ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός τύπου διαγωνισμού 

(typos diagonismou id)

Κωδικός κατάστασης 
διαγωνισμού
(katastasi diagonismou id)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός κατάστασης διαγωνισμού 
(katastasi diagonismou id)

2.4.2.9 Οντότητα ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (EIDOSDIAGO.MSMOU)

Στην οντότητα Είδος διαγωνισμού καταχωρούνται οι εγγραφές των ειδών διαγωνισμού.

Οντότητα ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (EIDOS_DIAGONISMOU)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων

Μη
κενό

Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός είδους διαγωνισμού 
(eidos diagonismou id) Integer Ναι Κωδικός είδους διαγωνισμού

Ξένο Κωδικός διαγωνισμού 
(diagonismos iif) Integer Ναι Κωδικός διαγωνισμού

Περιγραφή είδους διαγωνισμού 
(eidos diagonismou perigrafi) Char Οχι Περιγραφή είδους 

διαγωνισμού

Ποσότητα είδους διαγωνισμού 
(eidos diagonismou posotita) Smallint Ναι Ποσότητα είδους 

διαγωνισμού

Τιμή είδους διαγωνισμού 
(eidos diagonismou timi) Number(x,y) Ναι Τιμή είδους διαγωνισμού

Η παραλαβή ολοκληρώθηκε 
(eidos diagonismou para1 ok) Char Όχι

Σήμανση για το εάν έχει 
ολοκληρωθεί η παραλαβή 
του είδους διαγωνισμού 
(τιμές 0 και 1)

Ποσότητα που έχει παραληφθεί 
(eidos diagonismou paralif) Smallint Ναι

Ποσότητα του είδους που 
έχει παραληφθεί μέχρι τώρα

Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γνώρισμα Οντότητα αναφοράς Γ νώρισμα αναφοράς

Κωδικός διαγωνισμού 
(diagonismos id) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κωδικός διαγωνισμού 

(diagonismos id)

2.4.2.10 Οντότητα ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ (PARAMVT)

Στην οντότητα Είδος διαγωνισμού καταχωρούνται οι εγγραφές των παραλαβών των ειδών 

διαγωνισμού.
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Οντότητα ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ (PARΑΙΑ Vi)

Κλειδί Γ νώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον ξένο Κωδικός εισόδου 
(eisodos ylikou id) Integer Ναι Κωδικός εισόδου

Ξένο Κωδικός είδους διαγωνισμού 
(eidos diagonismou id) Integer Ναι Κωδικός είδους 

διαγωνισμού

Ποσότητα ειδών παραλαβής 
(paralavi posotita) Smallint Ναι Ποσότητα ειδών 

παραλαβής

Τιμή ειδών παραλαβής 
(paralavi timi) Number(x,y) Ναι Τιμή ειδών παραλαβής

Αρ. τιμολογίου παραλαβής 
(paralavi ar limologiou) Char Όχι Αρ. τιμολογίου 

παραλαβής

Αρ. δελτίου αποστολής 
παραλαβής
(paralavi ar deltiou apost)

Char Όχι Αρ. δελτίου αποστολής 
παραλαβής

Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γνώρισμα Οντότητα αναφοράς Γνώρισμα αναφοράς

Κωδικός εισόδου 
(eisodos ylikou id) ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΑΙΚΟΥ Κωδικός εισόδου 

(eisodos ylikou id)

Κωδικός είδους διαγωνισμού 
(eidos diagonismou id) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός είδους διαγωνισμού 

(eidos diagonismou id)

2.4.2.11 Οντότητα ΑΓΟΡΑ ΥΑΙΚΟΥ (AGORA)

Στην οντότητα Ανομα καταχωρούνται οι εγγραφές των αγορών υλικών.
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Οντότητα ΑΓΟΡΑ ΥΑΙΚΟΥ (AGORA)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων

Μη
κενό

Περιγραφή

Πρωτεύον ξένο Κωδικός εισόδου 
(eisodos ylikou id) Integer Ναι Κωδικός εισόδου

Περιγραφή του είδους της 
αγοράς (eidos a paras) Varchar2 Ναι Περιγραφή του είδους της αγοράς

Αρ. τιμολογίου της αγοράς 
(agora ar limologiou) Varchar2 Όχι Αρ. τιμολογίου της αγοράς

Αρ. δελτίου αποστολής 
της αγοράς
(agora ar delliou apost)

Varchar2 Όχι
Αρ. δελτίου αποστολής της 
αγοράς

Τιμή του είδους της 
αγοράς
(paralavi timi)

Number(x.y) Όχι Τιμή του είδους της αγοράς

Ποσότητα του είδους της 
αγοράς
(paralavi posotila)

Smallint Όχι Ποσότητα του είδους της αγοράς

Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γ νώρισμα Οντότητα αναφοράς Γνώρισμα αναφοράς

Κωδικός εισόδου 
(eisodos ylikou id) ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Κωδικός εισόδου 

(eisodos ylikou id)

2.4.2.12 Οντότητα ΔΩΡΕΑ ΥΛΙΚΟΥ (DOREA)

Στην οντότητα Δωρεά καταχωρούνται οι εγγραφές των δωρεών.

Οντότητα ΔΩΡΕΑ ΥΑΙΚΟΥ (DOREA)

Κλειδί Γ νώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον ξένο Κωδικός εισόδου 
(eisodos ylikou id) Integer Ναι Κωδικός εισόδου

Αρ. δελτίου αποστολής 
(dorea ar deltiou apost) Varchar2 Όχι Αρ. δελτίου αποστολής

Δωρητής 
(dorea doritis) Varchar2 Όχι

Αιτιολογία δωρεάς 
(dorea ailio/ogia) Varchar2 Όχι

Είδος δωρεάς 
(eidos do re as) Varchar2 Ναι
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Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γ νώρισμα Οντότητα αναφοράς Γνώρισμα αναφοράς

Κωδικός εισόδου 
(eisodos ylikou id) ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Κωδικός εισόδου 

(ιeisodos ylikou id)

2.4.2.13 Οντότητα ΑΛΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ALU_EISODOS)

Στην οντότητα Άλλη είσοδος υλικού καταχωρούνται οι εγγραφές των άλλων εισόδων υλικών.

Οντότητα ΑΛΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (.ALLI_EISODOS)

Κλειδί Γ νώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον ξένο Κωδικός εισόδου 
(eisodos ylikou id) Integer Ναι Κωδικός εισόδου

Περιγραφή της άλλης 
εισόδου
(alii eisodos perigr)

Varchar2 Οχι Περιγραφή της άλλης εισόδου

Περιγραφή του είδους 
της (άλλης εισόδου 
(alii eisodos eidos)

Varchar2 Οχι Περιγραφή του είδους της άλλης 
εισόδου

Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γνώρισμα Οντότητα αναφοράς Γνώρισμα αναφοράς

Κωδικός εισόδου 
(eisodos ylikou id) ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Κωδικός εισόδου 

(eisodos ylikou id)

2.4.2.14 Οντότητα ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (TYPOS_YLIKOU)

Στην οντότητα Τόπος υλικού καταχωρούνται οι εγγραφές των τύπων υλικών.

Οντότητα ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (TYPOS_YUKOU)

Κλειδί Γ νώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός τύπου υλικού 
(typos ylikou id) Integer Ναι Κωδικός τύπου υλικού

Ονομα τύπου υλικού 
(typos ylikou onoma) Char Ναι Ονομα τύπου υλικού

Σχόλια
(typos ylikou sxo/ia) Char Οχι Σχόλια
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2.4.2.15 Οντότητα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΙΚΟΥ (KATASTASI_YUK()U)

Στην οντότητα Κατάσταση υλικού καταχωρούνται οι εγγραφές των δυνατών καταστάσεων υλικών.

Οντότητα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑ TASTASI_ YLIKOU)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός κατάστασης υλικού 
(katastasi ylikou id) Integer Ναι Κωδικός κατάστασης 

υλικού

Ονομα κατάστασης υλικού 
(katastasi ylikou onoma) Char Ναι Ονομα κατάστασης 

υλικού

Σχόλια
(katastasi ylikou sxolia) Char Οχι Σχόλια

2.4.2.16 Οντότητα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΑΙΚΟΥ (I)IAXE/RISTIS_YUK()U)

Στην οντότητα Διαχειριστής υλικού καταχωρούνται οι εγγραφές των διαχειριστών υλικών.

Οντότητα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΑΙΚΟΥ (DIAXEIRISTIS_YUK()U)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός διαχειριστή υλικού 
(diaxeiristis ylikou id) Integer Ναι Κωδικός διαχειριστή υλικού

Ονομα διαχειριστή υλικού 
(diaxeiristis ylikou onoma) Varchar2 Ναι Ονομα διαχειριστή υλικού

Ονομα υπευθύνου 
διαχείρισης
(diaxeiristis ylikou ypef)

Varchar2 Οχι Ονομα υπευθύνου διαχείρισης

Ονομα επαφής διαχείρισης 
(diaxeiristis ylikou epafi) Varchar2 Οχι Ονομα επαφής διαχείρισης

Τηλέφωνο διαχειριστή 
(diaxeiristis ylikou tilef) Varchar2 Οχι Τηλέφωνο διαχειριστή

Σχόλια
(diaxeiristis ylikou sxolia) Varchar2 Οχι Σχόλια

2.4.2.17 Οντότητα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΑΙΚΟΥ (XARAKT_ YIJKOU)

Στην οντότητα Χαρακτηριστικά) υλικού καταχωρούνται οι εγγραφές των χαρακτηριστικών υλικών.
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Οντότητα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ (XARAKT_ YLIKOU)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων

Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον
Κωδικός χαρακτηριστικού 
υλικού
(xarakt ylikou iif)

Integer Ναι Κωδικός χαρακτηριστικού 
υλικού

Ονομα χαρακτηριστικού υλικού 
(xarakt ylikou onoma) Varchar2 Ναι Ονομα χαρακτηριστικού 

υλικού

Αριθμητική τιμή 
χαρακτηριστικού υλικού 
(xarakt ylikou timi η)

Smallint Οχι
Αριθμητική τιμή 
χαρακτηριστικού υλικού

Περιγραφική τιμή 
χαρακτηριστικού υλικού 
(xarakt ylikou timi)

Varchar2 Οχι
Περιγραφική τιμή 
χαρακτηριστικού υλικού

Μονάδα μέτρησης 
χαρακτηριστικού υλικού 
(xarakt ylikou monada)

Varchar2 Όχι
Μονάδα μέτρησης 
χαρακτηριστικού υλικού

2.4.2.18 Οντότητα ΠΑΡΤΙΔΑ ΥΑΙΚΟΥ (PARTIDA_ YLIKOU)

Στην οντότητα Παρτίδα υλικού καταχωρούνται οι εγγραφές των παρτίδων υλικών.

Οντότητα ΠΑΡΤΙΔΑ ΥΑΙΚΟΥ (PARTIDA_YUKOU)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός παρτίδας υλικού 
(parlida ylikou id) Integer Ναι Κωδικός παρτίδας υλικού

Ξένο Κωδικός τύπου υλικού 
(typos ylikou id) Integer Ναι Κωδικός τύπου υλικού

Κωδικό όνομα παρτίδας 
υλικού
(parlida ylikou code)

Varchar2 Όχι Κωδικό όνομα παρτίδας υλικού

Σχόλια
(parlida ylikou xxolia) Varchar2 Όχι Σχόλια
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Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γνώρισμα Οντότητα αναφοράς Γνώρισμα αναφοράς

Κωδικός τύπου υλικού 
{typos ylikou id) ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Κωδικός τύπου υλικού 

{typos ylikou id)

2.4.2.19 Οντότητα ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΥΛΙΚΟΥ(PARTIDA_YLIKOU_LEPT)

Στην οντότητα Λεπτομέρειες παρτίδας υλικού καταχωρούνται οι εγγραφές των λεπτομερειών των 

παρτίδων των υλικών..

Οντότητα ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΥΛΙΚΟΥ {PARTIDA_ YLIKOU LEPT)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός λεπτομέρειας παρτίδας 
{pariida ylikou lepl id) Integer Ναι Κωδικός λεπτομέρειας 

παρτίδας

Ξένο Κωδικός χαρακτηριστικού υλικού 
(xarakt ylikou id) Integer Ναι Κωδικός

χαρακτηριστικού υλικού

Ξένο Κωδικός παρτίδας υλικού 
(pariida ylikou id) Integer Ναι Κωδικός παρτίδας 

υλικού

Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γνώρισμα Οντότητα αναφοράς Γνώρισμα αναφοράς

Κωδικός χαρακτηριστικού 
υλικού
{xarakt ylikou id)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ Κωδικός χαρακτηριστικού υλικού 
(xarakt ylikou id)

Κωδικός παρτίδας υλικού 
(pariida ylikou id) ΠΑΡΤΙΔΑ ΥΛΙΚΟΥ Κωδικός παρτίδας υλικού 

(pariida ylikou id)

2.4.2.20 Οντότητα ΥΛΙΚΟ (YLIKO)

Στην οντότητα υλικό καταχωρούνται οι εγγραφές των υλικών.
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Οντότητα ΥΛΙΚΟ (YLIKO)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων

Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός υλικού 
(yliko id) Integer Ναι Κωδικός υλικού

Κωδικό όνομα υλικού 
(kod ylikou) Varchar2 Όχι Κωδικό όνομα υλικού

Ξένο Κωδικός τύπου υλικού 
(typos ylikou id) Integer Ναι Κωδικός τύπου υλικού

Ξένο Κωδικός κατάστασης υλικού 
(katastasi vlikou id) Integer Ναι Κωδικός κατάστασης υλικού

Ξένο Κωδικός εισόδου υλικού 
(eisodos_ylikou_id)

Integer Όχι Κωδικός εισόδου υλικού

Ξένο Κωδικός διαχειριστή υλικού 
(diaxeiristis ylikou id) Integer Όχι Κωδικός διαχειριστή υλικού

Ξένο Κωδικός παρτίδας υλικού 
(partida ylikou id) Integer Ναι Κωδικός παρτίδας υλικού

Serial number υλικού 
(yliko serial no) Varchar2 Όχι Serial number υλικού

Ημ/νία έναρξης εγγύησης 
(eggyisi enarksi) Date Όχι Ημ/νία έναρξης εγγύησης

Ημ/νία λήξης εγγύησης 
(eggyisi liksi) Date Όχι Ημ/νία λήξης εγγύησης

Υλικό χρεωμένο 
(xreomeno) Char Όχι

Σήμανση για το αν το υλικό 
είναι χρεωμένο

Σχόλια
(ylikosxolia) Varchar2 Όχι Σχόλια

Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γνώρισμα Οντότητα αναφοράς Γνώρισμα αναφοράς

Κωδικός τύπου υλικού 
(typos ylikou id) ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Κωδικός τύπου υλικού 

(typos ylikou id)

Κωδικός κατάστασης υλικού 
(kalaslasi vlikou id) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Κωδικός κατάστασης υλικού 

(katastasi vlikou id)

Κωδικός εισόδου υλικού 
(eisodos_ylikou_id) ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Κωδικός εισόδου υλικού 

(eisodos_ylikou_id)

Κωδικός διαχειριστή υλικού 
(diaxeirislis ylikou id) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Κωδικός διαχειριστή υλικού 

(diaxeiristis ylikou id)

Κωδικός παρτίδας υλικού 
(partida ylikou id) ΠΑΡΤΙΔΑ ΥΛΙΚΟΥ Κωδικός παρτίδας υλικού 

(partida ylikou id)
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2.4.2.21 Οντότητα ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ (IDIOTITA XRISTI)

Στην οντότητα Ιδιότητα χρήστη καταχωρούνται οι εγγραφές των ιδιοτήτων των χρηστών των υλικών.

Οντότητα ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ (IDIOTITA_XRISTT)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός ιδιότητας χρήστη 
{idiotita xristi id) Integer Ναι Κωδικός ιδιότητας χρήστη

Ονομα ιδιότητας χρήστη 
{idiotita xristi onoma) Varchar2 Ναι Ονομα ιδιότητας χρήστη

Σχόλια
{idiotita xristi sxolia) Varchar2 Όχι Σχόλια

2.4.2.22 Οντότητα ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ (YPIRESIA_XRISTI)

Στην οντότητα Υπηρεσία χρήστη καταχωρούνται οι υπηρεσίες των χρηστών τιον υλικών.

Οντότητα ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ (YPIRESIA_XRISTI)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων

Μη
κενό

Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός υπηρεσίας χρήστη 
(ypiresia id) Integer Ναι Κωδικός υπηρεσίας χρήστη

Ονομα υπηρεσίας χρήστη 
{ypiresia onoma) Varchar2 Ναι Ονομα υπηρεσίας χρήστη

Σχόλια
(ypiresia sxolia) Varchar2 Οχι Σχόλια

2.4.2.23 Οντότητα ΚΤΙΡΙΟ ΧΡΗΣΤΗ (KTIRIOXRISTT)

Στην οντότητα Κτίριο χρήστη καταχωρούνται οι εγγραφές των κτιρίων των χρηστών των υλικών.

Οντότητα ΚΤΙΡΙΟ ΧΡΗΣΤΗ {KTIRIO_XRISTI)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός κτιρίου 
{ktirio id) Integer Ναι Κωδικός κτιρίου

Ονομα κτιρίου 
{ktirio onoma) Varchar2 Ναι Ονομα κτιρίου

Σχόλια
(ktirio sxolia) Varchar2 Οχι Σχόλια
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2.4.2.24 Οντότητα ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΣΤΗ (TMIMA XRIS77)

Στην οντότητα Τμήμα χρήστη καταχωρούνται οι εγγραφές των Τμημάτων των χρηστών των υλικών.

Οντότητα ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΣΤΗ (TMIMAJXRISTI)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός τμήματος 
(tmima id)

Integer Ναι Κωδικός τμήματος

Ονομα τμήματος 
(tmima onoma)

Varchar2 Ναι Ονομα τμήματος

Σχόλια
(tmima sxolia) Varchar2 Όχι Σχόλια

2.4.2.25 Οντότητα ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (XRISTIS)

Στην οντότητα Χρήστης υλικού καταχωρούνται οι εγγραφές των χρηστών των υλικών.

Οντότητα ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (XRISTIS)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός χρήστη 
(xristis id)

Integer Ναι Κωδικός χρήστη

Ξένο Κωδικός υπηρεσίας χρήστη 
(ypiresia id) Integer Όχι Κωδικός υπηρεσίας χρήστη

Ξένο Κωδικός ιδιότητας χρήστη 
(idiotita xristi id) Integer Όχι Κωδικός ιδιότητας χρήστη

Ξένο Κωδικός Τμήματος χρήστη 
(tmima id) Integer Όχι Κωδικός Τμήματος χρήστη

Ξένο Κωδικός κτιρίου χρήστη 
(ktirio id)

Integer Όχι Κωδικός κτιρίου χρήστη

Ονοματεπώνυμο χρήστη 
(xristis onomateponymo) V archar2 Ναι Ονοματεπώνυμο χρήστη

Αρ. γραφείου χρήστη 
(xristis ar grafeiou) Varchar2 Όχι Αρ. γραφείου χρήστη

Οροφος γραφείου χρήστη 
(xristis orqfbs) Varchar2 Όχι Οροφος γραφείου χρήστη

Τηλέφωνο χρήστη 
(xristis tilef) Varchar2 Όχι Τηλέφωνο χρήστη

Σχόλια
(xristis sxolia) Varchar2 Όχι Σχόλια
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Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γ νώρισμα Οντότητα αναφοράς Γ νώρισμα αναφοράς

Κωδικός υπηρεσίας χρήστη 
(ypiresia id)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υπηρεσίας χρήστη 
(ypiresia id)

Κωδικός ιδιότητας χρήστη 
(idiolita xristi id)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός ιδιότητας χρήστη 
(idiotita xristi id)

Κωδικός Τμήματος χρήστη 
(tmima id)

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός Τμήματος χρήστη (tmima id)

Κωδικός κτιρίου χρήστη 
(ktirio id) ΚΤΙΡΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός κτιρίου χρήστη (ktirio id)

2.4.2.26 Οντότητα ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ENERGEIA_EPISKEVIS)

Στην οντότητα Ενέργεια επισκευής καταχωρούνται οι εγγραφές των ενεργειών επισκευής που 
ακολουθούν τις βλάβες των υλικών.

Οντότητα ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ENERGEIA EPISKEVIS)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον
Κωδικός ενέργειας 
επισκευής
(energeia episkevis id)

Integer Ναι Κωδικός ενέργειας 
επισκευής

Ονομα ενέργειας επισκευής 
(energeia episkevis onoma)

Varchar2 Ναι Ονομα ενέργειας επισκευής

Περιγραφή ενέργειας 
επισκευής
(.energeia episkevis perigr)

Varchar2 Οχι Περιγραφή ενέργειας 
επισκευής

2.4.2.27 Οντότητα ΒΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ (VIA VI)

Στην οντότητα Βλάβη υλικού καταχωρούνται οι εγγραφές των βλαβών και των επισκευών των υλικών.
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Οντότητα ΒΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ (VIA VI)

Κλειδί Γ νώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός βλάβης 
(vlavi id)

Integer Ναι Κωδικός βλάβης

Ξένο Κωδικός υλικού 
(yliko id) Integer Ναι Κωδικός υλικού

Ημ/νία βλάβης 
(vlavi imnia) Date Όχι Ημ/νία βλάβης

Περιγραφή βλάβης 
(vlavi peri graft)

Varchar2 Ναι Περιγραφή βλάβης

Σχόλια 
(vlavi sxalia) Varchar2 Όχι Σχόλια

Ξένο Κωδικός ενέργειας επισκευής 
(energeia episkevis id)

Integer Όχι Κωδικός ενέργειας 
επισκευής

Ξένο
Κωδικός υπαλλήλου 
(ypallilos id)

Integer Όχι Κωδικός υπαλλήλου

Ξένο Κωδικός εταιρίας 
(elairia id) Integer Όχι Κωδικός εταιρίας

Διάρκεια (ημέρες) επισκευής 
(vlavi episk diark) Smallint Όχι

Διάρκεια (ημέρες) 
επισκευής

Ημ/νία έναρξης επισκευής 
(vlavi episk enarhii) Date Όχι Ημ/νία έναρξης επισκευής

Ημ/νία λήξης επισκευής 
(vlavi episk liksi) Date Όχι Ημ/νία λήξης επισκευής

Κόστος επισκευής 
(vlavi episk koslos) Number(x,y) Όχι Κόστος επισκευής

Παραστατικό επισκευής 
(vlavi episk parastatiko) Varchar2 Όχι Παραστατικό επισκευής

Σχόλια
(vlavi episk sxalia) Varchar2 Όχι Σχόλια

Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γνώρισμα Οντότητα αναφοράς Γνώρισμα αναφοράς

Κωδικός υλικού ΥΛΙΚΟ Κωδικός υλικού
(yliko id) (yliko id)

Κωδικός ενέργειας επισκευής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κωδικός ενέργειας επισκευής

(energeia episkevis id) (energeia episkevis id)

Κωδικός υπαλλήλου
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Κωδικός υπαλλήλου

(ypallilos id) (ypallilos id)

Κωδικός εταιρίας ΕΤΑΙΡΙΑ Κωδικός εταιρίας
(etairia id) (elairia id)
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2.4.2.28 Οντότητα ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΙΚΟΥ (ANTIKATASTASI)

Στην οντότητα Α ντικατάσταση υλικού καταχωρούνται οι εγγραφές των αντικαταστάσεων υλικών.

Οντότητα ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΙΚΟΥ {ΑΝΉΚΑ TASTAS1)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων

Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον ξένο Κωδικός εισόδου 
(eisodos ylikou id)

Integer Ναι Κωδικός εισόδου

Ξένο
Κωδικός βλάβης 
(vlavi id) Integer Ναι

Κωδικός βλάβης (η οποία 
οδήγησε στην 
αντικατάσταση)

Αρ. δελτίου αποστολής 
{antikatastasi ar deltiou apost) Varchar2 Όχι Αρ. δελτίου αποστολής

Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γνώρισμα Οντότητα αναφοράς Γνώρισμα αναφοράς

Κωδικός εισόδου 
(eisodos ylikou id)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΑΙΚΟΥ Κωδικός εισόδου 
(eisodos ylikou id)

Κωδικός βλάβης 
(vlavi id) ΒΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ Κωδικός βλάβης 

(vlavi id)

2.4.2.29 Οντότητα ΧΡΕΩΣΗ ΥΑΙΚΟΥ (XREOSI)

Στην οντότητα Χρέωση υλικού καταχωρούνται οι εγγραφές των χρεώσεων των υλικών στους χρήστες.

Οντότητα ΧΡΕΩΣΗ ΥΑΙΚΟΥ (XREOSI)

Κλειδί Γνώρισμα Τύπος
δεδομένων Μη κενό Περιγραφή

Πρωτεύον Κωδικός χρέωσης 
(xreosi id)

Integer Ναι Κωδικός χρέωσης

Ξένο Κωδικός υλικού 
(yliko id)

Integer Ναι Κωδικός υλικού

Ξένο Κωδικός χρήστη 
(xristis id) Integer Ναι Κωδικός χρήστη

Ημ/νία έναρξης χρέωσης 
(.xreosi imnia αρο) Date Όχι Ημ/νία έναρξης χρέωσης

Ημ/νία λήξης χρέωσης 
(xreosi imnia eos) Date Όχι

Ημ/νία λήξης χρέωσης 
(Ημ/νία αποχρέωσης)

Σχόλια
(xreosi sxolia) Varchar2 Οχι Σχόλια
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Οντότητες και γνωρίσματα αναφοράς ξένων κλειδιών

Γνώρισμα Οντότητα αναφοράς Γνώρισμα αναφοράς

Κωδικός υλικού 
(yliko id) ΥΛΙΚΟ Κωδικός υλικού 

(yliko id)

Κωδικός χρήστη 
(xristis id) ΧΡΗΣΤΗΣ Κωδικός χρήστη 

(xristis id)
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2.4.3 Συγκεντρωτικός πίνακας συσχετίσεων

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονταν οι συσχετίσεις μεταξύ των οντοτήτων.

'Ονομα Τύπος Γ ονέας 
οντότητα

Παιδί - οντότητα Λόγος
πληθικότητας
(Card.)

αναφέρεται σε Μη-προσδιορίζουσα

(Non-identifying)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΒΛΑΒΗ 1 :Ν

διαχειρίζεται Μη-προσδιορίζουσα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΥΛΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟ 1 :Ν

διενεργεί Μη-προσδιορίζουσα ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΥΛΙΚΟΥ

1 :Ν

είναι Προσδιορίζουσα

(Identifying)

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΥΛΙΚΟΥ

ΑΛΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 1:1

είναι Προσδιορίζουσα ΕΙΣΟΔΟΣ

ΥΛΙΚΟΥ

ΔΩΡΕΑ 1:1

είναι Προσδιορίζουσα ΕΙΣΟΔΟΣ

ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1:1

είναι Προσδιορίζουσα ΕΙΣΟΔΟΣ

ΥΛΙΚΟΥ

ΑΓΟΡΑ 1:1

είναι Προσδιορίζουσα ΕΙΣΟΔΟΣ

ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1:1

εισάγει Μη-προσδιορίζουσα ΕΙΣΟΔΟΣ

ΥΛΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟ 1 :Ν

επισκευάζει Μη-προσδιορίζουσα ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΛΑΒΗ 1 :Ν

επισκευάζει Μη-προσδιορίζουσα ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΛΑΒΗ 1 :Ν

έχει Μη-προσδιορίζουσα ΤΜΗΜΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 :Ν

έχει Μη-προσδιορίζουσα ΠΑΡΤΙΔΑ

ΥΛΙΚΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΠΑΡΤΙΔΑΣ

ΥΛΙΚΟΥ

1 :Ν

έχει Μη-προσδιορίζουσα ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΡΗΣΤΗ

ΧΡΗΣΤΗΣ 1 :Ν

έχει Μη-προσδιορίζουσα ΧΡΗΣΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗ 1 :Ν

έχει Μη-προσδιορίζουσα ΚΤΙΡΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗΣ 1 :Ν

έχει Μη-προσδιορίζουσα ΤΜΗΜΑ

ΧΡΗΣΤΗ

ΧΡΗΣΤΗΣ 1:Ν
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μεταφέρει Μη-προσδιορίζσυσα ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΥΛΙΚΟΥ

1 :Ν

οδηγεί Μη-προσδιορίζσυσα ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 :Ν

παραλαμβάνεται Μη-προσδιορίζουσα ΕΙΔΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1 :Ν

παθαίνει Μη-προσδιορίζουσα ΥΛΙΚΟ ΒΛΑΒΗ 1 :Ν

περιλαμβάνει Μη-προσδιορίζουσα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1 :Ν

προμηθεύει Μη-προσδιορίζουσα ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΥΛΙΚΟΥ

1 :Ν

χαρακτηρίζει Μη-προσδιορίζουσα ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ 1 :Ν

χαρακτηρίζει Μη-προσδιορίζουσα ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΤΙΔΑ

ΥΛΙΚΟΥ

1 :Ν

χαρακτηρίζει Μη-προσδιορίζουσα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ 

ΚΟ ΥΛΙΚΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΠΑΡΤΙΔΑΣ

ΥΛΙΚΟΥ

1: Ν

χαρακτηρίζει Μη-προσδιορίζουσα ΠΑΡΤΙΔΑ

ΥΛΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟ 1 :Ν

χαρακτηρίζει Μη-προσδιορίζουσα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΛΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟ 1 :Ν

χαρακτηρίζει Μη-προσδιορίζουσα ΤΥΠΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΥΛΙΚΟΥ

1 :Ν

χαρακτηρίζει Μη-προσδιορίζουσα ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΧΡΗΣΤΗ

ΧΡΗΣΤΗΣ 1 :Ν

χαρακτηρίζει Μη-προσδιορίζουσα ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 :Ν

χρεώνεται Μη-προσδιορίζουσα ΥΛΙΚΟ ΧΡΕΩΣΗ 1:Ν

- Πίνακας συσχετισμών -

2.4.4 Διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων ( E-R Διάγραμμα)

Μετά από τα παραπάνω, δημιουργήθηκε το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (E-R διάγραμμα) για 

το σύστημά μας και περιέχεται στις παρακάτω σελίδες(|

(1 ’ Για τη δημιουργία του E-R διαγράμματος χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό CASE Studio 2 ver. 2.12 της 

εταιρίας CHARON WARE (http://www.casestudio.com)
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Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, MIS 2004

2.5 Το φυσικό μοντέλο

Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων που δημιουργήσαμε παρέχει ένα εννοιολογικό (σημασιολογικό) 

σχήμα για το σχεδίασμά της βάσης δεδομένων. Για την υλοποίηση όμως της βάσης δεδομένων, 

χρειαζόμαστε όμως ένα σχεσιακό μοντέλο, κάτι που μας παρέχει το φυσικό μοντέλο. Το φυσικό 

μοντέλο το οποίο προέκυψε από τη μετατροπή του παραπάνω λογικού μοντέλου φαίνεται παρακάτω.
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Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, MIS 2004

3 Ανάπτυξη / Υλοποίηση

3.1 Τα εργαλεία υλοποίησης

Για την ανάπτυξη / υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος χρησιμοποιήθηκαν:

• Το λογισμικό Oracle9i Application Server Release 2 (9.0.2.0.1), Πρόκειται για την 
πλέον ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών σήμερα. Από τον 
Application Server αναπτύχθηκε το κομμάτι του Portal {Πύλη) για Τη δημιουργία του 
περιβάλλοντος της εφαρμογής και για την επικοινωνία του Συστήματος με το χρήστη 
και με τη βάση δεδομένων, και του Oracle Internet Directory (ο Directory Server της 
Oracle) για τη διαχείριση των χρηστών του Συστήματος.

• Το λογισμικό Oracle9i Database Release 2. Πρόκειται για μια από τις πιο αξιόπιστες 
βάσεις δεδομένων, η οποία συνεργάζεται πολύ καλά με τον Oracle9i Application 
Server.

Τα εργαλεία υλοποίησης εγκαταστάθηκαν σε έναν διακομιστή (server) με λειτουργικό σύστημα 

Linux RedHat 7.3 και σε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows 2000 Professional.

3.2 Το περιβάλλον της εφαρμογής

3.2.1 Σύνδεση με την εφαρμογή

Η εφαρμογή διαχείρισης εξοπλισμού ΚΥΔ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση Διαδικτύου:

http: ldap.uom.gr: 7777 pis portal

Για να χρησιμοποιήσουμε όμως την εφαρμογή διαχείρισης εξοπλισμού, πρέπει προηγουμένως να 

συνδεθούμε ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Για να συνδεθούμε, κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο Σύνδεση 

που βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος της σελίδας.
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H ΚΥΔ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Microsoft Internet Explorer

File £d* View Favorites loots Help : Links ' if

Oracle9iAS Portal

Oracle9iAS Portal gives 
you a complete, fully 
integrated platform.

■ Orocle9iAS Web Cache

• Oracle9iAS Single Sign-On 
Ono password for

* Oracle UUraSearch 
Comploto cross

' Oracle Internet Directory 
LDAP based user end

• Oracle Enterprise Manager

• Oracle9iAS Open Solution 
Plug me variety of

^ ty> h
Κεντακή Κοινότητα Βοήθεια 
σελίδα

Καλωσήρθατε στην εφαρμογή Διοχιίρισης Εξοπλισμού του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε ως 
εξουσιοδοτημένος χρήστης. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Σύνδεση στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας 
για να συνδεθείτε

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με χρήση ίου λογισμικού ανά πτύξης εφαρμογών Oracle 9ιΛ S Portal και της βεκης δεδομένων 
Oracle* στα τϋαίσια διπΑωματκής εργεκΛος

Copyright 2004, Κέντρο Υπονοιών κα ΔιιαΟων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ν Want in cΜ contenl? 

J Find content? 

j Administer your

Need help developing
your Java portlets?

reference material, 
guidelines, and examples 
directly from the 
Portal Development Kit...

43 Done Φ Internet

Πληκτρολογούμε στη συνέχεια στα αντίστοιχα πλαίσια το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 

που μας έχουν δοθεί.

[ 3 Μοναδική σύνδεση - Microsoft Internet Explorer Ε0ΡΪ
1 Fie Edt View Favorites Tools Help Unks " if I

Μοναδική σύνδεση

| Σύνδεση {[ Άκυρο ]

Μοναδική σύνδεση
Καταχωρήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για σύνδεση σε κατάσταση μοναδικής πρόσβασης.

Ονομα χρήστη cnc_admin 

Κωδικός πρόσβασης ········!

4
nvojganca Saameucia® 2001. Oracle Corporation Me {τηυΟλα&ι παντός Λκακύυατος

4j Done « Internet

Κάνουμε στη συνέχεια κλικ στο κουμπί Σύνδεση ή πατάμε το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου. Εάν 

τα στοιχεία αυτά είναι σωστά, η σύνδεση θα επιτευχθεί και θα ανοίξει η αρχική σελίδα της 

εφαρμογής.
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3.2.2 Η Αρχική Σελίδα

Η αρχική σελίδα της εφαρμογής εμφανίζεται μετά από μια επιτυχημένη σύνδεση. Η αρχική σελίδα 

περιλαμβάνει 4 καρτέλες. Όταν ανοίγει η αρχική σελίδα, εμφανίζεται το περιεχόμενο της Αρχικής 

καρτέλας, η οποία περιέχει κυρίως διάφορες χρήσιμες πληροφορίες. Επίσης, στην Αρχική καρτέλα 

περιλαμβάνονται στο αριστερό μέρος της κάποιοι χρήσιμοι και σχετικοί με την εφαρμογή σύνδεσμοι, 

και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα ανοίγματος ή αποθήκευσης χρήσιμων εντύπων που 

χρησιμοποιεί το ΚΥΔ για καθημερινές κινήσεις (π.χ. Δελτίο χρέωσης Η/Ύ και περιφερειακών 

μονάδων).

2 Διαχείριση Εξοπλισμού ΚΥΔ Microsoft Internet Explorer EPF*5
| Fie £ctt View Favorites look help links ” /' I

Διαχείριση Εξοπλισμού ΚΥΔ
έντρο Υπολογιστών Λ Δικτύων

& $
Kcvtoimi σιλιόο Αποσανύιαιι

Χρήοιμις συνόισιις

ΚΥΔ ΠονπτιστίΗΐωυ Μοκε$·>νΗ·< 
Annul οοχπιον απο ι»ν FTP Seivei
n<iVtniffli|llH> MOKtfloVK'i 
Πιωκιιουίπι: ΤιιιιιιοπκΠίωιιηοπων

Χρήσιμα 'Εντυπα

Κάντε κλικ στα παρακάτω χρήσιμα 
έντυπα για να ανοίξετε ή να τα 
αποθηκεύσετε:

- Διλτίο νριωσικ Η Υ &
mmifiymy itayfltwv
- Χριωστικο δ ι Ατι ο mi onAnfine 
• Αποχριωστικο διλτιο

ΕΐΗβΡΆ'άΚ1
Παράμετροι [ Κινήσεις | Αναφορές t

Η Εφαρμογή Διαχείρισης Εξοπλισμού του ΚΥΔ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Καλωσήρθατε στην ιφαρμ··/ή δκιχιίρισης ιξοπλισμ»0 του ΚΥΔ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πρόκειται για μια εφαρμογή η 
οποία έχετ σκοπό την ευκολία στην τήρηση των πληροφοριών που σχετίζονται με τις καθημερινές λειτουργίες του ΚΥΔ σχετικά 
με τη διαχείριση του εξοπλισμού του Επίσης, η εφαρμογή παρέχει γρήγορα όψεις πληροφοριών από τα δεδομένα που 
τηρούνται στις ηλεκτρονικές πηγές του ΚΥΔ.

Εάν είστε κάποιος από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες της εφαρμογής και σας έχει δοθεί όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης, κάντε κλικ στο Ιάνδιση που βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος της σελίδας. Αφού συνδεθείτε, και ανάλογα με το 
επίπεδο δικαιωμάτων στο οποίο ανήκετε, θα βλέπετε διαφορετικό πλήθος καρτελών τις εφαρμογής.

Οι καρτέλες της εφαρμογής είναι οι εξής:

• Αρχι» η Πρόκειται για την καρτέλα της οποίας το περιεχόμενο διαβάζετε αυτή τη στιγμή Είναι διαθέσιμη σε όλους τους 
χρήστες.

• Παραμιτροι. Στην καρτέλα αυτή έχουν δικαίωμα πρόσβασης οι διαχειριστές της εφαρμογής. Η παραμετροποίηση 
γίνεται στην αρχή της λειτουργίας της εφαρμογής και αφορά την καταχώρηση των πληροφοριών που έχουν βοηθητικό 
ρόλο και δεν καταχωρούνται συχνά (π.χ. οι υπάλληλοι του ΚΥΔ ή οι Προμηθευτές των υλικών).

• Κίνησης. Στην καρτέλα αυτή έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης μόνο οι διαχειριστές της εφαρμογής. Πρόκειται για την 
παρακολούθηση των καθημερινών κινήσεων που αφορούν τα υλικά

• Αναφορίς. Στην καρτέλα αυτή έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εκτός από τους διαχειριστές, οι χρήστες που έχουν 
δικαιώματα προβολής των αποθηκευμένων πληροφοριών. Μπορούν συνεπώς να αναζητήσουν πληροφορίες που τους 
ενδιαφέρουν και να τις εκτυπώσουν σε μορφή αναφοράς

Όταν τελειώσετε την εργασία σας. κάντε κλικ στο Αποσΰνδιση για να αποσυνδεθείτε

Φ Internet

- Η Αρχική σελίδα -

3.2.3 Τα μενού επιλογών

Κάθε καρτέλα εκτός της Αρχικής, περιέχει διάφορα μενού τα οποία εμφανίζονται ως στοιχεία πύλης 

{portlets). Για παράδειγμα, η καρτέλα Παράμετροι περιλαμβάνει 6 μενού:
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3 Διαχείριση Εξοπλισμού ΚΥΔ Microsoft Internet Explorer

File £<Jt View Favorites Tools Help

Η τταραμετροποίηση είναι πολύ σημαντική, καθώς με τις διαθέσιμες επιλογές της μπορούμε να καταχωρήσουμε και να επεξεργαστούμε όλες τις βοηθητικές πληροφορίες 
που επιθυμούμενα τηρούνται Η πρόσβαση σια παρακάτω μενού γίνεται οπωσδήποτε στην αρχή της λειτουργίας του συστήματος, πριν δηλαδή την έναρξη της καταγραφής 
του εξοπλισμού και τη διενέργεια κινήσεων.

- Τα μενού της καρτέλας των Παραμέτρων -

Όταν κάνουμε κλικ επάνω σε κάποια από τις επιλογές των μενού στις καρτέλες Παράμετροι και 

Κινήσεις ανοίγει η αντίστοιχη φόρμα. Ενώ όταν κάνουμε κλικ επάνω σε κάποια από τις επιλογές των 

μενού της καρτέλας Αναφορές, ανοίγει είτε η αντίστοιχη αναφορά είτε μια φόρμα στην οποία 

καθορίζουμε κριτήρια για την αναφορά πριν αυτή εκτελεστεί.

3.2.4 Οι Φόρμες

Οι φόρμες διαχωρίζονται στις Απλές, οι οποίες συνδέονται με έναν πίνακα, και στις Κύριες- 

Λεπτομερειακές οι οποίες συνδέονται με 2 πίνακες της βάσης δεδομένων.

■ Απλές φόρμες

Οι απλές φόρμες όταν ανοίγουν σε κατάσταση Εισαγωγής (Insert Mode) περιέχουν τα εξής 3 

κουμπιά:

Εισαγωγή Εμφάνιση όήωυ Επαναφορά

Υπάρχει επίσης η περίπτωση να περιέχουν τα εξής 4 κουμπιά:

Εισαγωγή | Αναζήτηση... | Εμφάνιση όλων | Επαναφορά

Για παράδειγμα, η φόρμα που ανοίγει όταν κάνουμε κλικ στην επιλογή Τμήματα του μενού 

Παράμετροι Χρηστών είναι η παρακάτω:
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Το ότν η φόρμα είναι σε κατάσταση εισαγωγής, σημαίνει ότι μπορούμε να πληκτρολογήσουμε στα 

πεδία Τμήμα και Σχόλια και να κάνουμε στη συνέχεια κλικ στο κουμπί Εισαγωγή για να 

αποθηκευτούν τα νέα δεδομένα στη βάση δεδομένων. Η ετικέτα του πεδίου Τμήμα είναι με 

κόκκινο χρώμα, που σημαίνει ότι η εισαγωγή του πεδίου αυτού είναι υποχρεωτική.

Μπορούμε επίσης να κάνουμε κλικ στο κουμπί Επαναφορά οποτεδήποτε θελήσουμε να 

επαναφέρουμε τη φόρμα σε κατάσταση εισαγωγής. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο κουμπί 

Εμφάνιση όλων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί μια λίστα - αναφορά με όλες τις 

εγγραφές των Τμημάτων, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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Εάν η λίστα που εμφανίζεται όταν κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων είναι μεγάλη ως προς 

το πλήθος εγγραφών, τότε κάνουμε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (υπάρχει κατά περίπτωση στις 

φόρμες που αυτό είναι απαραίτητο) το οποίο το χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε κριτήρια 

αναζήτησης και να εντοπίσουμε έτσι πιο γρήγορα την εγγραφή που αναζητούμε.

Κάποιες πληροφορίες μιας τέτοιας λίστας όπως φαίνεται στην προηγούμενη εικόνα, 

συγκεκριμένα το όνομα του Τμήματος, εμφανίζονται με τη μορφή υπερσυνδέσμων. Κάνοντας 

κλικ σε κάποιον υπερσύνδεσμο έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξει η φόρμα με τα στοιχεία του 

συγκεκριμένου Τμήματος σε κατάσταση επεξεργασίας, όπως φαίνεται παρακάτω:

Μια φόρμα σε κατάσταση επεξεργασίας έχει 2 νέα κουμπιά, ενώ δεν περιέχει το κουμπί 

Εισαγωγή. Τα νέα κουμπιά είναι το Ενημέρωση, στο οποίο κάνουμε κλικ εάν τροποποιήσαμε τα 

δεδομένα της φόρμας και θέλουμε να αποθηκευτούν οι τροποποιήσεις, και το Διαγραφή εάν 

θέλουμε να διαγράφει η τρέχουσα εγγραφή.

■ Κύριες / λεπτομερειακές φόρμες

Οι Κύριες / λεπτομερειακές φόρμες χωρίζονται σε δύο περιοχές: Στην μια εμφανίζονται τα 

στοιχεία μιας εγγραφής ενός πίνακα και στην άλλη οι εγγραφές-λεπτομέρειες της εγγραφής της 

πρώτης περιοχής. Οι δύο περιοχές εμφανίζουν πληροφορίες από 2 πίνακες που σχετίζονται μεταξύ 

τους με σχέση 1 -προς-πολλά.

Οι Κύριες / λεπτομερειακές φόρμες όταν ανοίγουν σε κατάσταση Εισαγωγής (.Insert Mode) 

περιέχουν τα εξής 4 κουμπιά:

Εισαγωγή Αναζήτηση. Εμφάνιση όΑων Επαναφορά

Για παράδειγμα, η φόρμα που ανοίγει όταν κάνουμε κλικ στην επιλογή του μενού Διαγωνισμοί και 

Είδη Διαγωνισμών του μενού Διαγωνισμοί και Είδη τους της καρτέλας Κινήσεις, είναι η
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παρακάτω:
^Λκιγωνκηιοί και εώη διαγωνισμών Microsoft Internet Explorer ddd

Fie EdU Yiew Favorites Tools yelp οι

Αονική Πίσω Κλείσιυο

j Διαγωνισμοί και Είδη διαγωνισμών I

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης:

Τύπος διαγωνισμού:

Αρ διακήρυξης

[Κανένα] 

Τ ακτικός

Περιγραφή: J
d

ΗμΜα προκήρυξης:

ΗμΛ/ία διενέργειας

Σχόλια: 3
d

Εκτέλεση | Επαναφορά | Αναζήτηση. Εμφάνιση όλων |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή _
| [Κανένα] 1 1 1

| [Κανένα] 1 1 1

([Κανένα] _^J 1 1 1

| [Κανένα] 1 1 1

| [Κανένα] 1 1 1

| [Κανένα] 1 1 1

d^
1 ΓΚ m ιόι ιιύΙ *4

«1 _____ ________ _______  .
1 1 1

6] Ccne \ | | Internet

Στην επάνω περιοχή της φόρμας που έχει τον τίτλο Στοιχεία Διαγωνισμού, πληκτρολογούμε τις 

πληροφορίες που σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Στην κάτω περιοχή της φόρμας 

έχει τον τίτλο Στοιχεία Ειδών Διαγωνισμού, πληκτρολογούμε τις πληροφορίες των Ειδών του 

Διαγωνισμού αυτού.

Οι κύριες / λεπτομερειακές φόρμες έχουν μια ομάδα κουμπιών, παρόλο που στην ουσία πρόκειται 

για δύο φόρμες. Για το λόγο αυτό, για να δηλώσουμε ποιο αποτέλεσμα θα έχει το πάτημα του 

κουμπιού Εκτέλεση σε κάθε μια από τις δύο περιοχές, πρέπει να επιλέξουμε από τις δύο λίστες 

Αποτέλεσμα Εκτέλεσης το αποτέλεσμα που θα έχει το πάτημα του κουμπιού για κάθε μια από τις 

δύο περιοχές τις φόρμας. Οι δυνατές τιμές της λίστας Αποτέλεσμα Εκτέλεσης είναι οι εξής:

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: | [Κανέυα] Τ]

Εισαγωγή
Ενημέρωση
Διαγραφή

- Λίστα Αποτέλεσμα Εκτέλεσης -

• Έλεγχοι εγκυρότητας στις φόρμες

Οι έλεγχοι εγκυρότητας έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της σωστής καταχώρησης δεδομένων στη 

βάση δεδομένων. Για τους ελέγχους αυτούς χρησιμοποιούνται JavaScripts τα οποία ελέγχουν αν η 

τιμή του πεδίου που εισήγαγε ο χρήστης είναι κενό {my is Null), αριθμός (my i.sNumher),
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ημερομηνία (my isDate) ή ηλεκτρονική διεύθυνση (my isEmailAddress). Ο κώδικας των 

JavaScripts περιέχεται στο Παράρτημα, στην ενότητα Javascripts.

Όταν ο χρήστης δεν κάνει σωστά την καταχώρηση, η αποθήκευση δεν θα εκτελεστεί, αντίθετα θα 

εμφανιστεί μήνυμα λάθους που μας πληροφορεί γι’ αυτό. Συγκεκριμένα:

• Μη καταχώρηση τιμής σε υποχρεωτικό πεδίο: Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι 

ετικέτες των πεδίων που είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν πριν την εισαγωγή ή την 

τροποποίηση είναι με κόκκινο χρώμα. Εάν αυτό δεν συμβεί, θα εμφανιστεί μήνυμα 

λάθους και επίσης θα μεταφερθεί η εστίαση της φόρμας στο πεδίο αυτό:

• Μη ορθή καταχώρηση αριθμού: Σε ορισμένα πεδίο, π.χ. σε πεδίο που δηλώνει ποσότητα, 

πρέπει να καταχωρείται αριθμός. Εάν αυτό δεν συμβεί, η αποθήκευση δεν θα εκτελεστεί, 

αντίθετα θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους και επίσης θα μεταφερθεί η εστίαση της φόρμας 

στο πεδίο αυτό:

• Μη ορθή καταχώρηση ημερομηνίας. Η ημερομηνία πρέπει να εισάγεται με τη μορφή Ε1Η- 

ΜΜ-ΕΕΕΕ, για παράδειγμα 10-12-2004. Διαφορετικά η αποθήκευση δεν θα εκτελεστεί 

και θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους:

Επίσης πρέπει να είναι σωστοί οι αριθμοί που αντιστοιχούν στην ημέρα και στον μήνα, 

δηλαδή δεν είναι αποδεκτές οι: 31-04-2004 (ο Απρίλιος έχει 30 ημέρες) 10-13-1999 (δεν 

υπάρχει 13<>; μήνας) και 29-02-2003 (το 2003 δεν ήταν δίσεκτο). Εάν η εισαγωγή δεν 

είναι σωστή, η αποθήκευση δεν θα εκτελεστεί και θα εμφανιστεί το ανάλογο μήνυμα 

λάθους:
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• Μη ορθή καταχώρηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Για να είναι έγκυρη η μορφή μιας 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:

- Η μορφή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (E-mail address) πρέπει να είναι της μορφής: 

localpart@domain.

- Το μέρος του localpart δεν πρέπει να περιέχει τους εξής χαρακτήρες:

■()!/ κενό> ενώ αν το localpart περιέχει τελεία αυτή θα πρέπει ακολουθείται

από οποιονδήποτε χαρακτήρα εκτός των παραπάνω. Παρόλα αυτά όμως, επιτρέπονται 

ειδικοί χαρακτήρες αρκεί το localpart να περικλείεται σε εισαγωγικά π.χ. 

"()[J"@domain.

- Το μέρος του domain πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει με έναν αλφαριθμητικό 

χαρακτήρα και κάθε τελεία πρέπει να περικλείεται από έναν αλφαριθμητικό 

χαρακτήρα. Οι επιτρεπτοί χαρακτήρες είναι οι: a-z Α-Ζ 0-9 και -(παύλα).

Εάν η εισαγωγή ηλεκτρονικής διεύθυνσης δεν είναι σωστή, η αποθήκευση δεν θα 

εκτελεστεί και θα εμφανιστεί το ανάλογο μήνυμα λάθους:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά από κάθε επιτυχή καταχώρηση, τροποποίηση και διαγραφή εγγραφής εμφανίζεται στην οθόνη της 

φόρμας ένα μήνυμα που πληροφορεί το χρήστη για την επιτυχία της ενέργειας. Για λόγους συντομίας 

στην έκταση του κειμένου της παρούσας εργασίας, οι εικόνες με τις οθόνες επιβεβαίωσης καταχώρησης 

εγγραφής θα εμφανίζονται μόνο μια φορά και θα παραλείπονται στη συνέχεια.
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3.2.5 Οι Αναφορές

Οι αναφορές αποτελούν μια μορφοποιημένη εικόνα πληροφοριών της βάσης δεδομένων. Έχουμε 

πρόσβαση στις αναφορές με 3 τρόπους:

Από τις φόρμες, όταν κάνουμε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Αφού καθορίσουμε τα κριτήρια 

αναζήτησης, παίρνουμε ως αποτέλεσμα μια αναφορά με δεδομένα που ικανοποιούν τα 

κριτήρια αναζήτησης.

Από τις φόρμες, όταν κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων. Εμφανίζεται μια αναφορά με 

όλες τις εγγραφές του σχετικού πίνακα.

Από την καρτέλα Αναφορές της εφαρμογής η οποία περιέχει τυποποιημένες αναφορές.

Κάθε αναφορά της εφαρμογής, εκτός από τις πληροφορίες κειμένου, περιλαμβάνει και ορισμένους 

υπερσυνδέσμους. Κάνοντας κλικ σε κάποιον υπερσύνδεσμο αναφοράς, έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξει 

η φόρμα επεξεργασίας της αντίστοιχης πληροφορίας.

Για παράδειγμα, έστω η παρακάτω αναφορά η οποία εμφανίζει βλάβες / επισκευές:

3 Λίστα Βλαβών και ειιισκευών Microsoft Internet Explorer

Bte Ed* Sew Favorites loots help ; Links “ /'

Λογική Πίσω Κλεισιυο

Λίστα βλαβών και ettiokeuu»v

Serial No Χρήστης Λήξη Τύττος Λήξη Πιριγραφη Ενίργοα Ένορξιι Λήξη Υπάλληλος c 
ΚΥΔ Ετ<"·>1"

Κόστος
υλικού χρίωσιις υλικού <γγύΐ|σΐ|ς βλάβης ιπισκτυης ιπισκτυης ιττκτκι οης ιπισκιυής

24105104 SN1234557EQ test 
ϊοήσιης

CD-
ROM

21Λ36/0 7 Δεν διαβάζει ία Επισκευή από 
αντεγραμμένα cd την εταιρία

(εντός εγγύησης)

25/05Λ34

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά-1 
Σειρά(-ές) 1 -1

Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) ΠανΕτηστημίου Μακεδονίας

Done Φ Internet

Αν κάνουμε κλικ στην ημερομηνία βλάβης, θα ανοίξει σε κατάσταση επεξεργασίας η φόρμα 

Διαχείριση βλαβών και επισκευών για τη συγκεκριμένη βλάβη.

Αν κάνουμε κλικ στο Serial No, θα ανοίξει σε κατάσταση επεξεργασίας η φόρμα Διαχείριση 

υλικών για το συγκεκριμένο υλικό.

Αν κάνουμε κλικ στον χρήστη, θα ανοίξει σε κατάσταση επεξεργασίας η φόρμα Διαχείριση 

χρηστών για το συγκεκριμένο χρήστη.
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3.3 Η Παραμετροποίηση

3.3.1 Η Καρτέλα της Παραμετροποίησης

Η Παραμετροποίηση αφορά εκείνα τα δεδομένα τα οποία είναι βοηθητικά στις κύριες λειτουργίες που 

είναι οι καθημερινές Κινήσεις, ενώ επίσης τα δεδομένα αυτά ενημερώνονται όχι και τόσο συχνά. Για 

τους λόγους αυτούς, η πρόσβαση στα μενού της καρτέλας Παραμετροποίησης γίνεται σίγουρα στην 

έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής, και στη συνέχεια όποτε υπάρξει κάποια αλλαγή.

Emftp'.'oam

Αρκ'κή ill ΙΊ,ίΙΒ ι Αναφορές ,

Η τταραμετροττοίηση είναι πολύ σημαντική, καθώς με τις διαθέσιμες επιλογές της μπορούμε να καταχωρήσουμε και να επεξεργαστούμε όλες τις βοηθητικές πληροφορίες που 
επιθυμούμενα τηρούνται Η πρόσβαση στα παρακάτω μενού γίνεται οπωσδήποτε στην αρχή της λειτουργίας του συστήματος, πριν δηλαδή την έναρξη της καταγραφής του 
εξοπλισμού και τη διενέργεια κινήσεων

- Η καρτέλα Παράμετροι -

3.3.2 Παράμετροι διαγωνισμών

Διαχείριση παραμέτρων σχετικών με τους Διαγωνισμούς.

3.3.2.1 Τύποι διαγωνισμών 

• Καταχώρηση νέου τύπου διαγωνισμού

Πληκτρολογούμε τα στοιχεία του διαγωνισμού στα αντίστοιχα πεδία και κάνουμε κλικ στο κουμπί 

Εισαγωγή.
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• Τροποποίηση τύπου διαγωνισμού

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε το διαγωνισμό που θέλουμε να τροποποιήσουμε. 

Όταν τον βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του τύπου του (π.χ. Τακτικός).
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^ΛίίΓΤίΐ τύπων δκιγωνισμών - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

^|n|x]

Αονική Πίσω Κλείσιυο

Λίστα τύπων διαγωνισμών

Τύπος Περιγραφή
Τακτικοί: Είναι ο διαγωνισμός ο οποίος
Test τύποι: Για δοκιμαστική χρήση 
Σειρά(-ές) 1 - 2

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

_______________ζ)
φ Internet

Τροποποιούμε τα στοιχεία του διαγωνισμού που επιθυμούμε και κάνουμε κλικ στο κουμπί 

Ενημέρωση.

• Διαγραφή τύπου διαγωνισμού

Κάνουμε ξανά κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε το διαγωνισμό που θέλουμε να 

διαγράψουμε. Όταν τον βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του τύπου του (π.χ. Τακτικός)
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3.3.3 Παράμετροι χρηστών

Διαχείριση των παραμέτρων που σχετίζονται με τους χρήστες των υλικών.

3.3.3.1 Χρήστες 

• Καταχώρηση νέου χρήστη

Στη φόρμα αυτή έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε κάποια στοιχεία επιλέγοντας από λίστες τιμών. 

Συγκεκριμένα για τα πεδία Ιδιότητα, Υπηρεσία, Τμήμα και Κτίριο επιλέγουμε την τιμή του πεδίου που

-91 -



Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, MIS 2004

επιθυμούμε από την αντίστοιχη λίστα, αντί να πληκτρολογούμε εμείς την τιμή.

Ονοματεπώνυμο:

Ιδιότητα Αναπληρωτής Καθηγητη£ν
Υπηρεσία. / SVWTSIfiTitWiϊιΤϋϊt*!J<flift - \ ΞΙ

Δ.Υ.
ΕΔΠΤμήμα: / \ Λ

Κτίριο / Ε.Ε.Π
Αρ. Γραφείαυ: 

Όροφος: \

Επίκουρος Καθηνητής
Επισκέπτης
Ε.Τ.ΕΠ.

Τηλέφωνο: \ Καθηνητής

Σχόλια ^Κ^ος ΔΕΠ L 3
3

- Μια λίστα τιμών -

Πληκτρολογούμε και επιλέγουμε τα στοιχεία του χρήστη στα αντίστοιχα πεδία και κάνουμε κλικ στο 

κουμπί Εισαγωγή.

JΧρήστες υλικών Microsoft Internet Explorer

Π Fie View FavoritesTools Help

__________________ -InlxJ
Γϋ

1 3
Α-Οϊΐκη Πίσω ΚΑείεπυο

Χρήστες υλικών

Ονοματεπώνυμο: Test χρήστης

Ιδιότητα: Ε.Τ.Ε.Π. _χ|

Υπηρεσία: ζ\
Τμήμα: ΑΧΡ (Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) 3
Κτίριο: Ηθ jJ

Αρ Γραφείου 222

Όροφος 2ος

Τηλέφωνο 111

Σχόλια:
Για δοκιμαστική χρήση 3

3

Εισαγωγή | Αναζήτηση , | Εμφάνιση όλων | Επαναφορά |

(Τα ττεδία με κόκκιν ο χρώμα είναι υττοχρεωικά)

A
Copyright© 2004, Κέντρο Υττολογκττών και Δκτύαιν (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

jlL
m

I >rJ
I· Internet ^

• Τροποποίηση χρήστη

Για να εντοπίσουμε το χρήστη που επιθυμούμε να τροποποιήσουμε, έχουμε δύο επιλογές. Πρώτον, 

μπορούμε να κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων, όπως κάναμε και προηγουμένως φόρμες, και να 

κάνουμε κλικ στη συνέχεια στο ονοματεπώνυμο του χρήστη που επιθυμούμε να τροποποιήσουμε.
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3| Ann ιι χμΐ|ΐιιών - Microsoft Internet Explorer -Inlxl

j File Edit View Favorites Tools Help

J 4· Back ’ -► - (Q [{j) i£} | ^ Search Favorites ^Media £# S S3 0
j Address |4j http://Wap.uom.gr:7777/pb/portai/CNCDB.RPT_XRISTES.show _*] <Ago IJurks »

Αοϊΐκή Πίσω Κλασιυο

Λίστα χρηστών

Ονομαππώνυμο Ιδιότητα Υττηρίσία Τμήμα Κτίριο Αρ. Γραφπου Όροφος
Donati-Κάυου Ε.Ε Π. ΙΚΖ 2ος
Μανιλέν 
Owen Odonnell 

Teel χρήστης Ε.Τ.Ε.Π. ΛΧΡ (Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής)

ΗΘ 222 2ος

ΑναλιώτηΕ lieawnc Λέκτορας ΕΚΠ (Εκπαιδ Και Κοιν. 
Πολιτικής

Κ 310

ΑννίΑόττουλοί
Γιώρνοι:
Αγνελούση Ξένια Ε.ΤΕ.Π. ΟΔΕ (Οργ και Διοίκ 

Επιχειρήσεων)
ΗΘ 305

AyyMiat Δ.Υ. Γραμματεία
ΒΣΑΣ

ΙΚΖ

φ Internet

Επειδή όμως η λίστα των χρηστών αναμένεται να είναι μεγάλη, μπορούμε στη φόρμα αυτή να 

κάνουμε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και να αναζητήσουμε το χρήστη.

Όταν κάνουμε κλικ στο κουμπί, εμφανίζεται η φόρμα Λίστα χρηστών με κριτήρια - καθορισμός 

κριτηρίων. Στη φόρμα αυτή κάνουμε κλικ στο κουμπί Λίστα..

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός αναδυομένου πλαισίου.
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3 Λκιλογος αναζήτησης - Microsoft Internet Explorer

Καταχωρίστε το κριτήριο αναζήτησης. (Παράδειγμα: To a% θα 
εντοπίσει όλες τις τιμές που ξεκινούν από το γράμμα Ma"). Οι 
αναζητήσεις δεν κάνουν διάκριση πεζών/κεψαΛαίων.

Εύρεση... Κλείσιμο

.=ΐπΐϋΐ
"3

3

Ένα αναδυόμενο πλαίσιο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως εξής: Είτε επιλέγουμε κάνοντας κλικ 

επάνω στο χρήστη, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Προηγούμενο και Επόμενο για να μετακινηθούμε 

στις εγγραφές, είτε πληκτρολογούμε ένα μέρος του ονοματεπωνύμου του στο πλαίσιο αναζήτησης και 

κάνουμε στη συνέχεια κλικ στο κουμπί Εύρεση.

3 Διάλογος (ΐνιιζήτηοιις - Microsoft Internet Explorer

Καταχωρίστε το κριτήριο αναζήτησης. (Παράδειγμα: To a% θα 
εντοπίσει όλες τις τιμεο που ξεκινούν από το γράμμα V). Οι 
αναζητήσεις δεν κάνουu διάψΐυηίΐι^ν/κειγαλαίων 

Εύρεση^^Ρ Κλείσιμο|%όπουί!ος%

ΑγνελόπουΑος Γιώργος
Αργμρόπουλος Βασίλης 
Γεωργ5πουλος Μένος 
Κυριάκό πουλος Νομική Υπηρεσία
Κωσιόπουλος Τιούιρων 
Μιναλόπουλος Γεώργιος 
Ξανθόπουλος Δημήτρης 
Παπαδόπουλος Αθανάσιος 
Παπαδοπούλας Δη μητριός 
Παπασυριόπουλος

Σειρά(-ές) 1-10 
Επόμενο |

Δ

Επιλέγουμε για τροποποίηση τον χρήστη Test χρήστης που καταχωρήσαμε προηγουμένως.
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3 Λι<ίλογος αναζήτησης Microsoft Internet Explorer JnjxJ

Test νρηστης

Καταχωρίστε το κριτήριο αναζήτησης. (Παράδειγμα: To a% θα 
εντοπίσει όλες τις τιμές που ξεκινούν από το γράμμα "a"). Οι 
αναζητήσεις δεν κάνουν διάκριση πεζών/κεφαλαίων.

|%test% Εύρεση... Κλείσιμο

~Ώ

Σειρά(-ές) 1 -1

Παρατηρούμε ότι επιστρέφουμε στη φόρμα Λίστα χρηστών με κριτήρια καθορισμός κριτηρίων στην 

οποία στο πλαίσιο Χρήστης φαίνεται ο κωδικός αριθμός του χρήστη. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο 

κουμπί Εκτέλεση Αναζήτησης.
jAiiiiii χμηοιών μι κριτήριο - Καθορισμός κριτηρίων Microsoft' I

0le Edit View Favorites tools Help

jnjxj

~3

Αργκό Πίσω Kλείοιuo

Λίστα χρηστών με κριτήρια - Καθορισμός κριτηρίων

(^^ΕκτίλΕοηΑιιαΓπτποπς Επαναφορά

QUERY
Χρήστης: [580 H

A
Copyri^it© 2004, Κέντρο Υττολογιστών και Δβαόων (ΚΥΔ) Πανίτπστημίου Μακιδονίας.

Δ

Κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο του ονοματεπωνύμου του χρήστη και τροποποιούμε όποια στοιχεία του 

χρήστη επιθυμούμε.
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3 Χ|>ί|ΐι ι«ς ιιλικων Microsoft Internet Explorer ■1ΗΗΙ JflJxJ
| j Fite Edit View Favorites Iools Help | 1 Urks

. ...... ^

Aotm Πίσω ΚλεκπϋΟ

1 Χρήστες υλικών j

Ονομα τεττώνυμο: Test χρήστης

Ιδιότητα: ε,τ.Επ. 3
Υπηρεσία: ~3
Τμήμα: ΑΧΡ (Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) 3
Κτίριο: Ηθ J
Αρ. Γραφείου: 222

Όροφος 2ος

Τηλέφωνο: 111

Σχόλια:
Για δοκιμαστική χρήση - Updated Τ3

Ενημέρωση | Διαγραφή | Αναζήτηση | Εμφάνιση όλων | Επαναφορά |

(Τα πεδία με κοκκινο χρώμα είναι υποχρεωτκά)

ηηηηηβηηβηη

Copynght© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύοον (ΚΥΔ) Γνινεπιστημίου Μακεδονίας

<1 ι .γ1

Όταν ολοκληρώσουμε κάνουμε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση

3 Χρήστες υλικών Microsoft Internet Explorer

J Fite Edit Yiew Favorites Tools Help

.*151, 
[Junta "iEfiH

---------------------- 3
Αοϊκπ Πίσω ΚΑεισυο

ΧρήστΕς υλικών

Έγινε ενημέρωση μίας εγγραφής.

Ονοματεπώνυμο: |Test χρήστης

Ιδιότητα j Ε Τ Ε Π.
Υπηρεσία: 1 3
Τμήμα: ΑΧΡ (Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) d
Κτίριο: Ηθ 3
Αρ. Γραφείου: 222
Όροφος. 2ος

Τηλέφωνο: 111
Σχόλια: Για δοκιμαστική χρήση - Updated

3
Ενημέρωση | Διαγραφή | Αναζήτηση J Εμφάνιση όλων | Επαναφορά |

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

d
Copyright©2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

_______________________________________________________________ 13d

• Διαγραφή χρήστη

Εντοπίζουμε, χρησιμοποιώντας παρόμοιο τρόπο όπως προηγουμένως στη διαδικασία της 

τροποποίησης, το χρήστη που επιθυμούμε να διαγράψουμε.
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^Λιστα χρηστών με κριτήρια - Αποτελέσματα αναζήτησης - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

___ ^jn]*l
Links

3

Αοτηκή Πίσω Κλείσιμο

Λίστα χρηστών μτ κριτήρια ■ ΑττοττΛίσματα αναζήτησης

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπηρεσία Τμήμα Κτίριο Αρ. Γραφείου Όροφος
Test χρήστης Ε.Τ.Ε.Π. ΛΧΡ (Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) Ηθ 222 2ος

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά-1 
Σειρά(-ές)1 -1

Χρήστης 590 

Χρήστης CNC_ADMIN

*
Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

3

Κάνουμε τέλος κλικ στο κουμπί Διαγραφή για να διαγράψουμε τον χρήστη.

3.3.3.2 Ιδιότητες χρηστών

• Καταχώρηση νέας ιδιότητας χρήστη

Πληκτρολογούμε τα στοιχεία της ιδιότητας στα αντίστοιχα πεδία και κάνουμε κλικ στο κουμπί 

Εισαγωγή.
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• Τροποποίηση ιδιότητας χρήστη

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε την ιδιότητα που θέλουμε να τροποποιήσουμε. 

Όταν τη βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο της ιδιότητας.

Τροποποιούμε τα στοιχεία που επιθυμούμε και κάνουμε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση.
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• Διαγραφή ιδιότητας χρήστη

Εντοπίζουμε, χρησιμοποιώντας παρόμοιο τρόπο όπως προηγουμένως στη διαδικασία της 

τροποποίησης, την ιδιότητα που επιθυμούμε να διαγράψουμε. Κάνουμε τέλος κλικ στο κουμπί 

Διαγραφή για να διαγράψουμε την ιδιότητα.

3 Ιδιότητες χρηστών - Microsoft Internet Explorer

j File Edit View Favorites Tools Help

-1 □! x|
________________________ I I links »;pi

J

ΑρΥΐκή Πίσω Κλείσιμο

Ιδιότητες χρηστών

Ιδιότητα χρήστη:

Σχόλια:

Test ιδιότητα

Για δοκιμαστική 
updated

χρήση -

d
Ειιημέρωση | Διαγραφή Εμφάνιση όίΐων Επαναφορά

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

<1
Done Φ Internet

if*
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3.3.3.3 Υπηρεσίες χρηστών 

• Καταχώρηση νέας υπηρεσίας χρήστη

Πληκτρολογούμε τα στοιχεία της υπηρεσίας του χρήστη στα αντίστοιχα πεδία και κάνουμε κλικ στο 

κουμπί Εισαγωγή.
*1 Υπηρεσίες χρηστών Microsoft Internet Explorer dOjd

J Fjle Edit View Favorites Tools Help El

“3

Αοϊΐκή Πίσω Κλείσιυο

Υπηρεσίες χρηστών

r"

Υπηρεσία: Test υπηρεσία

Σχόλια:
Γεα δοκιμαστική χρήση d

d
Εισαγωγή | Εμφάνιση όλων | Επαναφορά |

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

_______________________ Λ

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

<1 J d‘ύ
Done ·£ Internet //.

• Τροποποίηση υπηρεσίας χρήστη

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε την υπηρεσία που θέλουμε να τροποποιήσουμε. 

Όταν τη βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του ονόματος της.
| ^ Αίσιο υιιηρεσιών χρηστών - Microsoft Internet Explorer .=Μ
j File Edit View Favorites Iools Help υ

γ'γ,ιτ·· ‘
Αογική Πίσω Κλείσιμο

1 Λίστα υπηρεσιών χρηστών

Υπηρεσία 

AIESEC 
ASECU 

ERASMUS 
Test υπηρεσία 

Αποθήκη 
ΒιΒλιοθήκη 

Γεν. Γραυ.

ΓPQu Ει. ΑΕιοπ και Διαγ. Πεοιουσίαε 
Γοαυ Μειαπιυγ. MBA-MBAex

Σχόλια

Για δοκιμαστική χρήση

-

Γρου Μειαττιρν MIS 

rocu, Meiamuv. QE 
roamjama ΒΣΑΣ 

Γρουυατείο ΑΕΟΠΣ 
Γοαυυοτεία ΕΚΠ 
roauuqrgfl ΕΠ

fpcmigiga ΚΠΣ 
roauuntao ΛΧΡ 

ΓρρμμαεείΒ MET 

fpcuuatclQ ΟΔΕ 
rpguuorg'n 0Ε 
Γραυυοιεία Πουι EpuBouUou

d

ι« 1 Γ Φ Internet Λ
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Τροποποιούμε τα στοιχεία της υπηρεσίας που επιθυμούμε και κάνουμε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση.

H Υπηρεσίες χρηστών Microsoft Internet Explorer

I File Edit View Favorites Tools Help

H

Αρυικπ Πίσω KAaoiuo

Υπηρεσίες χρηστών

Υπηρεσία

Σχόλια:

Test υπηρεσία

Για δοκιμαστική χρήση - updated) 

Ενημέρωση | Διανραφή | Εμφάνιση όλων | Επαναφορά

ΊΙ
Δ

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Done Γ Φ Internet

• Διαγραφή υπηρεσίας χρήστη

Εντοπίζουμε, χρησιμοποιώντας παρόμοιο τρόπο όπως προηγουμένως στη διαδικασία της 

τροποποίησης, την υπηρεσία που επιθυμούμε να διαγράψουμε. Κάνουμε τέλος κλικ στο κουμπί 

Amy ραφή για να τη διαγράψουμε.
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3.3.3.4 Κτίρια χρηστών

• Καταχώρηση νέου κτιρίου χρήστη

Πληκτρολογούμε τα στοιχεία του κτιρίου στα αντίστοιχα πεδία και κάνουμε κλικ στο κουμπί 

Εισαγωγή.

• Τροποποίηση κτιρίου χρήστη

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε το κτίριο που θέλουμε να τροποποιήσουμε. 

Όταν τον βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του κτιρίου.
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3 Κτίριο χρηστών - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

JSJxJ
i-
H

Λογική Πίσω ΚΑείσιυο

Κτίριο χρηστών

Κτίριο Test

Σχόλια:
Για δοκιμαστική χρήση - 
updated

3
d

Ενημέρωση Διαγραφή Επαναφορά Εμφάνιση όλων

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

αΓ1
Φ Internet

Τροποποιούμε τα στοιχεία του κτιρίου που επιθυμούμε να τροποποιήσουμε και κάνουμε κλικ στο 

κουμπί Ενημέρωση.

• Διαγραφή κτιρίου χρήστη

Εντοπίζουμε, χρησιμοποιώντας παρόμοιο τρόπο όπως προηγουμένως στη διαδικασία της 

τροποποίησης, το κτίριο που επιθυμούμε να διαγράψουμε. Κάνουμε τέλος κλικ στο κουμπί Διαγραφή 

για να το διαγράψουμε.
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3.3.3.5 Τμήματα χρηστών

• Καταχώρηση νέου Τμήματος χρήστη

Πληκτρολογούμε τα στοιχεία του Τμήματος στα αντίστοιχα πεδία και κάνουμε κλικ στο κουμπί 

Εισαγωγή.
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• Τροποποίηση Τμήματος χρήστη

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε που θέλουμε να τροποποιήσουμε. Όταν τον 

βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του Τμήματος.

Τροποποιούμε τα στοιχεία του Τμήματος που επιθυμούμε να τροποποιήσουμε και κάνουμε κλικ στο

κουμπί Ενημέρωση.

3 Τμήματα χρηστών Microsoft Internet Explorer

j File Edit View Favorites Tools Help 11 Inks
------------3

Αρχική Πίσω Κλείσιυο

Τμήματα χρηστών

Τμήμα ΤθβϊΤμήμα

Σχόλια Για δοκιμαστική χρήση - updated] "31
ζΐ

Ενημέρωση | Δίανραφή | Εμφάνιση όλων | Επαναφορά

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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&'] Done Φ Internet Λ
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• Διαγραφή Τμήματος χρήστη

Εντοπίζουμε, χρησιμοποιώντας παρόμοιο τρόπο όπως προηγουμένως στη διαδικασία της 

τροποποίησης, το Τμήμα χρήστη που επιθυμούμε να διαγράψουμε. Κάνουμε τέλος κλικ στο κουμπί 

Διαγραφή για να το διαγράψουμε.

3.3.4 Παράμετροι υπαλλήλων

Διαχείριση των παραμέτρων που σχετίζονται με τους υπαλλήλους του ΚΗΥΔ.

3.3.4.1 Υπάλληλοι 

• Καταχώρηση νέου υπαλλήλου

Πληκτρολογούμε και επιλέγουμε τα στοιχεία του υπαλλήλου στα αντίστοιχα πεδία και κάνουμε κλικ 

στο κουμπί Εισαγωγή.
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• Τροποποίηση υπαλλήλου

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε τον υπάλληλο που θέλουμε να τροποποιήσουμε. 

Όταν τον βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του ονοματεπωνύμου του.

3 Λίστα υπαλλήλων ΚΗΥΔ Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help *

Αρχική Πίσω KAsitrmo

Λίστα υπαλλήλων ΚΗΥΔ

Ονοματιττώνυμο Τμήμα ΚΗΥΔ Τΐ|Λ. ιργασίας
Test ΥττάΜη^ς Ettikqiywyiwy και ΔικτΟων m
θεολόνης Δηιήτρης Προσωπικών Η/Υ και Εονσστηοίων 818
Κοντάκτ Μανώλη·; Επικοινωνιών και Δικτύων 363
Μαδαμάς Σωτήρης Προσωπικών Η/Υ και Εργαστηρίων 854
Μπονιάννρς Απόστρλοί Προσωπικών Η/Υ και Εργαστηρίων 818 
Τσακίδηε Zra8nc Προσωπικών Η/Υ και Εοναστηοίων 855

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 6 
Σαρά(-ές) 1 - 6

Ταξινόμηση Ονοματεπώνυμο Αύξουσα σειρά 
Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

41 http://Idap. uom. gr: 7777/pls/portal/PORT AL, wwa_app_module. link?p_arg_names=_moduleic Φ Internet

Τροποποιούμε τα στοιχεία του υπαλλήλου που επιθυμούμε να τροποποιήσουμε και κάνουμε κλικ στο 

κουμπί Ενημέρωση.
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• Διαγραφή υπαλλήλου

Εντοπίζουμε, χρησιμοποιώντας παρόμοιο τρόπο όπως προηγουμένως στη διαδικασία της 

τροποποίησης, τον υπάλληλο που επιθυμούμε να διαγράψουμε. Κάνουμε τέλος κλικ στο κουμπί 

Δ lay ραφή για να τον διαγράψουμε.
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3 Υπάλληλοι - Microsoft Internet fxplorer
File Edit View Favorites Tools Help Links Μ $

***=-' -
Λογική Πίσω Κλείσιυο

Υπάλληλοι

Έγινε διαγραφή μίας εγγραφής.

Τμήμα Διακομιστών ν

Ονοματεπώνυμο.]____

Τηλ. εργασίας:

Σχόλια:

| Εισαγωγή || Εμφάνιση όλων || Επαναφορά | 

(Τα ττεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

____________________Λ

Copyright©2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

> j
Γ|43 Done Internet

3.3.Ί.2 Τμήματα υπαλλήλων

• Καταχώρηση νέου τμήματος υπαλλήλου

Πληκτρολογούμε τα στοιχεία του τμήματος υπαλλήλου στα αντίστοιχα πεδία και κάνουμε κλικ στο 

κουμπί Εισαγωγή.
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• Τροποποίηση τμήματος υπαλλήλου

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε που θέλουμε να τροποποιήσουμε. Όταν τον 

βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του τμήματος.
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• Διαγραφή τμήματος υπαλλήλου

Εντοπίζουμε, χρησιμοποιώντας παρόμοιο τρόπο όπως προηγουμένως στη διαδικασία της 

τροποποίησης, το τμήμα υπαλλήλου που επιθυμούμε να διαγράψουμε. Κάνουμε τέλος κλικ στο 

κουμπί Διαγραφή για να το διαγράψουμε.

3.3.5 Παράμετροι υλικών

Διαχείριση των παραμέτρων που σχετίζονται με τα υλικά.

3.3.5.1 Τύποι υλικών 

• Καταχώρηση νέου τύπου υλικού

Πληκτρολογούμε τα στοιχεία του τύπου του υλικού στα αντίστοιχα πεδία και κάνουμε κλικ στο 

κουμπί Εισαγωγή.
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• Τροποποίηση τύπου υλικού

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε τον τύπο υλικού που θέλουμε να 

τροποποιήσουμε. Όταν τον βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του τύπου.
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Τροποποιούμε τα στοιχεία του τύπου που επιθυμούμε να τροποποιήσουμε και κάνουμε κλικ στο 

κουμπί Ενημέρωση.

■4|j ί I I # Internet ^
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• Διαγραφή τύπου υλικού

Εντοπίζουμε, χρησιμοποιώντας παρόμοιο τρόπο όπως προηγουμένως στη διαδικασία της 

τροποποίησης, τον τύπο που επιθυμούμε να διαγράψουμε. Κάνουμε τέλος κλικ στο κουμπί Διαγραφή 

για να τον διαγράψουμε.

3.3.5.2 Καταστάσεις υλικών

Ο χρήστης δεν μπορεί να καταχωρήσει νέα κατάσταση υλικού ούτε να τροποποιήσει ή να διαγράψει 

κάποια από τις υπάρχουσες. Μπορεί μόνο να επιλέξει την εμφάνισή τους κάνοντας κλικ στο κουμπί 

Εμφάνιση όλων.

ϋ Λίστα καταστάσεων υλικών Microsoft Internet Explorer

1 File £dit View Favorites Iools Help Jr

Λογική Πίσω Κλείσιμο

Λίστα καταστάσεων υλικών

Κατάσταση Σχόλια
Κανονική λειτουονία Υλικό το οποίο λειτουργεί κανονικά
Ετει Βλάβη 
Σε επισκευή 
Αποσύοθηκε 
Επιστρά(ρηκε 
Σειρά(-ές) 1 - 5

Υλικό ίο οποίο έχει βλάβη που έχει διαγνωστεί, αλλά δεν έχει ξεκινήσει η επισκευή της. 
Υλικό το οποίο έχει βλάβη της οποίας έχει ξεκινήσει η επισκευή.
Υλικό το οποίο έχει υποστεί βλάβη που δεν επισκευάστηκε και οδήγησε στην απόσυρσή του 

Υλικό το οποίο έχει υποστεί βλάβη και ετπστράφηκε στον προμηθευτή.

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

401 Done

-114-



Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, MIS 2004

Η κατάσταση ενός υλικού αρχικά είναι Κανονική λειτουργία, και αλλάζει ανάλογα με τις κινήσεις που 

πραγματοποιούμε εμείς σχετικά με τις βλάβες και τις επισκευές του υλικού. Περισσότερες 

λεπτομέρειες περιέχονται στην παράγραφο 3.5.1 Διαχείριση βλαβών και επισκευών.

3.3.5.3 Διαχειριστές υλικών

• Καταχώρηση νέου διαχειριστή υλικού

Πληκτρολογούμε τα στοιχεία του διαχειριστή στα αντίστοιχα πεδία και κάνουμε κλικ στο κουμπί 

Εισαγωγή.

• Τροποποίηση διαχειριστή υλικού

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε τον διαχειριστή που θέλουμε να 

τροποποιήσουμε. Όταν τον βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του ονόματος διαχειριστή.
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3 Αίσια ύιιιχι ιμισιών κλικών Microsoft Internet Explorer -IJlxl
] βίβ £d* Favorites Iools Ijelp ________________1J Links ” |^i

Διαχειριστής Υπεύθυνος Επαφή Τηλιφαινο
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡ. και ENIIX. ΜΕΤΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Βαίνά Μαριέτ 361
ΒΥΖΑΝΤ.-ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤ. ΜΟΥΣ. ΡΕΠΕΡΤ. ΑΛΥΠΖΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΙΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ Ρούσσου Ιωάννα και Παναγιωτίδου Σοφία 221
ΔΙΚΤΥΑ (KdBern Δοάιτηΐ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Βάμβουρα Βαρβάρα 365
ΔΙΚΤΥΑ (ΟοΚόντια ΔοάιτηΙ GUNET ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Βάμβουρα Βαρβάρα 365
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝ ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧίΑΚΟ ΤΜ. MBA
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜ. MIS
ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠ. ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙΔ ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΕΡΓΗΣ Βαρέση Ηλιάνα και Σπυροπούλου Μαρία 259
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ Καραγκούνη Νατάσσα 598
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΣΟΥΡΟΣ Σεμερτζίδου Ελένη 574
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεωργιάδου Άννα 676
ΤΕΧΝΟΛ.ΥΠΟΔ.ΤΜ,-ΕΦ ΠΛΗΡ
ΤΕΧΝΟΛ.ΥΠΟΔ.ΤΜ.-ΛΧΡ
υπερ m ΤΣΙΟΤΡΑΣ
υπέρ πη ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΥΠΕΡ ίΙΙΙ] ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝ/MIQY KENTPQ Η/Υ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ Κούτσικος θωμάς και Μπιλιούσης Δημήτρης 853-854

ΔΙΕΜΤΝΙΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΥΠΖΑΚΗΣ Ελένη 399

ΤΜΗΜΑ ΛΧΡ ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ ΓΕΩΡΠΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΦ. ΠΛΗΡ ΜΑΝΓΓΣΑΡΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ ΚΑΨΑΛΗΣ A ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ Β
ΤΜΗΜΑ ΟΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Μ
MBA και MIS
Test διαχειριστής Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Ονοματεπώνυμο επαφής

ΖΪ
^http://ld^.uom.gr:7777/pk/pcvtal/PORTAL.wwa_app_module.llnk?p_arg_r»afries-_rnodiJeid8<)_arg_values-1828540662ap_arg_narnei-_sessio ΓΓΙ Φ Internet

Τροποποιούμε τα στοιχεία του διαχειριστή που επιθυμούμε να τροποποιήσουμε και κάνουμε κλικ στο 

κουμπί Ενημέρωση.
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• Διαγραφή διαχειριστή υλικού

Εντοπίζουμε, χρησιμοποιώντας παρόμοιο τρόπο όπως προηγουμένως στη διαδικασία της 

τροποποίησης, το διαχειριστή που επιθυμούμε να διαγράψουμε. Κάνουμε τέλος κλικ στο κουμπί 

Διαγραφή για να τον διαγράψουμε.

3 Λιιιχι ιριστές υλικών Microsoft Internet txplorer

File £cJt View Favorites Tools Help _________ | junta “PSl
3

Αρχική Qigilt Κλείσιμο

Διαχειριστές υλικών

Διαχειριστής Test διαχειριστής 

Υπεύθυνος:

Επαφή: 

Τηλέφωνο

Σχόλια:

Ενημέρωση

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου

Ονοματεπώνυμο επαφής

111
Γΐ·α δοκιμαστική χρήση - updated

Διαγραφή Εμφάνιση όλων

3 
3

| Επαναφορά

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Λί
fa Γ Φ Internet

3.3.5.4 Χαρακτηριστικά υλικών 

• Καταχώρηση νέου χαρακτηριστικού υλικού

Πληκτρολογούμε και επιλέγουμε τα στοιχεία του υλικού στα αντίστοιχα πεδία και κάνουμε κλικ στο 

κουμπί Εισαγωγή.__________________________________________________________________
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• Τροποποίηση χαρακτηριστικού υλικού

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε το χαρακτηριστικό που θέλουμε να 

τροποποιήσουμε. Όταν τον βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του ονόματος του.

Ί1 Αίσια χαρακτηριστικών υλικών - Αποτελέσματα αναζήτησης - Microsoft Internet Explorer 3SE
Ejle Edit Yiew Favorites Tools Help ir

isjiKw

At

Αονική Πίσω Κλείσιυο ·

Λίστα χαρακτηριστικών υλικών -Αποτελέσματα αναζήτησης
ψ

Ονομα χαρακτηριστικού: Περιγραφική τιμή Αριθμητική Tt|ii| Μονάδα μέτρησης

Resolution εκτυπωτή 600 dpi

Resolution Εκτυπωτή 1200 dpi
Resolution εκτυπωτή 1200x1200 dpi
Rpaalutien MvaL· 50/60 Hz

QesWaoaKTnDiaiiKip test τιμή test μονάδα
Αρΐΰμόί! P0R5 HuiT θ

AoiBuoc Ports Hub 16

AoiBjoc Ports Hub 24

Λειτουργικό σύστημα Unix 4.0 D

Λειτουονικό σύστηυσ Windows 2000

Λειτουονικό σύατηυα Windows 2000 Pro Gr

Λειτουονικό σϋστηυα Windows 2000 Gr

Λειτουονικό σύστηυσ Windows 98 PanEuropean

Λειτουονικό υύστηυα Windows 98B νς

|4] http://ldap.uom.gr:7777/pls/portal/PORTAL.vwva_app_module.ink?p_arg_names=_module Φ Internet

Τροποποιούμε τα στοιχεία του χαρακτηριστικού που επιθυμούμε να τροποποιήσουμε και κάνουμε 

κλικ στο κουμπί Ενημέρωση.

-118-

http://ldap.uom.gr:7777/pls/portal/PORTAL.vwva_app_module.ink?p_arg_names=_module


Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, MIS 2004

• Διαγραφή χαρακτηριστικού υλικού

Εντοπίζουμε, χρησιμοποιώντας παρόμοιο τρόπο όπως προηγουμένως στη διαδικασία της 

τροποποίησης, το χαρακτηριστικό που επιθυμούμε να διαγράψουμε. Κάνουμε τέλος κλικ στο κουμπί 

Διαγραφή για να το διαγράψουμε

3.3.5.5 Παρτίδες υλικών 

• Καταχώρηση νέας παρτίδας υλικού

Πρόκειται για μια κύρια - λεπτομερειακή φόρμα η οποία χωρίζεται σε δύο περιοχές. Στην περιοχή 

Γενικά στοιχεία της παρτίδας του υλικού, πληκτρολογούμε και επιλέγουμε τα γενικά στοιχεία της 

παρτίδας στα αντίστοιχα πεδία. Στην ίδια περιοχή επιλέγουμε ως αποτέλεσμα εκτέλεσης την 

Εισαγωγή. Στη συνέχεια, στην περιοχή Λεπτομέρειες της παρτίδας, επιλέγουμε ό,σα χαρακτηριστικά 

έχει αυτή η παρτίδα που καταχωρούμε. Για κάθε χαρακτηριστικό, πρέπει και εδώ να επιλέξουμε ως 

αποτέλεσμα εκτέλεσης την Εισαγωγή.
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ΘΜΙΙίί™ΐΙ^ιΙ1Ι:Ιιΐ:ΐΙι'·ΙίιίΙί>ίι|ι
Fte Edit Wew Favorites loots Hetp

-lalxl

Α£)υικπ Πίσω Κλείσιυο

Παρτίδες υλικών και χαρακτηριστικά τους

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: | Εισαγωγή 3

Τύπος υλικού | CD-ROM

Κωδικός παρτίδας |eTEST100

Σχόλια: jrια δοκιμαστική χρήση

Εκτέλεση | Επαναφορά | Αναζήτηση.. | Εμφάνιση όλων |

U
d

4
1Γ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ
Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Χαρακτηριστικό υλικού που έχει η παρτίδα

| Εισαγωνή d | Μάρκα / μοντέ λο CD-ROM Sony 3
| Εισαγωγή d | Ταχύτητα CD-ROM 52χ 3
| [Κανένα] d 1 3
| [Κανένα] 1 —3
| [Κανένα] jJ 1 3
| [Κανένα] 1 3
| [Κανένα] d 1 3
| [Κανένα] d 1 ~3
| [Κανένα] d Γ -------------3

I if1
Φ Internet /,

Όταν ολοκληρώσουμε την καταχώρηση της παρτίδας καν των χαρακτηριστικών της, κάνουμε κλικ στο 

κουμπί Εκτέλεση για να γίνει η καταχώρηση.

• Τροποποίηση παρτίδας υλικού

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε την παρτίδα που θέλουμε να τροποποιήσουμε. 

Όταν τη βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του κωδικού της παρτίδας.
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Λίιικι ιιιιρτίόων ολικών και χιιριικ ιιιριιιιικών ίου», - Microsoft Internet Explorer

File yiew Favorites Tools Help
mm -IDI xl

Αουικπ Πίσω KAaoiuo

Λίστα παρτίδων υλικών και χαρακτηριστικών τους

Κωδικός
παρτίδας Τύπος υλικού Όνομα χαρακτηριστικού Αριβμητική Π . . Μονάδά! Περιγραφική τιμή ,τιμή Γ,Γ^ ' r' μέτρησης
aTESTIOQ CD-ROM Μάρκα / μοντέλο CD-ROM Sony

CD-ROM Ταχύτητα CD-ROM 52χ
BACKUP 1 Back up Device Μάρκα / μοντέλο backup 

device
Colorado Τ4000

CDROM1 CD-ROM Μάρκα / μοντέλο CD-ROM Sony
CD-ROM Ταχύτητα CD-ROM 32χ

CQROM2 CD-ROM Μάρκα / μοντέλο CD-ROM Creative CD5233E
CD-ROM Ταχύτητα CD-ROM 52x

CDRW1 CD-RW Μάρκα / μοντέλο CD-RW RICOH
CD-RW Ταχύτητα CD-RW 16x10x40

CQPIER1 Φωτοτυπικό Μάρκα / μοντέλο φωτοτυπικού Sharp SF-2030
DVD1 DVD-ROM Μάρκα / μοντέλο DVD-ROM CREATIVE

DVD-ROM Ταχύτητα DVD-ROM 12x
FAX1 Fax Μάρκα / μοντέλο Fax Panasonic Panafax UF 

5Θ5
FLQPPY1 Floppy Disk 

Drive
Μέγεθος floppy 5.25 Inches

HUB1 Hub Μάρκα / μοντέλο Hub 3Com
Hub Τύπος Hub 10/100

HUB2 Hub Μάρκα / μοντέλο Hub 3Com
Hub Τύπος Hub Dual Speed

HUB3 Hub Αριθμός Ports Hub 24
Hub Μάρκα / μοντέλο Hub XYPLEX
Hub Τύπος Hub Master

HIIR4 Huh AnifliifV Ports Huh Ifi
QDone Φ Internet

Στα γενικά στοιχεία της παρτίδας τροποποιούμε τα Σχόλια και επιλέγουμε ως αποτέλεσμα εκτέλεσης 

την Ενημέρωση. Επίσης, στις λεπτομέρειες της παρτίδας τροποποιούμε το δεύτερο χαρακτηριστικό 

επιλέγοντας κάποιο άλλο, και τέλος επιλέγουμε ως αποτέλεσμα εκτέλεσης την Ενημέρωση.

Όταν ολοκληρώσουμε κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.
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])Π<ψιίόι<, υλικών κιιι χιιριικιπρισιικά τους - Microsoft Internet Explorer -lnl*l
Fie £dt View Favorites loots Help

Αρϊΐκή Πίσω ΚλασίϋΟ

|4j|Done

Παρτίδες υλικών και χαρακτηριστικό τους

Έγινε ενημέρωση της κύριας εγγραφής 
Έγινε ενημέρωση ιης λεπτομερειακής ή ίων λεπτομερειακών εγγραφών 1. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: | ΓΚανέναΙ Η

Τύπος υλικού | Back up Device ^

Κωδικός παρτίδας. j

Σχόλια:

Εκτέλεση Επαναφορά Αναζήτηση. . | Εμφάνιση όλων |

“3
3

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Χαρακτηριστικό υλικού που έχει η παρτίδα

| [Κανένα]

| [Κανένα] 3
| [Κανένα] 3
| [Κανένα] 3
| [Κανένα] 3
| [Κανένα] 3
| [Κανένα] 3
| [Κανένα] 3
| [Κανένα] 3

“3
"3
“3
“3
“3
33
33
33
33

3d

• Διαγραφή παρτίδας υλικού

Εντοπίζουμε, χρησιμοποιώντας παρόμοιο τρόπο όπως προηγουμένως στη διαδικασία της 

τροποποίησης, την παρτίδα που επιθυμούμε να διαγράψουμε.

Πρώτα διαγράφουμε τις λεπτομέρειες της παρτίδας, επιλέγοντας Διαγραφή ως αποτέλεσμα εκτέλεσης 

στα δύο χαρακτηριστικά.
02922ΕΣ!!22!ΐ!!ΞΐΕΣΓ |□ [ x|

\\ Fie View Favorites Tools Help ______________ I j Links Q

Αργική Πίσω Κλείσιυο

1 Παρτίδες υλικών και χαρακτηριστικά τους

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: 1 Ενημέρωση

Τύπος υλικού: j CD-ROM

Κωδικός παρτίδας |oTEST100

_ ,, Για δοκιμαστική χρήση - updated
Σχόλια:

Εκτέλεση | Επαναφορά | Αναζήτηση... | Εμφάνιση όλων |
3

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Αποιέλεσμα εκτέλεσης: Χαρακτηριστικό υλικού που έχει η παρτίδα

| Διαγραφή _^J 1 Μάρκα / μοντέ λο CD-ROM Sony ~3
| Διαγραφή | Tαχύτητα CD-Rom 32x “3
| [Κανένα] r~ "33
| [Κανένα] 1 ”3
| [Κανένα] 1 ”3
| [Κανένα] \~ "33
| [Κανένα] _^J 1 “3
| [Κανένα] _^J 1 “3
j [Κανένα] 1 "3
| [Κανένα] r~ “3

3^<1 1
# Internet //.

Κάνουμε κλικ στη συνέχεια στο κούμπί Εκτέλεση.
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ιιΑικίιιν κιιι χιΐ|ΐ(ΐκιΐ|μΐ(Γΐικιί ιούς Murnsuft Internet Explorer

j] File Edit View Favorites Tools Ijelp

- I□ I xl

Αρχική Πίσω Κλείσιυο

Παρτίδες υΛικών και χαρακτηριστικά τους

Έγινε ενημέρωση της κύριας εγγραφής 
Έγινε διαγραφή ιης λεπτομερειακής ή ιων λεπτομερειακών εγγραφών 2

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης | [Κανένα] ~^1

Τύπος υλικού:

Κωδικός παρτίδας

| Back up Device ~3

Σχόλια

Εκτέλεση | Επαναφορά | Αναζήτηση... | Εμφάνιση όλων |

"3
3

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Χαρακτηριστικό υλικού που έχει η παρτίδα

| [Κανένα] 1 3
| [Κανένα] 1 3
| [Κανένα] _^| 1 3
J [Κανένα] 1 3
| [Κανένα] _^| 1 3
| [Κανένα] 1 3
| [Κανένα] 1 3
| [Κανένα] 1 3
| [Κανένα] I- 3

|<ftj Done ί I f |· Internet

Τέλος, επιλέγουμε ξανά τη συγκεκριμένη παρτίδα. Στα γενικά στοιχεία της επιλέγουμε στη λίστα 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης τη Διαγραφή και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.
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3.3.5.6 Τύποι εισόδων υλικών

Η εφαρμογή λειτουργεί με τους παρακάτω τύπος εισόδων υλικών:

3 Αίσια ιύπων εισόδων υλικών - Microsoft Internet Explorer
Fie Edit View Favorites Tools Help

Hi

Λογική Πίσω Κλείσιυο

Λίστα τύπων Εισόδων υλικών

Τύπος τισοδου Πψιγραφΐ|
Διαγωνισμός

Ανοοά

Δωρεά

Αντικατάσταση 

Άλλη είσοδος 
Σειρά(-ές) 1 - 5

Παραλαβή ειδών διαγωνισμού, δηλαδή υλικών που περιμέναμε να αφιχθούν

Απ' ευθείας αγορά υλικών για την οποία δεν προαπαιτήθηκε διενέργεια διαγωνισμού

Δωρεά υλικών στο ΚΥΔ από κάποιον τρίτο, συνήθως από προμηθευτή

Αφορά την άφιξη υλικών που αντικαθιστούν κάποια που είχαν επιστραφεί στον προμηθευτή λόγω βλάβης 

Είσοδος υλικών που δεν είναι κάποια από τις υπόλοιπες

Copyright©2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Done Φ Internet

Ο χρήστης δεν μπορεί να καταχωρήσει νέο τύπο εισόδου υλικού, ούτε να τροποποιήσει ή να 

διαγράψει κάποιον από τους υπάρχοντες.. Μπορεί μόνο να επιλέξει την εμφάνισή τους.
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3.3.6 Παράμετροι συνεργατών

Διαχείριση των παραμέτρων που σχετίζονται με τους συνεργάτες, τις προμηθεύτριες και τις 

μεταφορικές εταιρίες.

3.3.6.1 Εταιρίες

• Καταχώρηση νέας εταιρίας

Πληκτρολογούμε τα στοιχεία της εταιρίας στα αντίστοιχα πεδία και κάνουμε κλικ στο κουμπί 

Εισαγωγή.
*

Fie Edit tfew Favorites Look Help

-lol xl

~2
Αρχική Πίσω Κλείσιμο

1 Εταιρίες

Επωνυμία: |Test εταιρία

Διεύθυνση: |Διεύθυνση test εταιρίας

Τηλέφωνα: |Τη Αέφωνο test εταιρίας

Φαξ: |φαζ test εταιρίας

E-mail: |etairia@etairia.gr

Επαφή μας: |θνματεπώνυμο επαφής

Τηλ. επαφής μας |2310-111111

E-mail επαφής μας:|θρβίί©θΙθΐπθ.9Γ

ΔΣχόλια
|Για δοκιμαστική χρήση

Εισαγωγή | Εμφάνιση όλων | Επαναφορά |

(Τα πεδία με κοκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

if Φ Internet

• Τροποποίηση εταιρίας

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε την εταιρία που θέλουμε να τροποποιήσουμε. 

Όταν τη βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο της επωνυμίας της.
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'3 Λίσ ιι ι ι iiipiuiv Mic rosoft Internet Explorer -Inl xl

J 0le Edit View Favorites look Help | irws >’WFM

Δ

Λογική Πίσω Κλασιυο

Λίστα εταιριών

Επωνυμία

ALTEC

ANALYSIS

Δκύβυνση Τηλέφωνα

510 033

Ον/μο τπαφής

Χριστοφορίδης

Τηλ.
ιπαφής

E-mail επαφής

INFOQUEST

INTRASOFT

LOGQDATA Μοναστηριού 137, Θεσ/νίκη 552 891-2, 553 815-6 514 444 Κοκκινίδης Κώστας

MICROLAND Δρακόπουλος

MICROMEDIA Β. Όλγας 112, θεσ/νίκη 869 591-4 869 595 Παπαδόπουλος

PANSYSTEMS 

PC SYSTEMS Νικηφ Ουρανού 3,54627 
Θεσ/νίκη

545.543 532 629 Μπιλιούρης Τέλης

PROMOTION Δελφών 4, Θεσ/νίκη 868 788 868 788 Παπαδάκης

SYSWARE 553.773 555.919 Καλιμαντζέρος
Θόδωρος

Test εταιρία Διεύθυνση test εταιρίας Τηλέφωνο test Φαξ test Ονματεπώνυμο επαφής 2310-111111 epafi@etairia gr
εταιρίας εταιρίας

ΒΙΝΤΕ0ΡΥΘΜ0Σ Aflrtva
Σαρά(-ές) 1-13

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

J
http://1dap.uom.gr:7777/pls/portal/PORTAL.wwa_appjnodule.ink?p_arg_naiYies—jnoduleid84)_argjvalues«15538503508ip_arg_nam

Τροποποιούμε τα στοιχεία της εταιρίας που επιθυμούμε να τροποποιήσουμε και κάνουμε κλικ στο 

κουμπί Ενημέρωση.
JtTwpirc Microsoft Internet Explorer __

He Edt View Favorites Took Help 11"*"

- imz: ;·*, ' Αονική Πίσω Κλείσιυο

1 Εταιρίες

Επωνυμία: |Τ est εταιρία

Διεύθυνση: |Διεύθυνση test εταιρίας

Τηλέφωνα: |Τηλέφωυο test εταιρίας

Φαξ: |Φαξ test εταιρίας

E-mail: |etairie@etoiriQ gr

Επαφή μας: |θνματεπώνυμο επαφής

Τηλ επαφής μας: [2310-111111

E-mail επαφής μας:|βρβίί@θίβιπθ gr

Σχόλια:
|Για δοκιμαστική χρηση - J
lupdacedj

Ενημέρωση | Διαγραφή | Εμφάυισηόθωυ | Επαναφορά |

(Τα πεδία με κοκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

njxj

Copyright© 2004, Κένιρο Υπολογιστών και Δκτύαιν (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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Ι· Internet
Δ

• Διαγραφή εταιρίας

Εντοπίζουμε, χρησιμοποιώντας παρόμοιο τρόπο όπως προηγουμένως στη διαδικασία της 

τροποποίησης, την εταιρία που επιθυμούμε να διαγράψουμε. Κάνουμε τέλος κλικ στο κουμπί 

Διαγραφή για να τη διαγράψουμε.
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JSL
I u*s»ra

A
Αονική Πίσω Κλείσιυο

1 Εταιρίες

Επωνυμία |Τest εταιρία

Διεύθυνση: [Διεύθυνση test εταιρίας

Τηλέφωνα [Τηλέφωνο test εταιρίας

Φαξ |Φαζ test εταιρίας

E-mail: |etoina(S)etoirio gr

Επαφή μας: |θνματεπώνυμο επαφής

Τηλ επαφής μας |2310-111111

E-mail επαφής μας:|θρθίί@Θίθΐπβ gr

Σχόλια:
[Για δοκιμαστική χρήση - 
[updated]

Ενημέρωση | Διαγραφή | Εμφάνιση όλων | Επαναφορά |

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

_____ _ ___________ ________________ ___ _ ___I 2Γ1
i4j| I ! ! |· Internet ^

Hi Tiiipirr. Microsoft Internet EKplorer

Fie £dt View Favorites Tools Help

3.3.6.2 Μεταφορείς 

• Καταχώρηση μεταφορέα

Πληκτρολογούμε τα στοιχεία του μεταφορέα στα αντίστοιχα πεδία και κάνουμε κλικ στο κουμπί 

Εισαγωγή.

Η Μεταφορείς - Microsoft Internet Explorer

j File Edit View Favorites Tools Help j I links ” Γ3Ι

A
Αρχική Πίσω Κλείσιμο

Μεταφορείς

Εττωνυμία: |Τest μεταφορέας 

Διεύθυνση:|Διεύθυνση test μεταφορέα 

Τηλέφωνα: |2310-111111

Εισανωνή Εμφάνιση όλων Επαναφορά

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

d
Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

A
IS” ■{) Internet A
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• Τροποποίηση μεταφορέα

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε τον μεταφορέα που θέλουμε να 

τροποποιήσουμε. Όταν τον βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο της επωνυμίας του.

Τροποποιούμε τα στοιχεία του μεταφορέα που επιθυμούμε να τροποποιήσουμε και κάνουμε κλικ στο 

κουμπί Ενημέρωση.
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• Διαγραφή μεταφορέα

Εντοπίζουμε, χρησιμοποιώντας παρόμοιο τρόπο όπως προηγουμένως στη διαδικασία της 

τροποποίησης, τον μεταφορέα που επιθυμούμε να διαγράψουμε. Κάνουμε τέλος κλικ στο κουμπί 

Διαγραφή για να τον διαγράψουμε.

3.4 Οι Κινήσεις

3.4.1 Η καρτέλα των Κινήσεων

Οι κινήσεις αφορούν τα υλικά. Πιο συγκεκριμένα, με την κίνηση το υλικό μπορεί: να έρθει στην 

αποθήκη με κάποιον από τους τρόπους εισόδου υλικού, να δοθεί σε κάποιον χρήστη, να επισκευαστεί 

από έναν τεχνικό μετά από βλάβη, να αποσυρθεί λόγω παλαιότητας κ.ά. Η σωστή καταχώρηση όλων 

αυτών των κινήσεων συντελούν στο να έχουμε ανά πάσα στιγμή μια ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα 

του διαθέσιμου εξοπλισμού.
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3 Διαχείριση Εξοπλισμού ΚΥΔ Microsoft Internet Explorer WWW
1 Rte £dlt View Favorites look Help Lnks * J* I

ίντρο Υπολογιστών Λ Δηαύων

W Διαχείριση Εξοπλισμού ΚΥΔ &)
hcvrpiKu <η λιδο

Αρχική I

EmftovwK»
Αναφορές |

Οι κινήσεις αφορούν ία υλικά. Συγκεκριμένα, με την κίνηση ro υλικό μπορεί: να έρθει στην αποθήκη με κάποιον από τους τρόπου εισόδου υλικού, να δοθεί σε κάποιον 
χρήστη, να αλλάξει σύνθεση λόγω προσθήκης ενός συστατικού, να επισκευαστεί από έναν τεχνικό μετά από βλάβη, να παραχωρηθεί σε κάποιον τρίτο, να αποσυρθεί λόγω 
παλαιότητας κ.ά. Η σωστή καταχώρηση όλων αυτών των κινήσεων συντελούν στο να έχουμε ανά πάσα στιγμή μια ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα του διαθέσιμου 
εξοπλισμού.

Λιαγωνισμοί και Είδη τους V Υλικά

Διανωνισυοί και είδη διανωνισιτών
Διαχείριση των διαγωνισμών που συντάσσονται και διενεργούνται από το ΚΥΔ σε 
συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών, αλλά και των ειδών διαγωνισμού, ως προς 
τα οποία ομαδοποιούνται τα υλικά κάθε διαγωνισμού

Διαχείριση υλικών
Διαχείριση των βασικών χαρακτηριστικών των υλικών αλλά και των λεπτομερειών 
τους.

Είσοδος υλικών στην αποθήκη

Παραλαβή από διαγωνισμό
Διαχείριση παραλαβής ειδών τα οποία προέρχονται από διαγωνισμό και τα οποία 
περιμέναμε να αφιχθούν 

Αγορά χώρίς διαγώνισμά
Διαχείριση αγοράς υλικών, δηλαδή προμήθειας για την οποία δεν ήταν 
απαραίτητη η διενέργεια διαγωνισμού 

Αποδοχή δωρεάς
Διαχείριση δωρεάς που έγινε στο ΚΥΔ από έναν τρίτο, π.χ. από έναν 
προμηθευτή

Αντικατάσταση από επιστροφή
Διαχείριση αντικατάστασης, δηλαδή άφιξης υλικού το οποίο αντικαθιστά κάποιο
που είχε επιστραφεί στον προμηθευτή λόγω βλάβης

Άλλ_η_ξίσοδος
Είσοδος υλικού που δεν ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες εισόδου 
υλικού

Χριώσεις υλικών

Διαχείριση χρεώσεων και αποχρεώσεων
Διαχείριση των χρεώσεων με τις οποίες ένα υλικό δίνεται σε κάποιον χρήστη, αλλά | 
και των αποχρεώσεων με τις οποίες καταργείται μια χρέωση υλικού.

Βλάβες και Επισκευίς

Διαχείριση βλαβών και επισκευών
Διαχείριση των βλαβών των υλικών και των επισκευών όταν ακολουθούν τις βλάβες ι 
των υλικών

41 tS Internet

- Η καρτέλα των κινήσεων -

3.4.2 Διαγωνισμοί και Είδη τους

Κινήσεις σχετικές με τους Διαγωνισμούς.

3.4.2.1 Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών 

• Καταχώρηση νέου διαγωνισμού και των ειδών του

Πρόκειται για μια κύρια - λεπτομερειακή φόρμα η οποία χωρίζεται σε δύο περιοχές. Στην περιοχή 

Στοιχεία διαγωνισμού, πληκτρολογούμε και επιλέγουμε τα γενικά στοιχεία του διαγωνισμού στα 

αντίστοιχα πεδία. Στην ίδια περιοχή επιλέγουμε ως αποτέλεσμα εκτέλεσης την Εισαγωγή. Στη 

συνέχεια, στην περιοχή Στοιχεία ειδών διαγωνισμού, πληκτρολογούμε την περιγραφή, την ποσότητα 

και την τιμή των ειδών του διαγωνισμού. Για κάθε είδος πρέπει και εδώ να επιλέξουμε ως 

αποτέλεσμα εκτέλεσης την Εισαγωγή.
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3 Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών Microsoft Internet Explorer ΡΊβΠ·|

Fie Ed* View Favorites Tools belp Links ** 4r

Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμώνrr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Εισαγωγή ν

Τύπος διαγωνισμού Τακτικός ν

Αρ. διακήρυξης: 111/04

Περιγραφή:
Test - Διαγωνισμός για εξοπλισμό του εργαστηρίου του ΚΥΔ

Ημ/νία προκήρυξης: 01/01/2004

Ημ/νία διενέργειας: 20/01/2004

Σχόλια:
Για δοκιμαστική χρήση

| Εκτέλεση || Επαναφορά | | Αναζήτηση. || Εμφάνιση όλων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή

! Εισαγωγή ν PC's Pentium IV με DVD Rom [ίο____ 4000

Εισαγωγή ν Οθόνες 1 7* TFT [5___ |ιοοο

[Κανένα] μ

[Κανένα] μ

[Κανένα] '·'

[Κανένα] ν 1' 1

[Κανένα] ν L

[Κανένα] ν

[Κανένα] **

| [Κανένα] μ

ν
< .1 Jsi

Όταν ολοκληρώσουμε την καταχώρηση του διαγωνισμού και των ειδών του, κάνουμε κλικ στο 

κουμπί Εκτέλεση για να γίνει η καταχώρηση.

1 3 Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών - Microsoft Internet Explorer BUDBI
Fie Edit View Favorites look yelp Unks » /*

Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών

Έγινε εισαγωγή κύριας εγγραφής
Έγινε εισαγωγή της λεπτομερειακής ή των λεπτομερειακών εγγραφών 2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: [Κανένα] ν

Τύπος διαγωνισμού Τακτικός *

Αρ διακήρυξης ι

Περιγραφή:

Ημ/νία προκήρυξης: 

Ημ/νία διενέργειας:

Σχόλια:

| Εκτέλεση 11 Επαναφορά | | Αναζήτηση ] | Εμφάνιση όHuy [

ε:
π

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Περιγραφή είδους

[Κανένα] w 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] ν

Ποσότητα Τιμή
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• Τροποποίηση διαγωνισμού

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε το διαγωνισμό που θέλουμε να τροποποιήσουμε. 

Όταν τον βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του αριθμού διακήρυξης του διαγωνισμού.

H Λίστα διαγωνισμών και ειδών Microsoft Internet Explorer ΒΘΓ?

File Edfc View Favorites Tools Help Links y> ff!

Αονικό Πίσω Κλείσιμο !

Λίστα διαγωνισμών και ειδών j

Αρ. διακήρυξης Τύπος Ημ via προκήρυξής Ημ via δκντργιιας Πτριγραφή ιιδους Ποσότητα Τιμή {$)
111/04 Τακτικός 01/01/04 20/01/04 PC’s Pentium IV με DVD Rom 10 4000

Τακτικός 01/01/04 20/01/04 Οθόνες 17" TFT 5 1000

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 2 
Σειρά(-ές) 1 - 2

Χρήστης CNC_ADMIN

1 Copyrk^it© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

\£1___________________________________________________________________________________
Φ Internet

Στα Στοιχεία διαγωνισμού τροποποιούμε την Περιγραφή και επιλέγουμε ως αποτέλεσμα εκτέλεσης την 

Ενημέρωση.
1 3 Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών Microsoft Internet Explorer b!m

Fie £dt View Fjvontes Tools Help Links ” J?

A
Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Ενημέρωση ν»

Τύπος διαγωνισμού: Τακτικός ν·

Αρ διακήρυξης: 111/04

Περιγραφή: iTesc - Διαγωνισμός για εξοπλισμό του εργαστηρίου του ΚΥΔ - 
updated

I

Ημ/νία προκήρυξης: 01/01/04

Ημ/νία διενέργειας: 20/01/04

Σχόλια: Για δοκιμαστική 
χρήση *

| Εκτέλεση 11 Επαναφορά | | Αναζήτηση 11 Εμφάνιση όλων |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή

[Κανένα] ^ Οθόνες 17" TFT 5 1000

[Κανένα] ν PC's Pentium IV με DVD Rom 10 4000

[Κανένα] ν’ 

[Κανένα] 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] 

[Κανένα] ·*' |

£j Done___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Φ internet

Όταν ολοκληρώσουμε κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.
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Π»·3 Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών - Microsoft Internet Explorer

Done Φ Internet

• Τροποποίηση ειδών διαγωνισμού

Επιλέγουμε ξανά το διαγωνισμό.

3 Λίστα διαγωνισμών και ειδών Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help Links » -ff

Λογική Πίσω Κλείσιυο

Λίστα διαγωνισμών και ειδών

Αρ. διακήρυξης Τύττος Ημ. νία προκήρυξης Ημ νία δκνίργιιας Πιριγραφή ιίδους Ποσότητα Τιμή (ΐ)
Τακτικός 01/01/04 20/01/04 PC's Pentium IV με DVD Rom 10 4000
Τακτικός 01/01/04 20/01/04 Οθόνες 17" TFT 5 1000

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 2 
Σειρά(-ές) 1 - 2

Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

1ϋ_____________________________________________________________ __________________________________________________________
Φ Internet

Τροποποιούμε την Περιγραφή του δεύτερου είδους διαγωνισμού, επιλέγουμε ως Αποτέλεσμα εκτέλεσης 

την Ενημέρωση και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.
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Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών Microsoft Internet Explorer

Fie E<* yiew Favorites look Help
BEEI

l ks ” /’
Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: [Κανένα] ν

Τύπος διαγωνισμού: Τακτικός ν

Αρ. διακήρυξης: 111/04

Περιγραφή:
Test - Διαγωνισμός για εξοπλισμό του εργαστηρίου του ΚΥΔ - 
updated

Α·1
YSI

Ημ/νία προκήρυξης: 01/01/04

Ημ/νία διενέργειας· 20/01/04

Σχόλια:
Για δοκιμαστική 
χρήση ν

I Εκτε δέση 11 Επαναφορά | | Αναζήτηση 11 Εμφάνιση όλων |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή

| [Κανένα] V Οθόνες 1 7" TFT 5 1000

Ενημέρωση 3 PC's Pentium IV με CD Rom 10 4000

[Κανένα] V r........... i

[Κανένα] V

[Κανένα] V

j [Κανένα] ν

[Κανένα] ν ZZ 1
[Κανένα] 1_______________

■ [Κανένα] 1 ί
[Κανένα] V

και είδα διαγωνισμών Microsoft Internet Explorer

Fie Edit View Favorites Iools Help

Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών

% Pi'*!
Lml S ” 1‘

Έγινε ενημέρωση της λεπτομερειακής ή των λεπτομερειακών εγγραφών 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης [Κανένα] ν

Τύπος διαγωνισμού: Τακτικός ν

Αρ διακήρυξης: [_______________j

Περιγραφή:

Ημ/νία προκήρυξης:

Ημ/νία διενέργειας:

Σχόλια

[ Εκτέλεση 11 Επαναφορά | | Αναζήτηση... 11 Εμφάνιση όΑων|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμιί εκτέλεσης: Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή

[Κανένα] 11 [ ]
[Κανένα] _4 1 1

[Κανένα] | 1 1

[Κανένα] 11 1____ί
[Κανένα] 3 ______1 Γ ί

[Κανένα] ~Β 1 1
[Κανένα] ν 1 1

[Κανένα] ■*1 ~ Ί c

[Κανένα] ν 1 1 1

• Διαγραφή ειδών διαγωνισμού

Επιλέγουμε ξανά το διαγωνισμό.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*2 Λίστα διαγωνισμών και ειδών Microsoft Internet Explorer ΒΒΡ1
Fie £dt View F§vortes Tools Help Links w

Αονική Πίσω Κλείσιυο

Λίστα διαγωνισμών και ειδών j

Αρ. διακήρυξης Τύπος Ημ/νία προκήρυξης Ημ via διινίργιιας Περιγραφή (ίδους 
111/04 Τακτικότ 01/01/04 20/01/04 PC's Pentium IV υε DVD Rom

Τακτικός 01/01/04 20/01/04 Οθόνες 17" TFT

Ποσότητα Τιμή (ί) 
10 4000
5 1000

Συνολικός αριθμός σειρών σιην αναφορά- 2 
Σειρά(-ές) 1 - 2

Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

U__________________________________________________________________________________________________________________________________
Φ Internet

Στη λίστα Αποτέλεσμα εκτέλεσης και των 2 ειδών διαγωνισμού, επιλέγουμε τη Διαγραφή.
| 3 Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών Microsoft Internet Explorer

0le £dK yew Favorites loote ijelp U+5 * i*

Διαγωνισμοί και Είδη διαγωνισμών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποιέλεσμα εκτέλεσης

Τύπος διαγωνισμού'

[Κανένα] νί 

Τακτικός ν

Αρ διακήρυξης

Περιγραφή 

Ημ/νία προκήρυξης 

Ημ/νία διενέργειας. 

Σχόλια:

111/04

Test - Διαγωνισμός για εξοπλισμό του 
updated

εργαστηρίου του ΚΥΔ - Λ)|

.. .... "41
01/01/04

20/01/04

Για δοκιμαστική 
χρήση 1

| Εκτέλεση || Επαναφορά | | Αναζήτηση. || Εμφάνιση όίΐων 3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εκιέλεσης Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή

Διαγραφή ^ Οθόνες 17" TFT [δ____ 1000

Διαγραφή ν PC's Pentium IV με CD Rom ,0 4000

! [Κανένα] ν 1___________ !

[Κανένα] ν

[Κανένα] ν

[Κανένα] ν

i [Κανένα] ^ 1 1

[Κανένα] ν 1 ........... 1

[Κανένα] γ

[Κανένα] ν 1 :

V

>

Φ Internet

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.
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III Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών Microsoft Internet Explorer b™

Fie Edit View Favorites loots Help Unis ” #·

4} Done_______________________________________________________________________________________________________________________Φ Internet

• Διαγραφή διαγωνισμού

Για χάρη του παραδείγματος, πρώτα καταχωρώ ξανά τα είδη που διέγραψα προηγουμένως.

I ϋ Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών - Microsoft Internet Explorer OBBI
Rle Edit View Favorites Tools Help Links ** fg

Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης:

Τύπος διαγωνισμού:

Αρ διακήρυξης

[Κανένα] ν 

Τακτικός ν 

111/04

Test - Διαγωνισμός για εξοπλισμό του εργαστηρίου του ΚΥΔ - 
updated _________ __________ _________ __________________

Περιγραφή:

Ημ/νία προκήρυξης 

Ημ/νία διενέργειας 

Σχόλια:

| Εκτέλεση 11 Επαναφορά | | Αναζήτηση 11 Εμφάνιση όfluv |

01/01/04

20/01/04

Για δοκιμαστική 
χρήση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Περιγραφή είδους Ποσόιητα Τιμή

Εισαγωγή Οθόνες 17" TFT [5____ 1000

Εισαγωγή 3 PC's Pentium IV με CD Rom ho__ 4000

[Κανένα] 3
[Κανένα]

[Κανένα] ν r ■ ' ...... ....
[Κανένα] - 1
[Κανένα] V

[Κανένα]

[Κανένα] -

[Κανένα]

# Internet
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1 2 Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών - Microsoft Internet Explorer EHBI
File Edt View Fevorites Tools Help links ** ift

Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών

Έγινε εισαγωγή της λεπτομερειακής ή των λεπτομερειακών εγγραφών 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: [Κανένα] ν

Τύπος διαγωνισμού Τακτικός ^

Αρ. διακήρυξης

Περιγραφή:

Ημ/νία προκήρυξης: 

Ημ/νία διενέργειας

Σχόλια:

| Εκτέλεση 11 Επαναφορά | | Αναζήτηση 11 Εμφάνιση όλων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή

[Κανένα] Ί -1________ ________________________________ :____________ ι

[Κανένα] ν
[Κανένα]

[Κανένα]

[Κανένα] - 1 = 1

[Κανένα] - 1...................................................... ' 1

[Κανένα] -

[Κανένα] -

[Κανένα]

φ Internet

Επιλέγω το διαγωνισμό.

3 Λίστα διαγωνισμών και ειδών Microsoft Internet txplorer

Rle Edit View Favorites Tools Help Links ” ff

Λογική Πίσω Κλείσιυο ·

Λίστα διαγωνισμών και ειδών {

Αρ. διακήρυξές Τύττος Ημ/νία προκήρυξης Ημ/νία διενέργειας Περιγραφή αδους Ποσότητα Τιμή ft)
111/04 Τακτικός 01/01/04 20/01/04 PC's Pentium IV με DVD Rom 10 4000

Τακτικός 01/01/04 20/01/04 Οθόνες 17" TFT 5 1000

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 2 
Σειρά(-ές) 1 - 2

Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ιϋ__________________________________________________________________________________________________________________
Φ Internet

Διαγράφω πρώτα τα είδη του Διαγωνισμού όπως προηγουμένως.
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I 3 Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών - Microsoft Internet Explorer mmi
Rle Edit View Favorites Tools Help Links n ifj

Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών

£12

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: 

Τύπος διαγωνισμού:

Αρ διακήρυξης 

Περιγραφή:

Ημ/νία προκήρυξης: 

Ημ/νία διενέργειας: 

Σχόλια:

[Κανένα] ν'

Τακτικός ν 

111/04

Test - Διαγωνισμός για εξοπλισμό του εργαστηρίου του ΚΥΔ 
1 updated_____________________________________________________________________

01/01/04

20/01/04

Για δοκιμαστική 
χρήση

| Εκτέλεση 11 Επαναφορά | | Αναζήτηση... Εμφάνιση όλων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή

Διαγραφή 3 Οθόνες 17* TFT Id 1000

Διαγραφή "31 PCs Pentium IV με CD Rom 10 4000

[Κανένα] - 1

[Κανένα] V
c

[Κανένα] V 1

[Κανένα]

[Κανένα] 3 1 _____1 1------------------ -

[Κανένα] V 1 ____________________________________________

[Κανένα] V

[Κανένα] V

1 3 Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών - Microsoft Internet Explorer EPF1I
File Edit View Favorites Tools Help Links ** /*

Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών

Έγινε διαγραφή της λεπτομερειακής ή των λεπτομερειακών εγγραφών 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: [Κανένα] ^

Τύπος διαγωνισμού Τακτικός ν 

Αρ. διακήρυξης: I_______________:

Περιγραφή:

Ημ/vfa προκήρυξης:

Ημ/νία διενέργειας: __________________

Σχόλια:

| Εκτέλεση 11 Επαναφορά | | Αναζήτηση 11 Εμφάνιση όλων |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή

[Κανένα] - 1__ .
[Κανένα] - 1
[Κανένα] 1
[Κανένα] - 1 1 1 1 Ί
[Κανένα] V 1...... 1 I 1

[Κανένα] V 1 ' 1 1 ~3 1 Ί
[Κανένα] I

[Κανένα] 1 ...... ■ ■■ ■■■■“ '
[Κανένα] V

C

Done______________________________________________________________________________________________________________________________________________ φ Internet____________

Επιλέγω πάλι το διαγωνισμό.
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3 Λίστα διαγωνισμών και ειδών Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favortes Tools Help

'1 Search Favorites Media % S3

tr
»

Links

Address 4] http://ldap.uom,gr:7777/pls/portal/CMCDB.RPT_DIAGON_KAI_EIDI.show v g go

Αονική Πίσω Κλάσιμο

Λίστα διαγωνισμών και ιιίών

Αρ. διακήρυξης Τύπος Ημ νία προκήρυξης Ημ νία δκνίργιιας Πιριγραφή (ίδους Ποσότητα Τιμή (ί)
111/04 Τακτικός 01/01/04 20/01/04

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορώ-1 
Σειρά(-ές) 1 -1

Χρήστης CNC_ADMIN

-
Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

41 *£> Internet

Διαγράφω τον Διαγωνισμό επιλέγοντας ως αποτέλεσμα εκτέλεσης Διαγραφή και κάνοντας κλικ στο 

κουμπί Εκτέλεση..

I Zk Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών Microsoft Internet Explorer BHWI
Fie Ed* View Favorites Tods Help Links **

Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης

Τύπος διαγωνισμού:

Αρ διακήρυξης

Περιγραφή:

ΗμΛ/ία προκήρυξης: 

Ημ/νία διενέργειας: 

Σχόλια:

Διαγραφή ^

Τακτικός ν 

111/04

Test - Διαγωνισμός για εξοπλισμό του εργαστηρίου του ΚΥΔ - Λ|
updated ______________________________________Jj
01/01/04

20/01/04

Για δοκιμαστική 
χρήση_______________

Εκτέδεση| | Επσυαφορά | | Αναζήτηση 11 Εμφάνιση όδων |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή

[Κανένα] Mil ■ 1 ' i
[Κανένα] 4! 1. . . . . . . I
[Κανένα] 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 1-- - - - - - - 1 Γ—

[Κανένα] ”J 1 1 1 ι ι
[Κανένα] V 1 1
[Κανένα] ή Γ ι
[Κανένα] _1 1 1
[Κανένα] V I1 .1

[Κανένα] V

[Κανένα] 3

Φ Internet
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1 3 Διαγωνισμοί και ειΑη διαγωνισμών Microsoft Internet Explorer EfiKlI
File Ed* View Favorites lools Links » f»

Διαγωνισμοί και Είδη διαγωνισμών

Εγινε διαγραφή της κύριας εγγραφής και ιων λεπτομερειακών της εγγραφών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: [Κανένα] ν

Τύπος διαγωνισμού Τακτικός ν 

Αρ διακήρυξης: |

Περιγραφή:

Ημ/νία προκήρυξης:

Ημ/νία διενέργειας:

Σχόλια:

| ΕκτέΗεση~~| | Επαναφορά | | Αναζήτηση... | [ Εμφάνιση όλων |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Περιγραφή είδους

[Κανένα] ν 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] *

[Κανένα] ν.

[Κανένα] ν 

[Κανένα] ν 

[Κανένα] νς 

[Κανένα] Jg 

[Κανένα] *·;

Ποσότητα Τιμή

Done

3.4.3 Είσοδος υλικών στην αποθήκη

Κινήσεις σχετικές με την είσοδο των υλικών στην αποθήκη.

3.4.3.1 Παραλαβή από διαγωνισμό 

• Καταχώρηση νέας παραλαβής από διαγωνισμό

Στη φόρμα αυτή καταχωρούμε στο επάνω μέρος τα γενικά στοιχεία της εισόδου του υλικού, και στο 

κάτω μέρος τα στοιχεία της παραλαβής.

Στη λίστα Τύπος εισόδου παρατηρούμε ότι δεν μπορούμε να επιλέξουμε άλλον τύπο εισόδου εκτός 

από το “Διαγωνισμός”.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Εισαγωγή ν J

Τόπος εισόδου: /^ιαγωγισμός^^

Υπάλληλος: \βΗΗΗΚ'Δ ν
Εταιρία: TesTTrarpTa ν

Στην περιοχή της φόρμας που περιέχει τα στοιχεία της παραλαβής, επιλέγουμε από τη λίστα Είδος 

Διαγωνισμού το είδος του διαγωνισμού που παραλαμβάνουμε.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Αποτέλεσμα
εκτέλεσης:

Εισαγωγή

Είδος διαγωνισμού:

Οθόνες 17" TFT (διαγωνισμού 01/01/04
[PC's Pentium IV με CD Rom (διαγωνισμού 01/01/04)

Η λίστα αυτή περιλαμβάνει μόνο τα είδη διαγωνισμού που δεν έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή τους, 

δηλαδή αυτά των οποίων το σύνολο της ποσότητας που έχει παραληφθεί είναι μικρότερο από την 

αναμενόμενη συνολικά (αυτήν που καταχωρήθηκε στη φόρμα Διαγωνισμοί και Είδη). Φυσικά κάποιο 

είδος μπορεί να φθάσει τμηματικά (π.χ. ενώ περιμένουμε 10 PC να φθάσουν και να παραληφθούν 5 τη 

μια εργάσιμη μέρα και 5 την επόμενη).

Στην παρακάτω φόρμα φαίνεται η καταχώρηση μιας παραλαβής. Στην περιοχή Γενικά στοιχεία της 

εισόδου στην αποθήκη καταχωρούμε και επιλέγουμε τα γενικά στοιχεία της εισόδου. Στην ίδια 

περιοχή επιλέγουμε στη λίστα Αποτέλεσμα εκτέλεσης την Εισαγωγή. Στη συνέχεια, στην περιοχή 

Στοιχεία Παραλαβής επιλέγουμε κάποιο είδός διαγωνισμού από τη λίστα, και πληκτρολογούμε τα 

υπόλοιπα στοιχεία της παραλαβής. Στην ίδια περιοχή επιλέγουμε στη λίστα Αποτέλεσμα εκτέλεσης την 

Εισαγωγή.

ιιαραΛαΒή Ειδών διαγωνισμού Microsoft Internet Explorer

File Ed* Jflew Favorites look Help Links * f*

Αοΐΐκη Πίσω Κλεισιυο

Είσοδος υλικού αττό παραλαβή ειδών διαγωνισμού

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης:

Τύπος εισόδου 

Υπάλληλος:
Εταιρία:

Μεταφορέας:

Ημ/νία (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ):

Σχόλια:

| Εκτέλεση 11 Επαναφορά | | Αναζήτηση.. 11 Εμφάνιση όλων ]

Εισαγωγή ν 

Διαγωνισμός ν 

Test υπάλληλος *;!

Test εταιρία ν

21-06-2004

Για δοκιμαστική χρήση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Αποτέλεσμα
εκτέλεσης: ίδος διαγωνισμού: Ποσότητα Τιμή Αρ. τιμολογίου: Αρ δελτίου 

αποστολής:

Εισαγωγή ν PCs Pentium IV με CD Rom (διαγωνισμού 01/01/04) ν· 5 2000 11111111

(Τα πεδία με κοκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

41 Done Ί) Internet

Τέλος κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.

Μετά από κάθε εισαγωγή και διαγραφή παραλαβής είδους διαγωνισμού (συγκεκριμένα μετά από κάθε 

εισαγωγή και διαγραφή στον πίνακα TPARALAVI) ενεργοποιείται το Trigger

TR EIDOS DIAGONISMOU PARALIF
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Αρχικά με την καταχώρηση του είδους (οθόνη Διαγωνισμοί και Είδη), η τιμή του πεδίου 

TEIDOSDIAGONISMOUPARALIF του πίνακα TEIDOSJNAGONISMOU, τιμή που 

αντιστοιχεί στη συνολική ποσότητα που έχει παραληφθεί μέχρι στιγμής, τίθεται εξ’ ορισμού ίση με 

μηδέν. Όταν όμως καταχωρούμε ή διαγράφουμε μια παραλαβή για αυτό το είδος, το Trigger 

μεταβάλλει ανάλογα την τιμή του πεδίου. Για παράδειγμα, μετά από την παραλαβή των 5 PC’s που 

καταχωρήσαμε προηγουμένως, η τιμή του πεδίου T EIDOS DIAGONISMOU PARALIF έχει γίνει 

5.

3 CNCD0.T_flDOS_DIAGONISMOU Microsoft Internet Ejplorcr

Fie Edit tfew Favorites Tools Help links ” iff

(Mt 'ip &) V
ΔιαΜίοοη Κεντρική σελίδα Βοήθεια

| Κλείσιμο |

Τ EIDOS Τ Τ EIDOS T EIDOS Τ EIDOS T EIDOS
Ενημέρωση Διαγραφή] DIAGONISMOU DIAGONISMOS DIAG ONISMOU DIAGONISMOU DIAGONISMOU DIAGONISMOU

Π) ED PERIGRAFI POSOTITA TEVn PARALIF

Ενημέρωση Διαγραφή 67 246 Οθόνες 17" TFT 5 1000 0

Ενημέρωση Διαγραφή 68 246 PC's Pentium IV με 10 4000 0
CD Rom

Σεψά(-ές) 1 - 2

---------------------------------------------------------------------------------------------

|4j|Don^^ Φ Internet

3 CNCDB.T .FIDOS_D 1 AGONISMOU Microsoft Internet Explorer ΒΘ·
Fie Edit yievr Favorites loots Help Links ” ;ff

U) V
Διαχείριση Κεντρική σελίδα Βοήθεια

| Κλείσιμο |

Τ EIDOS Τ T EIDOS T EIDOS Τ EIDOS Τ EIDOS
Ενημέρωση Διαγραφή DIAGONISMOU DIAGONISMOS DIAGONISMOU DIAG ONISMOU DIAGONISMOU DIAG ONISMOU

ID ID PERIGRAFI POSOTITA TEVn PARALIF
Ενημέρωση Διαγραφή 67 246 Οθόνες 17" TFT 5 1000 0

Ενημέρωση Διαγραφή 68 246 PC's Pentium IV με 10 4000 5
CD Rom

Σεψά(-ές) 1 - 2

# Internet

Ο κώδικας του σχετικού Trigger περιέχεται στο Παράρτημα στην ενότητα Triggers.

• Τροποποίηση παραλαβής από διαγωνισμό

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε την είσοδο - παραλαβή που θέλουμε να 

τροποποιήσουμε. Οταν τη βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο της ημερομηνίας εισόδου.

Παρατηρούμε ότι στη λίστα εισόδων (παρακάτω εικόνα), φαίνεται η διαφορά που αναφέρθηκε 

προηγουμένως, δηλαδή ότι η αναμενόμενη ποσότητα του είδους μπορεί να είναι διαφορετική από την 

ποσότητα που έχει παραληφθεί.
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[ 3 Αίσια εισόδων αιην αποθήκη από παραλαβές ειδών διαγωνισμού Microsoft Internet Explorer εθ· I
1 File Edit View Favorites Tool* help Lr*s * {f I

Aamn Πίσω Κλίίσιυο

Λίστα Εισόδων στην αποθήκη από παραλαβές ειδών διαγωνισμού

Πιριγραφή ιίδους Ημ via

PC's Pentium IV με 21/D6/D4 
CD Rom

Εταιρία

Test
εταιοία

Ap. Ap. δελτ.
τιμολογίου αποστολής 

11111111

Ποσότητα Τιμή
παραλαβής παραλαβής 

5 2000

Ποσότητα ιίδους 
διαγωνισμού 

10

Ποσότητα που ιχιι 
παραλη®·ιί

5

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά-1 
Σειρά(-ές) 1 · 1

Ταξινόμηση ΗμΜα εισόδου Αύξουσα σειρά, Εταιρία Αύξουσα σειρά 
Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ejDone Φ Internet

Τροποποιούμε τα Σχόλια και την Τιμή. Επιλέγουμε Ενημέρωση ως Αποτέλεσμα εκτέλεσης και στις δύο 

περιοχές.

Κατά την τροποποίηση της εισόδου από παραλαβή, στα στοιχεία της παραλαβής δεν μπορούμε να 

αλλάξουμε το είδος διαγωνισμού.

• Διαγραφή παραλαβής από διαγωνισμό

Πρώτα διαγράφουμε την παραλαβή, επιλέγοντας στην περιοχή Στοιχεία παραλαβής ως Αποτέλεσμα 

Εκτέλεσης τη Διαγραφή και κάνοντας κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.
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3 CNCDB. I LIDOS DIAGONISMOU Microsoft Internet Lxplorer

Fie £d* flew Favorites look Help **

^ 0) V

Κλείσιμο

TEIDOS TTEIDOS TEIDOS TEIDOS TEIDOS
Ενημέρωση Διαγραφή DIAGONISMOU DIAGONISMOS DIAGONISMOU DIAGONISMOU DIAGONISMOU DIAGONISMOU

JD m PERIGRAFI POSOTITA TEVII PARALIF
Ενηιιέρωση Διαγραφή 67 246 Οθόνες 17" TFT 5 1000 0
Ενημ-έρωση Διαγραφή 

Σεφά(-ές) 1 - 2

68 246 PC's Pentium IV 
με CD Rom

10 4000 0

Πνευματικά δικαιώματα® 2001, Oracle Corporation. Me επιφύλαξη παντός δικαιώματος

4!] Done

Στη συνέχεια επιλέγουμε ξανά την είσοδο - παραλαβή και αυτή τη φορά διαγράφουμε την είσοδο του 

υλικού, επιλέγοντας στην περιοχή Γενικά στοιχεία της εισόδου στην αποθήκη ως Αποτέλεσμα εκτέλεσης 

τη Διαγραφή.
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3.4.3.2 Αγορά χωρίς διαγωνισμό 

• Καταχώρηση νέας αγοράς

Πρόκειται και εδώ για μια κύρια - λεπτομερειακή φόρμα η οποία χωρίζεται σε δύο περιοχές. Στην 

περιοχή Γενικά στοιχεία της εισόδου στην αποθήκη, πληκτρολογούμε και επιλέγουμε τα γενικά 

στοιχεία της εισόδου, όπως ημερομηνία κ.ά. Στην ίδια περιοχή επιλέγουμε ως Αποτέλεσμα εκτέλεσης 

την Εισαγωγή. Στη συνέχεια, στην περιοχή Στοιχεία αγοράς πληκτρολογούμε τα στοιχεία που 

αφορούν την αγορά. Στην περιοχή αυτή επιλέγουμε επίσης ως Αποτέλεσμα εκτέλεσης την Εισαγωγή.
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Όταν ολοκληρώσουμε κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση για να γίνει η καταχώρηση.

• Τροποποίηση αγοράς

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε την είσοδο - αγορά υλικού που θέλουμε να 

τροποποιήσουμε. Όταν τη βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο της ημερομηνίας εισόδου του 

υλικού.

[ 3 Λίστα εισόδων στην αποθήκη από αγορές Microsoft Internet Explorer BBS
1 File Ed* View Favorite* loots Help Lrks * /* I

Αουικπ Πίσω ΚλεΙσιυο

Λίστα εισόδων στην αποθήκη από αγορές

Ημ/νία «ισόδου Είδος αγοράς Εταιρία Αρ. τιμολογίου Αρ. διλτ. αποστολής Ποσότητα Τιμή
2TQ-, <]4 Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ εργαστηρίου Test εταιοία 22222222 10 100

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 1 
Σειρά(·ές) 1 -1

Ταξινόμηση Ημ/νία εισόδου Αύξουσα σορά. Εταιρία Αύξουσα σειρά 
Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

£| Done

Τροποποιούμε τα Σχόλια και τον Αμ. τιμολογίου. Επιλέγουμε και στις δύο περιοχές ως Αποτέλεσμα

- 146-



Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, MIS 2004

εκτέλεσης την Ενημέρωση.

3 Είσοδος υλικών από αγορά - Microsoft Internet Explorer mm
Fie Edit Xiew Favorite* Tool* Help ink* ” fg

.-f...‘ΙΓ;
Αόϊικπ Πίσω Κλείσιμο

Είσοδος υλικών από αγορά

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης 

Τύπος εισόδου 

Υπάλληλος
Εταιρία:

Μεταφορέας 

Ημ/νία (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ):

Σχόλια:

Ενημέρωση ν 

Ayopa ν

Test υπάλληλος ν

Test εταιρία ν

21-06-2004

Για δοκιμαστική χρήση - updated

| Εκτέλεση 11 Επαναφορά | | Αναζήτηση. 11 Εμφάνιση όλων |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Αποτέλεσμα«.βατής: Ξι5ο< «νορύς Τιμή:

Ενημέρωση ν Μπαταρίες νιατηλεκοντρόλ εργαστηρίου 100

Ποσότητα: Αρ τιμολογίου 

10 22223333

Αρ δελτίου 
αποστολής

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

Λ
Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΡ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

41 Done Φ Internet

Όταν ολοκληρώσουμε κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.

• Διαγραφή αγοράς

Πρώτα διαγράφουμε την αγορά, επιλέγοντας στην περιοχή Στοιχεία αγοράς ως Αποτέλεσμα Εκτέλεσης 

τη Διαγραφή και κάνοντας κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.

[ 3 Είσοδος υλικών από αγορά Microsoft Internet Explorer Γ- PP
| Fie Ed* View Favorites look tjelp inks * |

Αρχική Πίσω Κλείσιμο

Είσοδος υλικών απο αγορά

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Ενημέρωση ν

Τύπος εισόδου. 

Υπάλληλος:
Εταιρία:

Μεταφορέας

Ημ/νία (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ):

Σχόλια:

Αγορά ν
Test υπάλληλος ν

Test εταιρία * 
ν

21-06-2004

Για δοκιμαστική χρήση - updated

| Εκτέλεση 11 Επαναφορά | | Αναζήτηση.. 11 Εμφάνιση όλων ]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Αποτέλεσμα
εκτέλεσης:

Διαγραφή

Είδος αγοράς Τιμή:

Μπαταρίες γιατηλεκοντρόλ εργαστηρίου 100,

Ποσότητα: Αρ. τιμολογίου

10 Ί122223333

Αρ. δελτίου 
αποστολής

(Τα πεδία με κοκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

41 Done Ο Internet
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Στη συνέχεια επιλέγουμε ξανά την είσοδο - αγορά και αυτή τη φορά διαγράφουμε την είσοδο του 

υλικού, επιλέγοντας στην περιοχή Γενικά στοιχεία της εισόδου στην αποθήκη ως Αποτέλεσμα εκτέλεσης 

τη Διαγραφή.

Κάνουμε τέλος κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.

3.4.3.3 Αποδοχή δωρεάς 

• Καταχώρηση νέας δωρεάς

Πρόκειται και εδώ για μια κύρια - λεπτομερειακή φόρμα η οποία χωρίζεται σε δύο περιοχές. Στην 

περιοχή Γενικά στοιχεία της εισόδου στην αποθήκη, πληκτρολογούμε και επιλέγουμε τα γενικά 

στοιχεία της δωρεάς, όπως ημερομηνία κ.ά. Στην ίδια περιοχή επιλέγουμε ως Αποτέλεσμα εκτέλεσης 

την Εισαγωγή. Στη συνέχεια, στην περιοχή Στοιχεία δωρεάς πληκτρολογούμε τα στοιχεία που 

αφορούν τη δωρεά. Στην περιοχή αυτή επιλέγουμε επίσης ως Αποτέλεσμα εκτέλεσης την Εισαγωγή.
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Όταν ολοκληρώσουμε κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση για να γίνει η καταχώρηση.

• Τροποποίηση δωρεάς

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε την είσοδο - δωρεά υλικού που θέλουμε να 

τροποποιήσουμε. Όταν τη βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο της ημερομηνίας εισόδου του 

υλικού.
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Τροποποιούμε τα Σχόλια και τον Αρ.δελτ. αποστολής. Επιλέγουμε και στις δύο περιοχές ως

Αποτέλεσμα εκτέλεσης την Ενημέρωση.

[ 3 Είσοδος υλικών από δωρεά Microsoft Internet Explorer ΕΪΡ
| £<* tfew Favorites Tools tjelp Lnks ** f*

Είσοδος υλικών από δωρεά

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης:

Τύπος εισόδου: 

Υπάλληλος:

Εταιρία:

Μεταφορέας:

ΗμΜα (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): 

Σχόλια:

Ενημέρωση ν 

Δωρεά *

Test υπάΠληΠος 

Test εταιρία

21-06-2004

Για δοκιμαστική χρήση - updated

| Εκτέλεση | [ Επαναφορά | | Αναζήτηση... 11 Εμφάνιση 60ων |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΩΡΕΑΣ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Είδος δωρεάς Αρ δελτ. αποστολής: Αιτιολογία:

Ενημέρωση ν Laptop 44445555 Λόγω μεγάλης προμήθειας

(Τα πεδία με «οκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

4J Ο Internet

Όταν ολοκληρώσουμε κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.

• Διαγραφή δωρεάς

Επιλέγουμε τη δωρεά που θέλουμε να διαγράψουμε.

[ 3 Λίστα εισόδων στην αποθήκη από δωρεές Microsoft Internet Explorer B0P1
1 Fie Yiew Favorites Tools Help Links >l f* 1

Αοχική Πίσω Κλείσιμο

Λίστα εισόδων στην αποθήκη από δωρεέι

Ημ via τισόδου Είδος όωρτας Εταιρία Αρ. δ(λτ. αποστολής Αιτιολογία
21436.434 Laptop Test εταιοία 44445555 Λόγω μεγάλης προμήθειας

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 1 
Σειρά(-ές) 1 - 1

Ταξινόμηση Ημ/νία εισόδου Αύξουσα σαρά, Εταιρία Αύξουσα σαρά 
Χρήστης CNC_ADMIN

d
Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

φ Internet

Πρώτα διαγράφουμε τη δωρεά, επιλέγοντας στην περιοχή Στοιχεία δωρεάς ως Αποτέλεσμα Εκτέλεσης
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τη Διαγραφή και κάνοντας κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.

Στη συνέχεια επιλέγουμε ξανά την είσοδο - δωρεά και αυτή τη φορά διαγράφουμε την είσοδο του 

υλικού, επιλέγοντας στην περιοχή Γενικά στοιχεία της εισόδου στην αποθήκη ως Αποτέλεσμα εκτέλεσης 

τη Διαγραφή.

3ΐ Είσοδος υλικών από δωρεά Microsoft Internet Explorer I»
DBB

Fie &A tfew Favorite* Tools Help Links » If

Λογική Πίσω Κλείσιμο

Είσοδος υλικών από δωρεά

ί
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Διαγραφή ν

Τύπος εισόδου: Δωρεά ν·

Υπάλληλος Test υπάλληλος ^1

Εταιρία. Τ est εταιρία ν

Μεταφορέας: ν
ΗμΛία (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ). 21-06-2004

Σχόλια:
Για δοκιμαστική χρήση - updated

( Εκτέλεση 11 Επαναφορά | Αναζήτηση. || Εμφάνιση όλων |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΩΡΕΑΣ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Είδος δωρεάς: Αρ. δελτ αποστολής: Αιτιολογία

[Κανένα] ν

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)
Μ

ΗΜΜηΗΗΜ

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανιπιστημίου Μακίδονίας.

Γ
b

[•dj Done Φ Internet

Κάνουμε τέλος κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.
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3.4.3.4 Αντικατάσταση από επιστροφή 

• Καταχώρηση αντικατάστασης

Για την αντικατάσταση θα χρησιμοποιήσουμε την επιστροφή του υλικού που καταχωρείται στην 

παράγραφο 3.5.1 Διαχείριση βλαβών και επισκευών.

Πρόκειται και εδώ για μια κύρια - λεπτομερειακή φόρμα η οποία χωρίζεται σε δύο περιοχές. Στην 

περιοχή Γενικά στοιχεία της εισόδου στην αποθήκη, πληκτρολογούμε και επιλέγουμε τα γενικά 

στοιχεία της εισόδου, όπως ημερομηνία κ.ά. Στην ίδια περιοχή επιλέγουμε ως Αποτέλεσμα εκτέλεσης 

την Εισαγωγή. Στη συνέχεια, στην περιοχή Στοιχεία αντικατάστασης επιλέγουμε την επιστροφή λόγω 

βλάβης υλικού η οποία οδήγησε σε αυτή την αντικατάσταση, και πληκτρολογούμε και τα υπόλοιπα 

στοιχεία. Στην περιοχή αυτή επιλέγουμε επίσης ως Αποτέλεσμα εκτέλεσης την Εισαγωγή.

Όταν ολοκληρώσουμε κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση για να γίνει η καταχώρηση.

• Τροποποίηση αντικατάστασης

Κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων για να επιλέξουμε την είσοδο - αντικατάσταση του υλικού που 

θέλουμε να τροποποιήσουμε. Όταν τη βρούμε κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο της ημερομηνίας 

εισόδου του υλικού.
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[ 3 Λίστα εισόδων στην αποθήκη από αντικαταστάσεις Microsoft Internet Explorer unarm I

Fie view Fflvontes loote Help ur*i * nr I

Λίστα εισόδων στην αποθήκη από αντικαταστάσεις

Ημνία τισοδου Εταιρία Αρ. δτλτ. (nroirrnAnr Κ<·»Λ. βλάβης 
1006/34 11111111 47

Συνολικός αριθμός σειρών σιην αναφο 
Σειρά(-ές) 1 -1

Ταξινόμηση Ημ/νία εισόδου Αύξουσα σειρά, Εταιρία Αύξουσα σειρά 
Χρησπκ CNC_ ADMIN

Λογική Πίσω ΚλεΙσιυο

Copyright© 2004, Κέντρο Υττολονκπών και Δικτύων (ΚΥΔ) Παν«π«ττημίου Μακίδονίας

Done *β Internet

Τροποποιούμε τα Σχόλια και επιλέγουμε ως Αποτέλεσμα εκτέλεσης την Ενημέρωση.

Όταν ολοκληρώσουμε κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.

• Διαγραφή αντικατάστασης

Επιλέγουμε όπως προηγουμένως την αντικατάσταση που θέλουμε να διαγράψουμε.
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[ 3 Λίστα εισόδων στην αποθήκη από αντικαταστάσεις Microsoft Internet Explorer BBBl
1 Pile Edit View Favorites loots Help Lnks w gg 1

Ααϊικπ Πίσω ΚλεΙσmo

Λίστα εισόδων στην αποθήκη από αντικαταστάσκι

Ημ νία ιισόδου Εταιρία Αρ. διλτ. < βλάβης
10Λ6Λ4 11111111 47

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφο,.- .
Σειρά(-ές) 1 -1

Ταξινόμηση Ημ/νία εισόδου Αύξουσα σειρά. Εταιρία Αύξουσα σειρά 
Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright® 2004. Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

«ι Done Φ Internet I

Πρώτα διαγράφουμε την αντικατάσταση επιλέγοντας στην περιοχή Στοιχεία αντικατάστασης ως 

Αποτέλεσμα Εκτέλεσης τη Διαγραφή και κάνοντας κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.

Στη συνέχεια επιλέγουμε ξανά την είσοδο - αντικατάσταση και αυτή τη φορά διαγράφουμε την 

είσοδο του υλικού, επιλέγοντας στην περιοχή Γενικά στοιχεία της εισόδου στην αποθήκη ως 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης τη Διαγραφή.

Πριν την καταχώρηση της αντικατάστασης, η ενέργεια επισκευής της συγκεκριμένης βλάβης ήταν Δεν 

επισκευάζεται - Επιστροφή λόγω εγγύησης. Με την καταχώρηση αντικατάστασης ενεργοποιείται το 

trigger TR CHECK ANTIKATASTASI, το οποίο θέτει την ενέργεια επισκευής της βλάβης σε Δεν
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επισκευάζεται Α ντικατάσταση.

3 CNCDB. Γ VI ΑΪΙ Microsoft Internet I xplorer
Fie £d* Fflvorite* Tools Help

Address gjj http://ldap.uom.gr:7777/pls/portal/PORTAL.wwv_qbe_proc.exec

” f

V g<k,

ID Φ V
Cuaxwiori Kevipuch σΐλίΰα Βοήθεια

I Κλείσιμο |

T T T T
Ενημέρωση Διαγραφή VLAVI YLIKO YPALLILOS VLAVI T VLAVI T VLAVI ENERGEIA VLAVI I

Π) ID ID EVJNLA
PERIGRAFI SXOLLA. EPISKEVASTIKE EPISKEVIS EPISK r

T
VL/ 

τ EPI

Ενηαέρωση Διαγραφή

Ενηαέρωση Διαγραφή

Σεφά(-ές) 1 - 2

(null) 24/05/04 Δεν διαβάζει Για (null)
τα δοκιμαστική
αντεγραμμένα χρήση 
cd

(nuH) 04/06/04 Δεν ανοίγει το Για (null)

Π) DIARK LIK
1 5 25/05/04 30/C

(null) (nuH) (null'
πορτάια δοκιμαστική 

χρήση στην 
επιστροφή και 
αντικατάσταση 
υλικού

Πνιυματκά ΑκακύματαΦ 2001. Grade Corporation Me επιφύλαξη ττσνιός Λκαιώματος

Γ _____________________________________ >
1 c Done 10 Internet

3 CNCDB. f_VLAVI Microsoft Internet Explorer |T|fBl|g]
| Fie Edt View Favorites look Help Lr*s ” /* |

W &) V
Οιαικιριση Κ<νιρική ηλΜα Βοηθοα

[ Κλείσιμο |

Τ Τ ττ
Ενημέρωση Διαγραφή VLAVI YLIKO YPALLILOS VLAVI

EDIMNIAm Π)

Ενηαέρωση Διαγραφή 44 1740

Ενηαέρωση Διαγραφή 47 1740

PERIGRAFI SXOLLA.

(nuU) 24/05/04 Δεν διαβάζει Για (null)
τα δοκιμαστική
αντεγραμμένα χρήση 
cd

(null) 04/06/04 Δεν ανοίγει το Για (null)
πορτάκι δοκιμαστική

χρήση στην 
επιστροφή και 
αντικατάσταση 
υλικού

Τ Τ ΤΤ VL ΑΛΊΤ VLAVI ENERGEIA VLAVI VL/
EPISKEVASTIKE EPISKEVIS EPISK ί^στ EPI

Π) DIARK ENARKSI LIK
1 5 25/05/04 30/C

5 (null) (null) (nutt

Σειρά(-ές) 1 - 2

Πνευματικά δικαιώματα© 2001, Oracle Corporation Mi ίτπφύλαξη παντός δικαιώματος

10 Internet

To trigger ενεργοποιείται επίσης και στη διαγραφή.

Ο κώδικας του σχετικού Trigger περιέχεται στο Παράρτημα στην ενότητα Triggers.

3.4.3.5 Αλλη είσοδος

Η διαδικασία της καταχώρησης, τροποποίησης και διαγραφής άλλης εισόδου υλικού είναι παρόμοια 

με τις άλλες εισόδους που περιγράφηκαν προηγουμένως.

- 1-55 -
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• Καταχώρηση άλλης εισόδου

3 Άλλη είσοδος υλικών Microsoft Internet Explorer OB]·

1 Fie View Favorites Tools help

' Αύνική Πίσω Κλασισο

I Αλλη είσοδος υλικών
w

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Εισαγωγή *
Τύπος εισόδου Άλλη είσοδος ν

Υπάλληλος: Test υπάλληλος ^
Εταιρία: V

Μεταφορέας -
Ημ/νία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ): ,21-06-2004

Σχόλια: Για δοκιμαστική χρήση

| Εκτέλεση 11 Επαναφορά | | Αναζήτηση . || Εμφάνιση όλων |

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Αποτέλεσμα
εκτέλεσης Περιγραφή ασόδου:

Εισαγωγή ν Εκτυπωτής Αγνωστη προέλευση

(Τα πεδία με κόκκινα χρώμα είναι υποχρεωτικά)

e j # Internet

>

Τροποποίηση άλλης εισόδου
2 Λίστα άλλων εισόδων υλικών Microsoft Internet Explorer

Fie View Favorites Tools help Lnks *

Αρχική Πίσω ΚλεΙσιυο

Λίστα άλλων εισόδων υλικών

Ημ/νία ησόδου Είδος ιισόδου Πιριγραφή ιισόδου 
21436/34 Εκιυπωιής Αγνωστη προέλευση

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά-1 
Σαρά(-ές) 1 - 1

Ταξινόμηση Ημ/νία εισόδου Αύξουσα σειρά 
Χρήστης CNC.ADMIN

Copyn^t® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανίπκπημίου Μακίβονός

4jDone Φ Internet

Τροποποιώ τα Σχόλια και το Είδος εισόδου.
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• Διαγραφή άλλης εισόδου

3 Λίστα άλλων εισόδων υλικών Microsoft Internet Explorer BBS]
File E.dit View Favorites look help inks ** iff

;>_y.
Λογικό Πίσω Κλείσιυο

1 Λίστα άλλων εισόδων υλικών

Ημ via εισόδου Είδος ιισόδου Περιγραφή ιισόδου 
21/06/04 Εκτυττωιής Laser Άγνωστη προέλευση

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά-1 
Σειρά(-ές) 1 -1

Ταξινόμηση Ημ/νία ασόδου Αύξουσα σαρά 
Χρήστης CNC.ADMIN

II Copyright® 2004, κίντρο Υττολογκττών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

£jDone * Internet

Διαγράφω πρώτα την άλλη είσοδο.
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Τέλος διαγράφω την είσοδο του υλικού.

ϋ Λίστα άλλων εισόδων υλικών Microsoft Internet txplorer EBB
Fie £d* View Favorites loots Help Links ** sff'

Λογικό Πίσω Κλείσιυο

1 Λίστα άλλων εισόδων υλικών [ 1

r
Ημ/νία ιισόδου Είδος ιισόδου Πιριγραφή ιισόδου
21/06Λ34

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά-1 
Σαρά(-ές) 1 - 1

Ταξινόμηση Ημ/νΙα εισόδου Αύξουσα σειρά 
Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανίπκττηροο Μακεδονίας

4J >one φ Internet
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3.4.4 Υλικά

Κινήσεις σχετικές με τα υλικά.

3.4.4.1 Διαχείριση υλικών 

• Καταχώρηση νέου υλικού

Θα καταχωρήσουμε υλικό το οποίο υποθέτουμε ότι αποκτήθηκε από αγορά και είναι τύπου CD-ROM. 

Για χάρη του παραδείγματος, πρώτα καταχωρούμε την είσοδο - αγορά.

- 159-



Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, MIS 2004

αγορά Microsoft Internet Explorer
Fie tit ytew Fgvortes loots Tjetp Unis * fg

Αονικη Πίσω Κλάσιυο

ΕΙσοΟος υλικών αττό αγορά

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 

Αποτέλεσμα εχιέλεσης

Τύπος ασόδου 
Υπάλληλος:
Εταιρία:

Μεταφορέας 

ΗμΜα (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)

Σχόλια:

| Εκτέλεση 11 Επαναφορά | | Αναζήτηση 11 Εμφάνιση ότίων

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 

Εισαγωγή ν 
Αγορά *
Test υπάδΛηίΙος

Λ

21-06-2004

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
Αποτέλεσμα
εκ,οκπ,ς 88^,0|"*ί: Τιμή: Ποσότητα: Αρ. τιμολογίου

Αρ. δελτίου 
αποστολής

Εισαγωγή ν' CO-ROM 200 1|ΐ ΙιιιιιιιΓ

(Τα πεδία με «οκκ νο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

£JDone

mU

φ Interret

Στη συνέχεια ανοίγουμε τη φόρμα διαχείρισης υλικών, καταχωρούμε και επιλέγουμε τα στοιχεία του 

υλικού στα αντίστοιχα πεδία και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

• Τροποποίηση υλικού

Στη Διαχείριση υλικών κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων (συνοτττικά) για να εντοπίσουμε το 

υλικό που θα τροποποιήσουμε. Μπορούμε επίσης να κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων 

(αναλυτικά) ή να το αναζητήσουμε κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
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r-----------------------------
2 Λ ίσ ια υλικών Συνοπτικά Microsoft Internet Explorer IdlBlBl

| Fie Edit View Fjvorites Tools Help Links ** # |

Λογική Πίσω Κλεισιυο

Λίστα υλικών - Συνοπτικά
w

Τύπος υλικού Κωδικός παρτίδας Κατάσταση Εναρξη τγγύησης Λήξη ιγγύησης

C £N'-245673^.> CD-ROM aTESTIOQ Κανονική λειτουργία 21436/04 21436437
BC Back up Device BACKUP) Κανονική λειτουργία
CD1 CD-ROM CDRQM1 Κανονική λειτουργία 30/01/01 304314)2
CD2 CD-ROM CDROM1 Κανονική λειτουργία 30431/01 30431432
CD3 ^03281547 CD-ROM CDROM2 Κανονική λειτουργία
CR1 CD-RW CDRW1 Κανονική λειτουργία ΟΘ/11431 08/11435
CR4 CD-RW CDRW1 Κανονική λειτουργία 08/11/01 08/114)5
CR2 CD-RW CDRW1 Κανονική λειτουργία 08/11431 08/11435
CR3 CD-RW CDRW1 Κανονική λειτουργία 08/11/01 08/114)5
DEI 655Q3Q47 Φωτοτυπικό COPIER1 Κανονική λειτουργία 10432/07 104324)2
DV1 DVD-ROM DVD1 Κανονική λειτουργία 30431431 304314)2
DV2 DVD-ROM DVD1 Κανονική λειτουργία 30431431 304314)2

esi Fax FAX1 Κανονική λειτουργία 01/11/99 01/114)0

H2 Fax FAX1 Κανονική λειτουργία 01/11/99 01/114)0

EDI Floppy Disk Drive FLOPPY) Κανονική λειτουργία
HB1 Q2QQ/7P1P1751P2 Hub HUB1 Κανονική λειτουργία 01/12430 01/124)1
HB2 020Q/7P1F175101 Hub HUB1 Κανονική λειτουργία 01/12430 01/12431
HB3 Q2QQ/7P1F1751Q5 Hub HUB1 Κανονική λειτουργία 01/12430 01/12431
HB10 . Hub HUB2 Κανονική λειτουργία 01/12430 01/12431
HB4 Hub HUB3 Κανονική λειτουργία
HB5 . Hub HUB4 Κανονική λειτουργία
HB6 . Hub HUB5 Κανονική λειτουργία

dfiZ Hub HIJB5 Κανονική λειτουργία

41 Done

Μπορούμε επίσης να αναζητήσουμε το υλικό με κριτήριο το serial number του κάνοντας κλικ στο 

κουμπί Στοιχεία συγκεκριμένου υλικού.

2 Στοιχεία συγκεκριμένου υλικού Καθορισμός κριτηρίων Microsoft Internet Explorer rite

Ejle View Favorites loote Help Links * J*

> lift. :

Αοϊικπ Πίσω Κλετσιυο

Στοιχεία συγκεκριμένου υλικού - Καθορισμός κριτηρίων

CE Εκτέ Πεση Ασαφοράς^^^^Επαναφορά

OUFRY _

Serial Νο^ν7ζ31567Β9

Επιλογές τάξης γραμμών
% V Αύζουσα σειρά V

% V Αύξουσα σειρά V

% V Αύζουσα σειρά V

% v Αύξουσα σειρά V

% V Αύξουσα σειρά V

% V Αύζουσα σειρά V

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

£] Done 9 Internet
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[ 3 Στοιχεία συγκεκριμένου υλικού Αποτελέσματα αναζήτησης Microsoft Internet Lxplorcr Ip
File ξΛ View Favorites Toots tjetp Lnfc * tr I

Αρϊικγί Πίσω Κλεισιυο

Στοιχαα συγκεκριμένου υλικού -Αποτελέσματα αναζήτησης

Κωδικός
υλικού Serl.il Mo T?1,°4 υλικου

Κωδικός
παρτίδας Χρήστης Κατάσταση Έναρξη

ιγγόησης
Λήξη
ιγγύησης Χαρακτηριστικό Πτριγρ.

Τιμή
Αρι·μ· m0V(jja 

τιμή
£^ROM aTESTIOQ Κανονική 21/06X34 21/06X37 Μάρκα / μοντέλο CD- Sony

CD-ROM aTESTlOO Κανονική
λειτουργία

21/06)04 21X36X37 Ταχύτητα CD-ROM 32χ

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 2 
Σειρά(-ές) 1 - 2

Serial No SN123456789 
Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

e. r# Internet

Τροποποιούμε τα Σχόλια, και κάνουμε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση.

• Διαγραφή υλικού

Αναζητούμε με τρόπο όπως προηγουμένως, και αφού το βρούμε, διαγράφουμε το υλικό που 

καταχωρήσαμε προηγουμένως κάνοντας κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
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3.4.5 Χρεώσεις υλικών

Διαχείριση των χρεώσεων με τις οποίες ένα υλικό δίνεται σε κάποιον χρήστη, αλλά και των 

αποχρεώσεων με τις οποίες καταργείται μια χρέωση υλικού.

3.4.5.1 Διαχείριση χρεώσεων και αποχρεώσεων

• Καταχώρηση νέας χρέωσης

Καταχωρούμε μια νέα χρέωση, κατά την οποία χρεώνουμε το υλικό CD-ROM με Serial number 

SN123456789 στον test χρήστη. Πληκτρολογούμε τα στοιχεία της χρέωσης υλικού στα αντίστοιχα 

πεδία και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.
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3 Διαχείριση χρεώσεων και αποχρεώσεων Microsoft Internet Fxplorcr

File Edit View Favorites Tools Help
FPP1” /

ΑοχικιΊ Πίσω Κλείσιμο

Διαχείριση χρεώσεων και αποχρεώσεων

Υλικό που χρεώνεται: Κωδικός:, Τύπος: CD-ROM . Serial no: SN123456789
Χρήστης ο οποίος χρεώνεται ή
το υλικό:
Ημ/νία έναρξης χρεώσης 23-05-2004
Ημ/νία λήξης χρεώσης 
(αποχρεώση):
Σχόλ|α. Για δοκιμαστική χρήση

| Εισαγωγή | | Επαναφορά 11 Αναζήτηση 11 Εμφάνιση όλων |

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

ύ
Copyricf<© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δ*τύων (ΚΥΔ) Πανϊττκττημίου Μακεδονίας

■£] Done Φ Internet

• Τροποποίηση χρέωσης

Πρώτα κάνουμε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσουμε το υλικό που θέλουμε να 

τροποποιήσουμε. Μπορούμε επίσης αντί γι’ αυτό να κάνουμε κλικ στο Εμφάνιση όλων.

Στη λίστα των αποτελεσμάτων κάνουμε κλικ στην ημερομηνία έναρξης χρέωσης για να ανοίξουμε τη 

φόρμα επεξεργασίας της χρέωσης.
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3 Αίσια χρεώσεων υλικών Αποτελέσματα αναζήιησπς Microsoft Internet Lxplorcr £1·
File Ed* View Favorites loots help Links * t! 1

Λογική Πίσω Κλεισιυο

Λίστα χρεώσεων υλικών - Αποτελέσματα αναζήτησης

Κωδικός υλικού Seri.il No Τύπος υλικου Κωδικός παρτίδας Χρήστης Τηλ. νηιίστ» Η·· '/·.ι waofiif χριωσης Ημ/νία Λήξης χρίωσης 

SN123456789 CD-ROM aTESTIQQ test Yortarnc 111

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά-1 
Σαρά(-ές) 1 -1

Serial no υλικού = SN123456789
Ταξινόμηση Κωδικός υλικού Αύξουσα σειρά. Serial No Αύξουσα σειρά, Τύπος υλικού Αύξουσα σειρά 
Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright© 2004. Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

«

Τροποποιούμε την χρέωση που καταχωρήσαμε προηγουμένως αλλάζοντας την τιμή του πεδίου 

Σχόλια.

[ 3 Διαχείριση xpιώσεων και αποχρεώσεων Επεξεργασία Microsoft Internet Explorer B0IS1
I £ile Edit !£iew Favorites Iools Help : Links * 1

Αονική Πίσω Κλάσιυο

Διαχείριση χ ρεύσεων και αποχρεώσεων - Επεξεργασία

Στοιχεία ί 
χρέωσηςί

κρήα-της I
Εναρξη
χρέωσης:
Λήξη
χρέωσης:

Στις 23/05/04 στου χρήστη test χρήστης σε CD-ROM με Serial no SN123456789

I test χρήστης___________________________________________

23-05-2004

Σχόλια ^ia ^OKLUQtax ικι11 ΧΡήοη - updaced

| Ενημέρωση | | Διαγραφή | | Αναζήτηση... | | Εμφάνιση oftuiv |

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ύ

<

4] Done # Internet
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Για να λήξει η χρέωση ενός υλικού, αρκεί να πληκτρολογήσουμε την ημερομηνία λήξης χρέωσης. 

Τότε κάνουμε αποχρέωση του υλικού.

• Διαγραφή χρέωσης

Αναζητούμε όπως προηγουμένως τη χρέωση που επιθυμούμε να διαγράψουμε και αφού την 

εντοπίσουμε κάνουμε κλικ στο κουμπί Διαγραφή

Κατά την εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή χρέωσης (πίνακας TXREOSI) εκτελείται το Trigger 

TRCHECKXREOSI το οποίο ελέγχει την ορθότητα της καταχώρησης των ημερομηνιών έναρξης 

και λήξης της χρέωσης, και θέτει ανάλογα την τιμή του πεδίο Τ XREOMENO του πίνακα T YLIKO 

σε ‘y’ (το υλικό είναι χρεωμένο) ή ‘η’ (το υλικό δεν είναι χρεωμένο).
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3 CNCDB. 1 ΥΙ ΙΚΟ - Microsoft Internet Explorer Εθ·
0le View Favorites loots yelp Li*S » tg

■'/ 'β· ~
■*- i ) fk ) 7 k

Awwlown Κεντρική σελίδα Βοήθεια

[ Κλείσιμο |

Τ
Ενημέροδίτη Διαγραφή YLIKO 

Π)

Τ
TYPOS 

YLIKO U
m

Τ
KATASTASI 
YLIKOir ID

T
EISODOS

YLIKOU
ID

T
DIAXEIRISTIS 

YLIKOU ID

T YLIKO 
SERIAL NO

T T
EGGYISI EGGYISI 
ENARKSILIKSI

T
XREOMENO

Ενηαέρωση Δίαν ραφή 1740 6 1 436 (null) SN123456789 21/06/04 21/06/07 y

Σειρά(-ές) 1 - 1

Πνευματικά δταιώυατα© 2001, Oracle Corporal ion. Me επιφύλαξη παντός δικαιώματος

•dj Done

j|
1© Internet

Ο κώδικας του σχετικού Trigger περιέχεται στο Παράρτημα στην ενότητα Triggers.

3.4.6 Βλάβες και Επισκευές

3.4.6.1 Διαχείριση βλαβών και επισκευών

• Καταχώρηση νέας βλάβης / επισκευής

Αρχικά κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της λίστας για να ανοίξουμε το αναδυόμενο πλαίσιο των υλικών.

Cΐ)
24-05-2004

Το αναδυόμενο πλαίσιο εμφανίζει μόνο τα υλικά τα οποία έχουν ως κατάσταση την κανονική 

λειτουργία.

3 Διάλογος αναζήτησης Microsoft Internet Explorer

Καταχωρίστε το κριτήριο αναζήτησης. (Παράδειγμα To a% θα εντοπίσει όλες τις τιμές που ξεκινούν από 
το γράμμα "a"). Οι αναζητήσεις δεν κάνουν διάκριση πεζών/κεφαλαίων.
% | Εύρεση... 11 ΚΠεΙσιμο |

Κωδικός: PCI, Serial no 338Ί158273, Ληό~ι ςννύτισης 15/12/01, Τύπος Η/Υ , Χρήστης Δώσσας Μιγάλ·ης
Κωδικός: PC2, Serial no 3381153266, Λης-ι εγγύησης 15/12/01, Τύπος Η/Υ , Χρήστης: Κυριακόπουλος
Κωδικός: PC3, Serial no , Λήξη εγγύησης: 15/12/01. Τύπος: Η/Υ . Χρήστης: Αημοπούλου- Παππά Αγγελική
Κωδικός: PC4, Senal no 3381158272, Λη&ι εγγύησης 15/12/01. Τύπος Η/Υ , Χρήστης Θεαελιί Χρυσάνθη
Κωδικός: PC5, Senal no 3381158264, Λήξη εγγύησης 15/12/01, Τύπος Η/Υ , Χρήσοις Οφλούδη Αναστασία
Κωδικός: PC6, Senal no 3381157808, Λήξη εγγύησης 15/12/01. Τύπος Η/Υ , Χρήστης: Βαρέση Ηλιάνα
Κωδικός: PC7, Senal no 3381158238, Λήξη εγγύησης 15/12/01, Τύπος Η/Υ , Χρήστης: Καύμένη Νικολέτα
Κωδικός: PC8, Senal no: 3381158269, Λήξη εγγύησης 15/12/01, Τύπος: Η/Υ . Χρήστης: Νάσκου Περράκη Παρασκευή 
Κωδικός: PC9, Senal no 3381158099, Λή&ι εννύησης 15/12/01, Τύπος Η/Υ , Χρήστης Κοινή γρήστι 
Κωδικός PC 10, Senal no:. Λήίη εννύησης 15/12/01, Τύπος Η/Υ . Χρήστης: Αγνωστος

Σειρά(-ές) 1-10 
I Επόμενο I
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Στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογούμε το serial number του υλικού για το οποίο θα 

καταχωρήσουμε τη βλάβη και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εύρεση.

Καταχωρίστε το κριτήριο αναζήτησης. (Παράδειγμα; To a% θα εντοπίσει όλες τις τιμές που 
"a"'). Οι αναζητήσεις δεν κάνουν διάκριση πεζών/κεφαλαίων.

Κάνουμε κλικ στο υλικό για να το επιλέξουμε, και συνεχίζουμε με την πληκτρολόγηση των στοιχείων 

της βλάβης. Στο προηγούμενο πλαίσιο μπορούσαμε να πληκτρολογήσουμε ως κριτήριο αναζήτησης 

κάποιο άλλο στοιχείο του υλικού, όπως τον χρήστη ή τον τύπο.

<

Πληκτρολογούμε τα στοιχεία της βλάβης.



Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, MIS 2004

Δεν καταχωρούμε την ενέργεια επισκευής επειδή υποθέτουμε ότι δεν τη γνωρίζουμε ακόμη.

Όταν καταχωρούμε, τροποποιούμε ή διαγράφουμε μια βλάβη / επισκευή, ενεργοποιείται το trigger 

TR_CHECK_VLAVI_EPISK το οποίο αλλάζει ανάλογα την κατάσταση του υλικού. Υπενθυμίζεται 

ότι οι δυνατές καταστάσεις ενός υλικού είναι οι εξής:

1 Κανονική λειτουργία

2 Έχει βλάβη

3 Σε επισκευή

4 Αποσύρθηκε

5 Επιστράφηκε

Η κατάσταση ενός υλικού αρχικά είναι Κανονική λειτουργία, και αλλάζει ανάλογα με τις κινήσεις που 

πραγματοποιούμε εμείς:

- Εάν στη Διαχείριση βλαβών και επισκευών καταχωρήσουμε στοιχεία βλάβης του υλικού χωρίς να 

εισάγουμε πληροφορίες για τον τρόπο και τις λεπτομέρειες επισκευής του, τότε η κατάσταση του 

υλικού γίνεται Έχει βλάβη.

- Εάν στη Διαχείριση βλαβών και επισκευών επιλέξουμε μία από τις εξής τρεις ενέργειες επισκευής: 

Επισκευή από την εταιρία (εντός εγγύησης). Επισκευή από την εταιρία (εκτός εγγύησης με πληρωμή) και 

Επισκευή από τεχνικό του ΚΥΔ (εκτός εγγύησης), τότε η κατάσταση του υλικού γίνεται Σε επισκευή.

- Εάν στη Διαχείριση βλαβών και επισκευών επιλέξουμε ως ενέργεια επισκευής την ζΐεν επισκευάζεται
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- Επιστροφή λόγω εγγύησης, τότε η κατάσταση του υλικού γίνεται Επιστράφηκε.

- Εάν στη Διαχείριση βλαβών και επισκευών επιλέξουμε ως ενέργεια επισκευής την Δεν επισκευάζεται

- Απόσυρση, τότε η κατάσταση του υλικού γίνεται Αποσύρθηκε (4).

Κατά την επιλογή ενέργειας επισκευής δεν μπορούμε να επιλέξουμε την ενέργεια Δεν επισκευάζεται 

Αντικατάσταση. Η ενέργεια αυτή καταχωρείται αυτόματα όταν φτάσει στην αποθήκη το υλικό που 

αντικαθιστά αυτό που επιστράφηκε, δηλαδή όταν γίνει η κίνηση της αντικατάστασης της επιστροφής 

(.Είσοδος υλικού από αντικατάσταση επιστροφής).

Πράγματι για τη βλάβη που καταχωρήσαμε προηγουμένως η κατάσταση του υλικού είναι πλέον Έχει 

βλάβη.

Πριν την καταχώρηση της βλάβης:

3 CNCDB.TYI ΙΚΟ Microsoft Internet Explorer EBB
Fie £d* yew Favorites Tools help I L.nfcs » If

:ΟΓ ^ D
Διαχείριση Κεντρικό σελίδα Βοήθεια

1 Κλείσιμο |

T T T , 1
c · a - vm’n TYPOS ^atactactEISODOSΕνημέρωση Διαγραφή YLIkO KATASTASI

jdYLIKOU yl^ouid
ID ID

τ τ τ

DIAXEIRISTIS EGGYISI EGGYISI *
YLKOUIDSERIALNO ENARKSILIKSI

Ενημέρωση Διαγραφή 1740 6 ( 1 ) 436 (null) SN123456789 21/06/04 21/06/07 y

Σειρά(-ές) 1 - 1

Πνευμαπκά δκακάμαια© 2001, Oracle Corporation Με επιφύλαξη τταντός δκαιώματος

< ^r,r^r^siBittSFaai J

£]|Done Φ Internet

Μετά την καταχώρηση της βλάβης:
3 CNCDB.T_YLIKO Microsoft Internet Explorer ΕΒΡ<

Fie £dit yew Favorites look Help i Links "

.-> ·?¥>.· $0 D

CMtOQKm Κεντρ*ά σελίδα Βοήθεια j

1 Κλείσιμο |

I Tvrjrvi T lre(m™ Τ Τ Τ
Ενημίρωοη Διαγραφή YLIKO KATASTASI ' '

roYLIKOU YLIKOU

ID -------- -- Π)
“--SEKIALHO ΜΚΠΟ

Ενημέρωση Διαγραφή 1740 6 Γ 2 J 436 (null) SN123456789 21/06/04 21/06/07 y

Σειρά(-ές) 1 - 1

Πνευματικά δικαιώματα® 2001, Oracle Corporation Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

< %

•#j| Done Φ Internet
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• Τροποποίηση βλάβης / επισκευής

Θα τροποποιήσουμε τη βλάβη που καταχωρήσαμε προηγουμένως, εισάγοντας στοιχεία επισκευής. Για 

να εντοπίσουμε τη βλάβη τη βλάβη κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων (μπορούμε επίσης να 

την αναζητήσουμε κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναζήτηση).

3 Λίστα Βλαβών και επισκευών Microsoft Internet Explorer sail
File Edit Ylew Favorites loots Help ; links ** j Address fjf

Αχ>υικπ Πισω Κλάσιμο

Λίστα βλαβών και επισκευών

Ημ/νία
βλάβης

Χρήστης Λήξη Τύπος Λήξη Πιριγραφή
υλικού χρίωσης υλικού (ΥΥύησης βλάβης

\ 1221 CD-ROM 21/06/07 Δεν διαβάζει ία
ϊοιίστπς ανιεγραμμένα cd

Ενϊργηα Έναρξη Λήξη Υπάλληλος
(πισκιυής ιπισκιυής ιπισκιυής ΚΥΔ

Εταιρία Κόστος

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά-1 
Σειρά(-ές) 1 · 1

Χρηστης CNC_ADMIN

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

£1 Done Φ Internet

3 Διαχείριση Βλαβών και επισκευών Microsoft Internet Explorer Ε0·
| Ble Ed* Xiew Favorites Toots ttetp ; Links * ; Address f* |

Αρχική Πίσω Κλείσιμο

1 Διαχείριση βλαβών και επισκευών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Υλικό που έχει ιη βλάβη: 1740 ID

Ημ/ν(α διάγνωσης βλάβης: 24-05-2004

Περιγραφή βλάβης Δεν διαβάζει τα αντεγραμμένα cd

Σχόλια: Για δοκιμαστική χρήση

Ενέργεια επισκευής: Επισκευή από την εταιρία (εντός εγγύησης) V

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Υπάλληλος που επισκευάζει / επισκεύασε τη βλάβη:
Εταιρία που επισκευάζει / επισκεύασε τη βλάβη
(περίπτωση εκτός εγγύησης):
Εκτίμηση διάρκειας επισκευής (ημέρες): 5

Ημ/νία έναρξης επισκευής: 25-05-2004

Ημ/νία λήξης επισκευής:

Κόστος επισκευής (περίπτωση εκτός εγγύησης):

Παραστατικό:

Σχόλια: Το πήραν στην εταιρία

| Ενημέρωση 11 Διαγραφή | | Επαναφορά 11 Αναζήτηση... || Εμφάνιση όλων |
V

< ____: fc ~

4] Done Φ Internet
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Η κατάσταση του υλικού έχει γίνει πλέον Σε επισκευή.

Τροποποιούμε ξανά τη βλάβη / επισκευή, καταχωρώντας την ημερομηνία λήξης επισκευής 

(υποθέτουμε ότι το υλικό έχει πλέον επισκευαστεί).

Αίσια Βλαβών και επισκευών Microsoft Internet Explorer
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Η κατάσταση του υλικού έχει γίνει πάλι Κανονική λειτουργία.

• Διαγραφή βλάβης / επισκευής

Αναζητούμε τη βλάβη / επισκευή που επιθυμούμε να διαγράψουμε και αφού την εντοπίσουμε 

κάνουμε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Πριν προχωρήσουμε καταχωρούμε μια ακόμη βλάβη η οποία έχει ως ενέργεια επισκευής την 

επιστροφή στην εταιρία.
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Η κατάσταση του υλικού έχει γίνει πλέον Επιστράφηκε.

3.5 Οι Αναφορές

3.5.1 Η καρτέλα των Αναφορών

Η καρτέλα των Αναφορών περιέχει τις συνηθέστερες αναφορές που διευκολύνουν τη λειτουργία της 

αποθήκης του ΚΥΔ. Επίσης, οι αναφορές, όπως φαίνεται παρακάτω, δίνουν πρόσβαση στις φόρμες σε 

κατάσταση επεξεργασίας.

3.5.2 Αναφορές διαγωνισμών και ειδών

3.5.2.1 Διαγωνισμοί και είδη για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Πληκτρολογούμε στα αντίστοιχα πλαίσια τις ημερομηνίες που καθορίζουν τα χρονικό διάστημα για το 

οποίο ζητούμε να εμφανιστούν οι διαγωνισμοί. Κάνουμε κλικ στη συνέχεια στο κουμπί Εκτέλεση 

Αναφοράς...
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... και εμφανίζεται η αναφορά που ζητήσαμε.
3 Λκιγιυνισ]ΐοί και ειόη για συγκεκριμένη χρονική περιοόο - Microsoft Internet Explorer _____________

Στην αναφορά που εμφανίστηκε, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο του αριθμού διακήρυξης του 

διαγωνισμού, θα ανοίξει η φόρμα της διαχείρισης Διαγωνισμοί και Είδη διαγωνισμών για το 

συγκεκριμένο διαγωνισμό σε κατάσταση επεξεργασίας. Βλέπουμε έτσι περισσότερα στοιχεία για το 

συγκεκριμένο διαγωνισμό, ενώ επίσης μπορούμε να τον επεξεργαστούμε.
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J Λιιιγωνιυμυί κιιι ιίόμ διιτγωνιυμών Microsoft Internet Explorer

File £dit View Favorites look Help

Αονικη Πίσω Κλεισιυο

!i]Done

Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: |Ενημέρωσης]

Τύπος διαγωνισμού: |Τακτικός ~^|

|111/04

Test
ΚΥΔ

Αρ διακήρυξης:

Περιγραφή:

Ημ/νία προκήρυξης:

Ημ/νία διενέργειας

Σχόλια:

Εκτέλεση Επαναφορά

Διαγωνισμός για εξοπλισμό εργαστηρίου του

|01-01-2004

|20-01-2004

Για δοκιμαστική
χρήση

Αναζήτηση... | Εμφάνιση όλων

zJ

H
zJ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή:

| [Κανένα] 3 |θθόνες 17* TFT p |ϊόδδ.
| [Κανένα] d |PC's Pentium IV με CD Rom I10 |4000.

| [Κανένα] d 1 1 1
| [Κανένα] d 1 1 1
| [Κανένα] d 1 1 1

| [Κανένα] d 1 1 1

"ΓΓΓ S

3.5.2.2 Υπόλοιπα ειδών διαγωνισμών προς παραλαβή

Η αναφορά που εμφανίζεται είναι αυτή της παρακάτω εικόνας:

J j Ffe Edit View Favorites look help

*-jjgjfe
~3

Αργική Πίσω Κλείσιμο

Υπόλοιπα διαγωνισμών προς παραλαβή

Αρ. Κωδ. j. Ημ/νία 
διαγωνισμού ^ προκήρυξης

246 Τακτικός 01/01/04

246 Τακτικός 01Λ31Λ34

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 2 
ΣειρΔ(-ές) 1 - 2

Ημ/νία 
δκνέργηας 

20/01/04

20/01/04

Περιγραφή ίίδους

PC's Penlium IV με CD 
Rom

Οθόνες 17* TFT

Ποσότητα

10

Ποσότητα που 
παραλήφ8ηκ(

5

Τιμή
<«>

4000

Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανίτπστημίου Μακϊδονίας

3 Φ Internet
ζΐ

Όπως και στην προηγούμενη αναφορά, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο του αριθμού διακήρυξης του 

διαγωνισμού, θα ανοίξει η φόρμα της διαχείρισης Διαγωνισμοί και Είδη διαγωνισμών για το 

συγκεκριμένο διαγωνισμό σε κατάσταση επεξεργασίας.
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3.5.3 Αναφορές εισόδων υλικών στην αποθήκη

3.5.3.1 Παραλαβές από διαγωνισμούς για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Πληκτρολογούμε στα αντίστοιχα πλαίσια τις ημερομηνίες που καθορίζουν τα χρονικό διάστημα για το 

οποίο ζητούμε να εμφανιστούν οι παραλαβές υλικών από διαγωνισμούς. Κάνουμε κλικ στη συνέχεια 

στο κουμπί Εκτέλεση Αναφοράς...
3ΐΙιΐ|κιλιι|Ιι ι, uni) όκιγωνιυμοιιι, γιο συγκικριμϊνη χρονική ιιιρίοόα Καθορισμός χρονικής ιιριοόου Microsoft Internet Explorer dQJd

J £d* View Favorites Iools (jelp Ο

d

Αονική Πίσω Κλείσιυο

Παραλαβές αττό διαγωνισμούς για συγκεκριμένη χρονική περίοδο Καθορισμός χρονικής περιόδου

Εκτέλεση Αναφοράς | Επαναφορά |

QUERY

Ημερομηνία από (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) |0ΐ/0ΐ/04 

Ημερομηνία έως (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ): |31/12/0Ί

Copyncjit© 2004, Κίνιρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) ΠανΓττκπημίου Μσκίδονίας

CjD«* d
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... καν εμφανίζεται η αναφορά που ζητήσαμε.

Όπως καν στην προηγούμενη αναφορά, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο του αριθμού διακήρυξης του 

διαγωνισμού, θα ανοίξει η φόρμα της διαχείρισης Διαγωνισμοί και Είδη διαγωνισμών για το 

συγκεκριμένο διαγωνισμό σε κατάσταση επεξεργασίας.

jj Fde EdR Sew Favorites Toots Help

Αρχική Πίσω Κλασιυο

Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών

λ1__
«Done

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης:

Τύπος διαγωνισμού 

Αρ. διακήρυξης:

| Ενημέρωση^ 

| Τακτικός 3 

|l 11/04

Περιγραφή:

Ημ/νία προκήρυξης: 

Ημ/νία διενέργειας:

Test - Διαγωνισμός για 
ΚΥΔ

101-01-200-4

(20-01-2004

Σχόλια:

Εκτέλεση

Για δοκιμαστική 
χρήση

Επαναφορά | Αναζήτηση.. |

εξοπλισμό εργαστηρίου του

Εμφάνιση όλων |

71
d

"3
ζΐ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Περιγραφή είδους: Ποσότητα·

| [Κανένα] Δ |θθόνες 17" TFT (5 |1000.

| [Κανένα] "ΞΙ |PCs Pentium IV με CO Rom I10 |4000.

| [Κανένα] "ΞΙ 1 I 1
| [Κανένα] U 1 1 1
| [Κανένα] "ΞΙ 1 1 1
| [Κανένα] U 1 1 1
1 rk'm.o.irrl .1 1 1 1

[φ Internet
J ^

Επίσης, μπορούμε να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο της ημερομηνίας εισόδου του υλικού, κάτι 

που θα έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξει η φόρμα Είσοδος υλικού από παραλαβή ειδών διαγωνισμού -
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Επεξεργασία.
3 ΙίικιΑος υλικού ιι ιο ιιιιμιιλαΙΙή ειδών Αι«ιγωνιιιμοιί tiuH pYuinu Murusult Internet txplorer a —________ - !□! ·

File Ec* view Favorites Tools Help W~M

3
Αονική Πίσω Κλείσιμο

Είσοδος υλικού από παραλαβή ειδών διαγωνισμού - Επεξεργασία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: 

Τύπος εισόδου: 

Υπάλληλος:
Εταιρία:

Μεταφορέας:

Ημ/νία (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)

Σχόλια:

I Ενημέρωση 3
|Διαγωνισμός Η 

| Τ est υπάλληλος ~*1

(Test εταιρία

Γ.....—ΞΙ
|05-07-2004

Για δοκιμαστική χρήση

Εκτέλεση | Επαναφορά | Αναζήτηση... | Εμφάνιση όλων |

“3
3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

οαέλ^ης10 ^ιδο< διανων,σΡ°1^ Ποσότητα: Τιμή

| [Κανένα] ]£] | PCs Pentium IV με CD Rom (διαγωνισμού 01 ΑΠ/04) |δ |2000.

Αρ τιμολογίου:

|ΐ1112222
Αρ δελτίου 
αποστολής:

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

A__________________________________________________________________________ I ιί1
S' Done Φ Internet ^

Τέλος, μπορούμε να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο της προμηθεύτριας εταιρίας, κάτι που θα έχει 

ως αποτέλεσμα να ανοίξει η φόρμα Εταιρίες σε κατάσταση επεξεργασίας.

3.5.3.2 Αγορές για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Πληκτρολογούμε στα αντίστοιχα πλαίσια τις ημερομηνίες που καθορίζουν τα χρονικό διάστημα για το
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οποίο ζητούμε να εμφανιστούν ον διαγωνισμοί. Κάνουμε κλικ στη συνέχεια στο κουμπί Εκτέλεση 

Αναφοράς...

... και εμφανίζεται η αναφορά που ζητήσαμε.

Done φ Internet

Μπορούμε να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο της ημερομηνίας εισόδου του υλικού, κάτι που θα 

έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξει η φόρμα Είσοδος υλικών από αγορά σε κατάσταση επεξεργασίας.
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υλικών πιιϋ uyupii Murusuft Internet txplurer

File £dit View Favorites Xods ijelp

H
Λογική Πίσω Κλείσιυο

Είσοδος υλικών από αγορά

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 

Ενημέρωση w\Αποιέλεσμα εκτέλεσης: 

Τύπος εισόδου: 

Υπάλληλος:

Εταιρία:

Μεταφορέας:

Ημ/νΓα (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)

Αγορά ·*]

Test υπάλληλος ~^1 

Test εταιρία

~Β
21-06-2004

Για δοκιμαστική χρήση
Σχόλια:

Εκτέλεση | Επαναφορά | Αναζήτηση... | Εμφάνιση όλων

Τ3
J

ΣΤΟΚΕ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Αποτέλεσμα

εχ,έλατηί: &δο«-5"'ορί<:
τ „ . „ , , Αρ δελτίου
Τιμή: Ποσόιητα: Αρ. ιιμολογίου αποσΙοΑής

| [Καιιένα] 3 I CO-ROM

(Τα πεδία με κοκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

|ςοο| |11111111

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

:£)Done [Φ Internet
3d

Επίσης μπορούμε να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο της προμηθεύτριας εταιρίας, κάτι που θα έχει 

ως αποτέλεσμα να ανοίξει η φόρμα Εταιρίες σε κατάσταση επεξεργασίας.

3 Εταιρίες - Microsoft Internet Explorer

£ile Edit View Favorites look Help

3nJ*J

Αρχική Πίσω Κλείσιυο

Εταιρίες

Επωνυμία Test εταιρία

Διεύθυνση: Διεύθυνση test εταιρίας

Τηλέφωνα Τηλέφωνο test εταιρίας

Φαξ: Φαξ test εταιρίας

E-mail: etairia(2>etairia gr

Επαφή μας: Ονματεπώνυμο επαφής

Τηλ. επαφής μας: 2310-111111

E-mail επαφής μας: epafi@etairia gr

Σχόλια:
Για δοκιμαστική χρήση - 
updated

3
3

Ενημέρωση | Διαγραφή | Εμφάνιση όλων Επαναφορά |

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

A
Copyright©2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

gj Done φ Internet
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3.5.3.4 Δωρεές για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Πληκτρολογούμε στα αντίστοιχα πλαίσια τις ημερομηνίες που καθορίζουν τα χρονικό διάστημα για το 

οποίο ζητούμε να εμφανιστούν οι διαγωνισμοί. Κάνουμε κλικ στη συνέχεια στο κουμπί Εκτέλεση 

Αναφοράς...

I £) *0 Internet ^

και εμφανίζεται η αναφορά που ζητήσαμε.

Ι^Δωρεες για συγκεκριμένη χρονική περίοδο - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools tjelp

"3

AoviKh Πίσω Κλείσιυο

Δωρεές για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Ημ/νία εισόδου Είδος δωρεάς Εταιρία Αρ. δελτ. αποστολής Αιτιολογία
71 i'nfi.·ιςΐ4 1 palmtop Τρ·μ : - ι hi 11117777 Λόγω μεγάλης προμήθειας στο 2003

fisioZ.w) 1 οθόνη SONY 17'/fesl εταιοϊα^2222222 Διαφημιστική Ενέργεια

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 2 
Σειρά(-ές) 1 - 2

Ημερομηνία από (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) 01/01/04 
var_imnia_eos 31/12/04
Ταξινόμηση ΗμΜα εισόδου Αύξουσα σειρά. Εταιρία Αύξουσα σειρά
Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Done 10 Internet

d

Όπως και στις προηγούμενες αναφορές, μπορούμε να κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο της ημερομηνίας 

εισόδου και την εταιρίας για να ανοίξουν οι αντίστοιχες φόρμες σε κατάσταση επεξεργασίας.
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3.5.4 Αναφορές υλικών

3.5.4.1 Υ λικά ανά τύπο υλικού - Συνοπτικά

Η αναφορά που εμφανίζεται είναι αυτή της παρακάτω εικόνας:
JI Υλικά ιινιι ιύιιυ υλικού Συνοιιιικά Microsoft Internet Explorer -Ιαί χΙ

Eile Edit View Favorites Tools Help

Αρχική Πίσω Κλείσιυο

Υλικά ανά τύπο υλικού ■■ Συνοπτικά
*
Τύπος υλικού Κωδικός υλικού Serial No Κωδικός παρτίδας Κατάσταση Έναρξη £γγύησης Λήξη ιγγύησ
CD-ROM SN123456789 3TEST100 Έχει βλάβη 21/06/04 21436437

Back up Device sci BACKUP1 Κανονική λειτουργία

CD-ROM CD1 0DRQM1 Κανονική λειτουργία 30/01431 30431432

CD2 CDRQM1 Κανονική λειτουργία 30/01/01 30431432

A03281547 jrnmiM? Κανονική λειτουργία

CD-RW t QdrvvA Κανονική λειτουργία 08/11431 08/11435

CtTTTWT Κανονική λειτουργία 08/11431 08/11435

CR2 CDRW1 Κανονική λειτουργία 08/11431 08/11435

CR3 CDRW1 Κανονική λειτουργία 08/11431 08/11435

Φωτοτυπικό CPI 65503047 CQPIER1 Κανονική λειτουργία 10/02/97 10432432

DVD-ROM DV1 DVD1 Κανονική λειτουργία 30431431 30431432

DV2 DVD1 Κανονική λειτουργία 30431431 30431432

Fax m FAX1 Κανονική λειτουργία 01/11/99 01/114»

E£ FAX1 Κανονική λειτουργία 01/11/99 01/114»

Floppy Disk Drive EDI FL0PPY1 Κανονική λειτουργία

Hub HB1 0200/7P1F175102 HUB1 Κανονική λειτουργία 01/12430 01/12431

HB2 0200/7P1F175101 HUB1 Κανονική λειτουργία 01/12430 01/12431

HB3 02Q0/7P1F175105 HUB1 Κανονική λειτουργία 01/12430 01/12431

HS1Q HUB2 Κανονική λειτουργία 01/12430 01/12431

HB4 HUB3 Κανονική λειτουργία

HB5 HUB4 Κανονική λειτουργία

Ηβ£ HUB5 Κανονική λειτουργία

HB7 HUB5 Κανονική λειτουργία

HB8 HUB7 Κανονική λειτουργία

HB9 0200/7P1F175103 HUB7 Κανονική λειτουργία 01/12430 01/12431 d
ej

Στην αναφορά αυτή έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του κωδικού του 

υλικού, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξει η φόρμα Διαχείριση υλικών Επεξεργασία για το 

συγκεκριμένο υλικό.
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Η···
Fie gdR View Favorites Took Help

- ΙΟΙ Xl

m

Αονικπ Πίσω Κλείσιυο

Διαχείριση υλικών - Επεξεργασία

Τύπος υλικού
Είσοδος υλικού: 
Διαχειριστής υλικού: 

Serial No:

Εναρξη εγγύησης: 

Λήξη εγγύησης 

Παρτίδα υλικού: 

Κωδικός υλικού:

Σχόλια:

| CD-RW “3

|ΠΑΝ/ΜΙ0/ ΚΕΝΤΡΟ Η/Υ
“ΞΙ

"3
|08-11-2001 
|0β-11-2005 

|(CO-RW) CORW1

|cri

"3
333

Ενημέρωση | Διαγραφή | Επαναφορά |

Αναζήτηση... ~| Εμφάνιση όλων (συνοπτικά) | Εμφάνιση όλων (αναλυτικά) 

Στοιχεία συγκεκριμένου υλικού

(Τα πεδία με κοκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

CopynjJt® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και ώκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

3d
Φ Internet

Επίσης, μπορούμε να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του κωδικού της παρτίδας, για να ανοίξουμε 

τη φόρμα Παρτίδες υλικών και χαρακτηριστικά τους σε κατάσταση επεξεργασίας.
Jlliipii<Jt.t, υλικών κυι χειραικ ιιιριυ

File £dit View Favorites look hjelp

Παρτίδες υλικών και χαρακτηριστικό τους

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: | Ενημέρωση Η

Τύπος υλικού: | CD-RW

Κωδικός παρτίδας |CORW1

"3

Σχόλια:

Εκτέλεση Επαναφορά

“3
3

Αναζήτηση... Εμφάνιση όλων

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Χαρακτηριστικό υλικού που έχει η παρτίδα

| [Κανένα] | Μάρκα/ μοντέλο CD-RW RICOH d

| ΙΚσνέυα) ^ I | Ταχύτητα CD-RW 16x10x40 _*j

| [Κανένα] 1 d

| [Κανένα] 1 d

| [Κανένα] 1 d

| [Κανένα] 1 d

J [Κανένα] 1 d

| [Κανένα] 1 d

| [Κανένα] _^J 1 d

| [Κανένα]
γτ----------- ---------- 1

1 d

ί£] Done

-!□! *1

Αρχική Πίσω Κλείσιυο

^ Internet
3d

3.5.4.2 Υλικά ανά τύπο υλικού - Αναλυτικά

Η αναφορά που εμφανίζεται είναι αυτή της παρακάτω εικόνας:
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Νβ View Favortes loots Help
j*j

a

Αϋγικη Πίσω Κλασιυο

1 Υλικά ανά τύπο ολικού - Αναλυτικά

r
Τύπος Κωδικός
ιιλικού υλικού

Serial No Ηω4",4< παρτίδας Χρήατης Τηλέφωνο Κατάσταση Έναρξη
ιγγύησης

Λήξη
ιγγύησης

Η/Υ Ε£1 33Θ1158273 El Δώσσαι Mivd>nt 233 Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431
-

PC2 3381158266 Ei ΚροιακόπουλοΕ Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

ES2 El ΔηροττούΑου- Παπττιΐ 
Αννελική

Κανονική
λαιουργία

15/12/38 15/12431

PC4 3381158272 El ΒαιεΑή Χορράνΐη Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

PC5 3381158264 El Οιλούδη Αναστασία Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

E£fi 3381157808 Ei Βαρέττη ΗΛιάνα Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

PC7 3381158238 El Καΰυένη Νικολέιη Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

PC8 3381158269 El Νάσκου Πεοοάκη Παρασκευή 499 Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

PC9 3381158099 El Koiwi isi\m Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

PC10 El Αννωσιος Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

em El Awuuroc Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

em 3381158253 El Kmrt xciiim Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

PC13 3381158244 El Κριτή χρήιιπ Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

zi_________________ PC14___________ 3381158241 PI __________ Κοινή νοήση Κανονική 15/12/98 15/12431

«Γ

Όπως και στην προηγούμενη αναφορά, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο 

του κωδικού του υλικού και στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού για να ανοίξουμε τις αντίστοιχες 

φόρμες. Επιπλέον, μπορούμε να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του χρήστη του υλικού για να 

δούμε περισσότερες πληροφορίες για αυτόν ή για να τον επεξεργαστούμε.
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3.5.4.3 Όλοι οι Η/Υ

Εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά στην οποία περιέχονται όλοι οι Η/Υ.
Microsoft Internet Explorer -ΙΟΙ XI

j File Edit View Fflvorites Iools belp 1 ] Unks ”13

A-θϊΐκη Πίσω Κλεισιυο

p^SZEEiQ·^· ■HHHnHHiΗΗΗΗ··Η ηηηηηι hhhh

Τύιτος
υλικού

Κωδικός
υλικού Serial No Κωδ"Γ παρτίδας Χρήστης Τηλέφωνο Κατάσταση Έναρξη

εγγύησης
Λήξη
εγγύησης

Η/Υ PCI 3381158273 EL fliijjnt Μινάληΐ 233 Κανονική
λειτουργία

15/12/98 15/1201

PC2 3381158266 El Κυοιακόττουλοε Κανονική
λειτουργία

15/12/98 15/12)01

PC3 a ΔηυοτΓούλου· Παττπί 
Αννελική

Κανονική
λειτουργία

15/12/98 15/1201

PC 4 3381158272 El Θευελή Χουσάνθη Κανονική
λειτουργία

15/12/98 15/12)01

PC5 3381158264 El Κανονική
λειτουργία

15/12/98 15/1201

PC6 3381157808 El Baoton Ηλιά<σ Κανονική
λειτουργία

15/12)98 15/12/01

PC7 3381158238 El Καϋυένη Νικολέια Κανονική
λειτουργία

15/12)98 15/12)01

PC8 3381158269 El ΝάΓκο» fleopflKn Παααγκαμ 499 Κανονική
λειτουργία

15/1298 15/1201

PC9 3381158099 El Κοινή ncrtgn Κανονική
λειτουργία

15/12)98 15/1201

PC10 El Άννωσιοί Κανονική
λειτουργία

15/1298 15/1201

PC11 a Άννωσιος Κανονική
λειτουργία

15/12)98 15/1201

PC12 3381158253 El KfliYiixiften Κανονική
λειτουργία

15/12)98 15/1201

3381158244 El Κοινή χοήρτι Κανονική
λειτουργία

15/1298 15/1201

PC14______ _ 3381158241 PI _______ Κοινή Υοήση Κανονική ____ 15/12)98 15/12/01 .ΐΙ
4J I I [· Internet

Όπως και στην προηγούμενη αναφορά, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο 

του κωδικού του υλικού, στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού και στο σύνδεσμο του χρήστη του 

υλικού για να ανοίξουμε τις αντίστοιχες φόρμες.

3.5.4.4 Όλες οι οθόνες

Εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά στην οποία περιέχονται όλες οι οθόνες.
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J File £dit £iew Favorites look Help m
Jni*j

l.unta-ga

_
Αστική Πίσω Κλείσιυο

1 Όλες οι οθόνες ^
*

Τύττος
υλικού

Κωδικός
υλικού

Serial No Κωδικός
παρτίδας Χρήστης Τηλέφωνο Κατάσταση Έναρξη Λήξη

εγγύησης εγγύησης

Οθόνη MQQQQ MQN12 Κανονική
λειτουργία

J
MQ1 MQN1 Κρριακόττρρλρς Κανονική

λειτουργία
15/12/98 15/12/01

MQ1Q HD009845000902 MON1 Sehtvifjc Kmy/vqc Κανονική
λειτουργία

15/12/98 15/12/01

M01QQ MQN1 Άνοστος Κανονική
λειτουργία

03/02/00 03/02/03

MQ101 MON1 ewfingrtBou KMIQflAg 244 Κανονική
λειτουργία

03/02/00 03/02/03

MQ102 15B2321W MON1 EuBuuidSou ΦΐιιίΕΐνή Κανονική
λειτουργία

03/02/00 03/02/03

Μ0103 MON1 AwiPPlPf Κανονική
λειτουργία

03/02/00 03/02/03

M01Q4 MQN1 389 Κανονική
λειτουργία

03/02/00 03/02/03

MQ1Q5 MQN1 Άννωστας Κανονική
λειτουργία

03/02/00 03/02/03

MQ1Q6 MQN1 Avyuaipc 253 Κανονική
λειτουργία

03/02/00 03/02/03

MQ107 MQN2 ΙκαΜήης EXeuedoioc 684 Κανονική
λειτουργία

15/11/97 15/11/00

MQ106 FS7412494 MQN2
OlKPVPUIKPil

Καγογική
λειτουργία

15/11/97 15/11/00

MQ109 MQN2 ZatoQff&n Map. 897 Κανονική
λειτουργία

15/11/97 15/11/00

ΜΠ11 MOW1 1/nivA wni^rrn U'nrvnvivn 1Ρ/17 Λ3Ρ ι«/·η/ηι .ΐ]
r4)Done 4 Internet

Όπως και στην προηγούμενη αναφορά, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο 

του κωδικού του υλικού, στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού και στο σύνδεσμο του χρήστη του 

υλικού για να ανοίξουμε τις αντίστοιχες φόρμες.

3.5.4.5 Όλοι οι εκτυπωτές

Εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά στην οποία περιέχονται όλοι οι εκτυπωτές.
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3 Ολοι οι εκτυπωτές Murusuft Internet txplorer ■Η - Ιπΐ χ|

1 File Ed* View Favortes look tjelp

Λογική Πίσω Κλείσιοο

| Όλοι οι εκτυπωτές | j

Τύπος
υλικού

Κωδικός
υλικού Serial Ne Κα,6ι.κΛόίπαρτίδας Χρήστης Τηλέφωνο Κατάσταση

Έναρξη
ιγγύησης

Λήξη
εγγύησης

Εκιυπωιής PR24 ES91S231RB PRINT15 Κοινή «ρήση Κανονική
λειτουργία

15/05/99 15/05/02 _

PR95 CNVM326269 PRINT38 ΒονιαιΙής ΑλίΙητδησι 882 Κανονική
λειτουργία

PR7Q HU16Q2P0JP PRINT36 Θεοδωσιάδου Χαοούλα 244 Κανονική 19/11/Ό1 19/11/04
λειτουργία

EfiZl HU16Q2P0JN PRINT37 ΒαΒούοη Λίνα Κανονική
λειτουργία

19/11/01 19/11/04

PR72 HU16Q2P0J1 PRINT18 Αννωσιος Κανονική
λειτουργία

19/11/01 19/11/04

HU16Q2P0J1 PRINT18 Κανονική 19/11/01 19/11/04
Δηυ λειτουργία

PR73 HU16Q2P0HC PRINT38 Λοροίιόη Αικ Κανονική
λειτουργία

19/11/01 19/11/04

PR74 HU16Q2P0JH PRINT38 ΚωνσΓσντοποΰλου Χοσσούλο 858 Κανονική
λειτουργία

19/11/01 19/11/04

PR75 HU16Q2P0GV PRINT38 ΚαισΙκσς ΗΜσς 755 Κανονική
λειτουργία

19/11/01 19/11/04

PR3Q1 CNBF660390 PRINT36 Awuaioc Κανονική
λειτουργία

15/11/01 15/11/04

PR31 CNBF660376 PR1NT13 Είαδακτύλου Ελένη Κανονική
λειτουργία

15/11/01 15/11/04

PR76 HU16Q2P0HP PRINT38 ΑοΒανιτάκης Αναστάσιος 759 Κανονική
λειτουργία

19/11/01 19/11/04

PR32 CNBF662021 PRINT13 Άννωσιος 253 Κανονική
λειτουργία

15/11/01 15/11/04

DD1 Λ rr; ddikitir l/rrfmivn Μινηλέτπ W mmvt ν ή ηΐΛΎ7/αα ηι/Π7Λτι ζ\
4] Done φ Internet

Όπως καν στην προηγούμενη αναφορά, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο 

του κωδικού του υλικού, στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού και στο σύνδεσμο του χρήστη του 

υλικού για να ανοίξουμε τις αντίστοιχες φόρμες.

3.5.4.6 Υλικά ανά κατάσταση υλικού

Εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά στην οποία εμφανίζονται όλα τα υλικά ανά κατάσταση υλικού 

(κανονική λειτουργία, βλάβη κ.τ.λ.).
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Microsoft Internet txplorer -ΙΟΙ»

1 Eife &* tie» Fftvortes [ook Ijelp Ιΐ links

/ ^
'■ ~Ί·^± ■ - Λογική Πίσω Κλείσιυο

\ Υλικό ανά κατάσταση υλικού

Κατάσταση Κωδικός υλικού Serial No Τύπος υλικού Κωδικός παρτίδας Χρήστης Τηλέφωνο Έναρξη ιγγύησης Λήξη ιγγύησης

Κανονική
λειτουργία

PC1 3381158273 H/Y El Αώσπϋ Mutant 233 15/12/98 15/12/01

PC2 3381158266 H/Y El KuoiiikOttouAoc 15/12/98 15/12/01

PC3 H/Y El Δηοοποίιλου- Πατητά Αννολική 15/12/98 15/12/01
PC4 3381158272 H/Y El ΘίυίΑή ΧουσάνΡη 15/12/98 15/12/01
PC5 3381158264 H/Y El ΟίΑούδη Αναστασία 15/12/98 15/12/01
PC6 3381157808 H/Y El Βαοέση Ηλιΰνα 15/12/98 15/12/01

PC7 3381158238 H/Y a Kaliufrn ΝικοΛέτα 15/12/98 15/12/01

PC8 3381158269 H/Y El NdjKou Πεοοάκη Παοαα-ΚΕυή 499 15/12/98 15/12/01

PC9 3381158099 H/Y El Κοινή xartgn 15/12/98 15/12/01

PC10 H/Y El Άννωσιος 15/12/98 15/1201

PC11 H/Y a Αννωσιοί 15/12/98 15/1201

PC12 3381158253 H/Y El ΚοίΥή τοήοη 15/12/98 15/1201
PC13 3381158244 H/Y a Κοινή χρήση 15/12/98 15/12/01
PC 14 3381158241 H/Y El Κοινή χοήοή 15/12/98 15/12/01

PC15 3381158242 H/Y a Κοινή χρήση 15/12/98 15/1201
PC16 3381158266 H/Y El Κοινή χρήοπ 15/12/98 15/1201

PC17 3381158243 H/Y a Κοινή χρήση 15/12/98 15/1201

PC 18 H/Y a Τσακιοιδου Ασπασία 840 15/12/98 15/1201
PC19 3381158272 H/Y a Κοινή χρήοπ 15/12/98 15/1201
PC20 H/Y a Πατταδόττουλοι flnurttoioc 673 15/12/98 15/1201

PC21 3381259103 H/Y a Άγνωστος 15/12/98 15/1201

PC22 H/Y a Άμ/μη 15/12/98 15/1201
PC23 H/Y a ΠατταΒηυηνρι'οϋ niioooc 486 15/12/98 15/1201
PC24 H/Y PS Ζαποήνης ΑχιΑΑέαί 690 15/12/98 15/1201

://ld^.uofn.gr:7777/pls/portal/PORTAL.ivwa_app_rnodule.link?p_arg_nafne5-_rnoduleid8ip_arg_value5-3466783964ap_arg_riames-_sessio φ Interne!

Και σε αυτή την αναφορά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του κωδικού 

του υλικού, στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού και στο σύνδεσμο του χρήστη του υλικού για να 

ανοίξουμε τις αντίστοιχες φόρμες.

3.5.4.7 Υλικά σε εγγύηση

Εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά στην οποία εμφανίζονται όλα τα υλικά που βρίσκονται σήμερα 

ακόμη σε εγγύηση.
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γγυΐ|<>ΐ| Microsoft Internet txplurer -ΙΟΙ»

J Efc View Favorites Tools HHp Jute

Α^γική Πίσω Κλείσιμο

! Υλικά σε εγγύηση

Κωδικός
υλικού Serial No Τύπος

υλικού
Κωδικός
παρτίδας Χρήοτης Τηλέφωνο Κατάσταση Έναρξη

ιγγύησης
Λήξη
εγγύησης

PC373 221001ΡΣ02 H/Y P56 AvyMTTM Κανονική
λειτουργία

01/11/01 01/1104

PC374 221001ΠΠ06 H/Y ESS Kaioiftnc flnurltpioc 475 Κανονική
λειτουργία

01/11>Ό1 01/1104

PC375 TW10307306 H/Y esz Γ cmpvIpu Ατδρδοι 569 Κανονική
λειτουργία

08/11-01 08/1104

PC376 TW10308406 H/Y E51 ΓίΜονίου Ανδοδαι 569 Κανονική
λειτουργία

08/1101 08/1104

PC377 38111130929 H/Y ESS Φουληοΰι Πανανιώιικ 843 Κανονική
λειτουργία

08/1101 08/1105

PC378 221001ΡΣ05 H/Y E55 TmgBXQu AaCacot Κανονική
λειτουργία

01/1101 01/1104

PC379 38111130992 H/Y ESS McimnutiaKol fMdvOou- 
ΒΑατίρποΟΑορΙ

Κανονική
λειτουργία

08/1101 08/1105

PC380 38111130926 H/Y ESS ΣατραιΚρη Map. 897 Κανονική
λειτουργία

08/1101 08/1105

PC381 38111130920 H/Y ESS Παπαρρίδοι Kmv/vpc 895 Κανονική
λειτουργία

08/1101 08/1105

PC382 38111130961 H/Y ESS Μεταπτυχιακαί tMdv8ou- 
ΒΑανρπρύδρυΙ

Κανονική
λειτουργία

08/1101 08/1105

PC383 38111130996 H/Y ESS Πδκρι Γεώρνιρι 873 Κανονική
λειτουργία

08/1101 08/1105

PC384 38111130960 H/Y ESS Μακρίδρυ MiToCigiou Δίπτρινα 887 Κανονική
λειτουργία

08/1101 08/1105

PC385 38111130930 H/Y ESS Τσδιτρνλρρ Σι. 889 Κανονική
λειτουργία

08/1101 08/1105

PC386
---------------

3811JJ30940 H/Y P58 _____ Καισούλη Κάτου Ελένη 883 Κανονική ___08/1101^ 08/1105 Ζ

Καν σε αυτή την αναφορά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του κωδικού 

του υλικού, στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού και στο σύνδεσμο του χρήστη του υλικού για να 

ανοίξουμε τις αντίστοιχες φόρμες.
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3.5.4.8 Υλικά εκτός εγγύησης

Εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά στην οποία εμφανίζονται όλα τα υλικά των οποίων η εγγύηση έχει 

λήξει ή δεν υπάρχει εγγύηση.

ΕΞΕΕΕΒ
file £dfc Vie* F^vories Toots detp

gHMH Jai_>
»B|

1

Υλικά εκτός εγγύησης

Αργική Πίσω Κλείσιυο

Κωδικός
υλικού Serial No Τύπος υλικού Κωδικός παρτίδας Χρήστης ΤηΛίφωνο Κατάσταση Έναρξη εγγύησης Λήξη ιγ1

PC1 3381158273 Η/Υ Ε1 Δώιπταί MivtAnc 233 Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/12/01

PC2 3381158266 Η/Υ Ε1 ΚιιοιακίττουΑικ Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

PC3 Η/Υ Ε1 ΔηίΐοποίιΑου- Πατητά AvveAinii Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

PC4 3381158272 Η/Υ Ε1 BeueArt Xouυάν6η Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

PC5 3381158264 Η/Υ Ε1 OnAoiiSn Αναυιασία Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

PC6 3381157808 Η/Υ Ε1 Βαρέση Ηλιάνα Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

PC7 3381158238 Η/Υ Ε1 Καϋυένη Νικολέτα Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

PC8 3381158269 Η/Υ £1 Νάσκου Πεοοάκη Παρυκρυή 499 Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

PC9 3381158099 Η/Υ a Κοινή Kcrtm Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

PC1Q Η/Υ a Αννωστοτ Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

PC11 Η/Υ a AWMlTTPt Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201
PC12 3381158253 Η/Υ a KarnlaimiLQ Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201
PC13 3381158244 Η/Υ a Κοινή χρήιτη Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

PC14 3381158241 Η/Υ a Κοινή χρήση Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

PC15 3381158242 Η/Υ a Κοινή νοήση Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201
PC16 3381158266 Η/Υ a Κοινή νοήοτι Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201
PC17 3381158243 Η/Υ a Κοινή xortffn Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201
PC18 Η/Υ a ΤυακιοιΒου Ασπασία 840 Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

PC19 3381158272 Η/Υ a Κοινή itptitm Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201
PC2Q Η/Υ a ΠαπαδόττοοΑοτ Δηυήτοιοι 673 Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201
PC21 3381259103 Η/Υ a AvVMfflOQ Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201
PC22 Η/Υ a Avvainot Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

PC23 Η/Υ a Παπαδηοητοίοιι Πύορος 486 Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

PC24 Η/Υ E6 canoPm ΛχιΑ/ι.ροο 690 Κανονική λειτουργία 15/12/98 15/1201

φ Internet

Και σε αυτή την αναφορά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του κωδικού 

του υλικού, στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού και στο σύνδεσμο του χρήστη του υλικού για να 

ανοίξουμε τις αντίστοιχες φόρμες.

3.5.4.9 Όλα τα υλικά ανά διαγωνισμό που αποδόθηκαν σε χρήστες

Πληκτρολογούμε στα αντίστοιχα πλαίσια τις ημερομηνίες που καθορίζουν τα χρονικό διάστημα για το 

οποίο ζητούμε να εμφανιστούν οι διαγωνισμοί. Κάνουμε κλικ στη συνέχεια στο κουμπί Εκτέλεση 

Αναφοράς...
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3 Υλική ανΰ Λΐίΐγιιινΐίί|ΐο non οπολόΑηκτιν σε χρήστες - Microsoft Internet Explorer

E)le Edit Yiew Favorites lools ydp

Υλικά gvn διαγωνισμό που αττοδόΒηκην σι χρήστις

Εκτέλεση Αοαφοράς I Επαναφορά |

QUERY
Επιλέξτε τον αρ. διακήρυξης του Διαγωνισμού: 1111/04

JSjxl
Links :

~ϋ

Λογική Πίσω Κλείαιαο

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

4|j| Done φ Internet
J

... και εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά στην οποία εμφανίζονται όλα τα ολικά τα οποία 

παρελήφθησαν από διαγωνισμό και έχουν αποδοθεί σε χρήστες.

isaasY .!□! «I

~3

.Λογική Πίσω Κλείσιμο

ΕΑ View Fjvorites loots Help

Υλικά ανά διαγωνισμό ttou αποδόθηκαν σε χρήστες

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 0 

Δεν εττιστράφηκε καμία γραμμή

Εττιλέξτε τον αρ. διακήρυξης του Διαγωνισμού 246
Ταξινόμηση Τύπος υλικού Αύξουσα σειρά, Χρήστης Αύξουσα σειρά
Χρήστης CNC.ADMIN

0οργπς^τ1©2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτόων (ΚΥΔ) Πανάπκττημίου Μακεδονίας.

®Done
__________ d

Γ [ I Ι· Internet

3.5.4.10 Υπόλοιπα προμήθειας προς απόδοση σε χρήστες

Εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά στην οποία εμφανίζονται όλα τα υλικά τα οποία προέρχονται από 

διαγωνισμό και δεν έχουν αποδοθεί ακόμη σε χρήστες.
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Iris "ESI
------ ----------------------------------------- -------------3

Αρχική Πίΐ'ι/ Κλεισιυο

Υπόλοιπα προμήΒειας προς απόδοση σε χρήστες

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 0 

Δεν εττιστράφηκε καμία γραμμή.

Ταξινόμηση Τύπος υλικού Αύξουσα σειρά. Κωδικός υλικού Αύξουσα σειρά 
Χρήστης CNC_ADMIN

-
Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανίπκπημίου Μακιβονίσς

__________J
Done _______________ # Internet

□ Υιιύλυιιιιι npopiiUuin, ιιμυς «ιιυύυοιι at χρήσης Microsoft Internet Lxplorcr

File £dit Yiew Fflvontes loots Help

3.5.5 Αναφορές χρεώσεων υλικών

3.5.5.1 Χρεωμένα υλικά

Εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά στην οποία εμφανίζονται όλα τα χρεωμένα υλικά.
'3 Χρ» ωμι νιι υλικά Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites loots yelp

-1□ I xl

Αρχική Πίσω Κλασιυο

Χρεωμένα υλικά

BC1 Back ud Device BACKUP1 Κοινή ifortun 01431/98
CD1 CD-ROM CDR0M1 Χαιζηδάκη Bttxm 20432/01
CD2 CD-ROM CDRQM1 TmiTTovhou Σι. 889 20/02431

SN123456789 CD-ROM aTESTIOQ test χοήσιης 111 23435/04
CR1 CD-RW CDRW1 ΚΐιΜπανικίδου Υτταήα 687 13/114)1
CR2 CD-RW CDRW1 rewpylou Avtnlat 569 12/114)1
CR3 CD-RW CDRW1 Tgflgumfrnt Κΐιΐγ/γος 578 12/114)1
CR4 CD-RW CDRW1 Χατόιδηυηιοίου Ιωάννηε 585 12/114)1
DV1 DVD-ROM DVD1 IaaiTBY&au.£i. 889 204324)1

Ελί Fax FAX1 Άννωσκχ 01/11/99

Β2 Fax FAX1 Άννωστοί 253 01/11/99
ΗΒ1 0200/7P1F175102 Hub HUB1 Τοοαυήττουλοΐ 752 01/124)0
ΗΒ10 Hub HUB2 ΓκλαΑέτα Ζωή 460 204334)1
ΗΒ2 0200/7P1 FI 75101 Hub HUB1 Τίοάννα Νάνσυ. Γεσθηυανή 530.531 024324)1
ΗΒ3 0200/7P1F175105 Hub HUB1 Άννωστος 05432/01
ΗΒ4 Hub HUB3 Kaiyfl χιιήτη 014)14)8
ΗΒ5 Hub HUB4 Kami χίΐϊπι 014)1/98
ΗΒ6 Hub hubs Κοινή νοήση 01431/98
ΗΒ7 Hub Kami xeiian 014)1/98
ΗΒ8 Hub HUB7 Kami γριΤτη 01431/98
SCI Scanner SCAN1 Κοινή ϊοήυη 853,4 014)1/97
SC2 Scanner SCAN2 Αννελούση Ξένια 586 20/024)1
SC3 Scanner SCAN2 Καοανκούνη Ναιάσσα 598 20/02/01
SC5 Scanner SCAN3 Φουνιουλίδου Ροδή 204)2431
SC6 Scanner SCAN4 Kami «Brian 204)2/01

φ Internet
d

_ε αυτή την αναφορά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του κωδικού του
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υλικού, στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού και στο σύνδεσμο του χρήστη του υλικού για να 

ανοίξουμε τις αντίστοιχες φόρμες.

3.5.5.2 Χρεωμένα υλικά ανά Τμήμα

Επιλέγουμε από τη λίστα το Τμήμα για το οποίο ενδιαφερόμαστε. Κάνουμε κλικ στη συνέχεια στο 

κουμπί Εκτέλεση Αναφοράς...

... και εμφανίζεται η αναφορά που ζητήσαμε.

Fte £ck View Favorites lods Help Η·
m JQJ_>

j j Links * B

Αονική Πίσω Κλείσιυο

| Χρεωμένα υλικά ανά Τμήμα W

Τ . Κωδ.
υλικού Serial No Τύπος

υλικού
Κωδ.
παρτίδας Χρήστης Τηλ.

χρήστη
Έναρξη
χρίωσης

Λήξη
χρίωσης

ΔΕΟΠΣ (Διεθνών Ευρωττ Οικον και SC7 
Πολιτ Σττουδών)

Scanner SCAN4 Δηυητοίου Μαοία 20/02/01

PR4Q CNBF660234 Εκτυπωτής PRINT22 Αννωστος 11/07/00
PR126 JPTV091934 Εκτυπωτής PRINT38 Γεωονόπουλοτ Νένοί 495 11/01/02
PR123 Εκτυπωτής PRIND8 0cqu0c HAiac 482 23/11/01
PR121 Εκτυπωτής PRINT38 ΚαοΒουναοΰκηί

Θεοδόσιος
474 23/11Λ31

PR119 67AV3045067K Εκτυπωτής PBIMDS ΚουσκουΒέλΓΚ HMac 497 23/11/01
PR124 Εκτυπωτής PRINT38 Κωσιάττουλοί Τούοων 487 23/11/01
PR120 Εκτυπωτής PRINT38 MoMYitiinc Νικόλαοί 470 23/11/01
PR118 JPBTO58775 Εκτυπωτής PRINT38 Νάσκον Πεοράκη 

Παρασκευή
499 23/11/01

PR117 BG3C80TA113 Εκτυπωτής PR1NT38 Πατταΰηυηιρίορ ΠΟοοος 486 23/11/01
PR127 Εκτυπωτής PRINT38 ΠοοσυοΙδητ 1. 11/01/02
PR122 Εκτυπωτής PRINT38 Ιττυοόττουλοί Γεώονιοί 23/11/01
PR116 0091-3084186 Κ Εκτυπωτής PRINT38 HflcmitMmSaAnyii 494 23/11/01
PC 149 Η/Υ Ρ29 Γεωονόπουλος Nfrot 495 15/01/98
PC443 38111130952 Η/Υ Ρ58 ΓεΜονόττονΛος Nfrot 495 23/11/01
PC44Q 38111130981 Η/Υ Ρ58 Δηυητοίου Μαοία 23/11 ADI
PC9Q Α130-

001000280
Η/Υ Ε13 Δηυητοίου Mania 12/12/00

PC221 3800687611 Η/Υ Είΐ 9epuic HMac 482 04/07/00
PC446 38111130954 Η/Υ ess Sennit HMnc 482 23/11/01
PC223 3800687639 Η/Υ ΕΑ1 KaatoacAiiat

Θεοδόσιος
474 04/07/00

-

Σε αυτή την αναφορά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του κωδικού του
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υλικού, στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού και στο σύνδεσμο του χρήστη του υλικού για να 

ανοίξουμε τις αντίστοιχες φόρμες.

3.5.5.3 Χρεωμένα υλικά ανά Υπηρεσία

Επιλέγουμε από τη λίστα την Υπηρεσία για την οποίο ενδιαφερόμαστε. Κάνουμε κλικ στη συνέχεια 

στο κουμπί Εκτέλεση Αναφοράς...

U Χμιωμένα υλικά ανά Υπηρεσία Microsoft Internet Explorer wr-ici

File Edit View Favorites Tools Help | Links

J

Γ /w. Λογική Πίσω Κλείσιμο

! Χρεωμένα υλικά ανά Υπηρεσία

^"ΊΞκτέλεση Αναφοράς Επαναφορά |

QUERY
Επιλέξτε την Υττηρεσίαφβ Μήκη

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

d
,φ Internet /.

... και εμφανίζεται η αναφορά που ζητήσαμε.

Ιίΐ __ ___ ____ ___ | | I f# Internet
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Όπως και προηγουμένως, έτσι και σε αυτή την αναφορά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ 

επάνω στο σύνδεσμο του κωδικού του υλικού, στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού και στο 

σύνδεσμο του χρήστη του υλικού για να ανοίξουμε τις αντίστοιχες φόρμες.

3.5.5.4 Ισχύουσες χρεώσεις Η/Υ

Εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά στην οποία εμφανίζονται όλες οι χρεώσεις Η/Υ.
3 Ιοχυυυυιι, xpiujuut, Η/Υ Microsoft Internet Explorer - Ini

J File Edit iiew Ffivortes look tjelp Links

Αστική Πίσω Κλείσιυο

Ισχύουσες χρεώσεις Η/Υ

Κωδικός υλικού Serial No Τύπος υλικού Κωδικός παρτίδας Χρήστης Τηλ. χρήστη Ημ/νία έναρξης χρίωσης Ημ/νία λήξης χρέωσης
PCI 3381158273 H/Y PI Δώσσαί ΜικάΑικ 233 04/07/01

PC1Q H/Y El Awwffioc 21/12/98

PC100 H/Y £7 Avopggidc Kuv/voc 572 15/01/98

PC1Q1 H/Y P14 Awmgioc 18439/00

PCI 02 3371246999 H/Y Ell Awugioc 14/03ΛΙ2

PC103 H/Y P14 Koogyiiiiovoc Seoul. 596 15/01/97

PC104 H/Y Eli Κασκαοέλης Ιωάν 773 15431/98

PC1Q5 3371248507 H/Y EZ Διδακιοοετ (Χαι£ηποοκοπι'( 14433432

PC1Q6 H/Y EZ Νικολάου Αννελ 776 15431/98

PC107 3371248508 H/Y EZ AmiJiat 22431432

PC1Q6 H/Y EZ Ιυοιόπουλοο Κων 764 154)1/98

PC1Q9 3371248537 H/Y EZ Ayvmoioc 214)1432

pen H/Y PI Awwioc 21/12/98

PC110 3371248509 H/Y EZ Ayvwffiiit 13/124X1

PC111 H/Y P7 Awwoioc 05437430

PC112 3371248515 H/Y EZ Ekioc 26433432

PC113 3371248513 H/Y Eli Εκιός 10/10431

PC114 H/Y EZ Μακριΐου Μττούάιου Δόιπτοινο 9Β7 15431/98

PC115 H/Y EZ flP!iro»fi,t.,NiKi>mot 876 15431/98

PC116 H/Y EZ Καισούλη Κάιου Ελόιη 883 15431/98

PC117 H/Y P7 Παπαοοίίοτ Κων/voc 895 15431/98

PC118 H/Y EZ Αννωσιοο 214314)2

PC119 H/Y EZ ΣαιρατΖέοη Μοο. 897 15431/98

PCI 2 3381158253 H/Y El Κοινή χρήση 21/12/98

PCI 20 H/Y EZ Γεωονανιά Ζωή 884 15431/98

βί Done φ Internet

Σε αυτή την αναφορά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του κωδικού του 

υλικού, στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού και στο σύνδεσμο του χρήστη του υλικού για να 

ανοίξουμε τις αντίστοιχες φόρμες.

3.5.5.5 Ισχύουσες χρεώσεις οθονών

Εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά στην οποία εμφανίζονται όλες οι χρεώσεις οθονών.
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ίμιωυΐΜ, υθυνών Microsoft Internet fcxplorer -ini χ

| Ble £dt £iew Fftvorles look Ijelp Ϊ.ΙΗα ”Κ5Ι

Αΰϊΐκή Πίσω Κλείσιυο

Κωδικός
υλικού Serial Να T“"Di.υλικού

Κωδικός
παρτίδας Χρήστης Τηλ.

χρήστη
Ημ/νία έναρξης 
χρίωσης

Ημ.νία λήξης 
χρίωσης

MQ1 Οθόνη MQN1 Κυοιακάττουλορ 24/06/99
MQ10 HD009845000902 Οθόνη ΜΟΝΙ BeXsvitec Κων/voc 01/11/99

ΜΟΙΟΟ Οθόνη Μ0Ν1 Ayvimrioc 03/0290

MQ101 Οθόνη ΜΟΝΙ gsotwiaiog Masihs 244 039290

MQ1Q2 15B2321W Οθόνη ΜΟΝΙ ΕσΒσρ'όδοu «iiitewi 18/1090
MQ1Q3 Οθόνη MQN1 Awmtioc 039290 —
ΜΟ104 Οθόνη ΜΟΝΙ TCiuiyoc toewnc 389 039290

MQ105 Οθόνη ΜΟΝΙ Awwroc 189290

MQ1Q6 Οθόνη ΜΟΝΙ Aymaroc 253 189290

MQ107 Οθόνη MQN2 Σκαλίδης EXeuScoioc 684 159198

MQ108 FS7412494 Οθόνη MQN2 Κοινόχρηστη χρήση· 
p κονορ koj

239492

MQ109 Οθόνη MQN2 Σατοσιδέυη Man 897 159198
MQ11 Οθόνη ΜΟΝΙ Κοιυπ χρήση 21/1298

MQ110 Οθόνη MQN2 neeot rsmcvioc 873 159198

MQ111 Οθόνη MQN4 AyywJiit 089192

MQ113 Οθόνη ΜΟΝ11 Taipoviawn Mooia 586 159198
MQ114 Οθόνη ΜΟΝ2 Mavuggpnc A6av 898 159198

MQ115 Οθόνη ΜΟΝ2 Βοδσκίδηί Α8σνησιο( 863 159198

MQ116 Οθόνη ΜΟΝ2 Γωο»όποο>ο< Nevcc 495 159198

MQ117 ΜΤ71C3063004 Οθόνη ΜΟΝ4 Awippioc 30/1191
Μ011Θ MT71C3061516 Οθόνη ΜΟΝ4 ΤσουλφΙδηί Ελ. 788 039198

MQ119 Οθόνη ΜΟΝ11 Μιναήλ Δηυήιρκκ 159198

Μ012 Οθόνη ΜΟΝΙ Κοινή χρήση 21/1298

http://VJap.uom.iy: 7777/pk/portal/PORTAL. ***pa_app_modute .lnk?p_arg_nafTie5-_moduleid8ip_arg_value5-60867510608ip_arg_names·,_sessio

Σε αυτή την αναφορά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του κωδικού του 

υλικού, στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού και στο σύνδεσμο του χρήστη του υλικού για να 

ανοίξουμε τις αντίστοιχες φόρμες.

3.5.5.6 Ισχύουσες χρεώσεις εκτυπωτών

Εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά στην οποία εμφανίζονται όλες οι χρεώσεις εκτυπωτών.
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^luxuuuuu. Vi·· in in ιι. u< ι unui ιών Microsoft Internet fcxplorer

J £ile Edit Xiew Favorites look tjeip

- I □ I x
i.unks”12l

Αρχική Πίσω Κλείσιυο

Ισχύουσες χρεώσεις εκτυπωτών

Κωδικός υλικού Serial No Τύπος υλικού Κωδικός παρτίδας Χρήστης Τηλ. χρήστη Ημ/νία έναρξης χρίωσης Ημ/νία λήξης χρέωσης
PR1 CNZN500389 Εκτυπωτής PRINT12 Κοινή κΒήοτι 15/05/99

PR1Q Εκτυπωτής PRINTI5 Δηυπτοιάδου Δδοττοινιι 310 29/06/99

PR10C Εκτυπωτής PRINT39 Τσότκινλου Σι 889 21/11/01

PR101 Εκτυπωτής PRINT39 Κοκτούλη Κάτου Ελε»η 883 21/11/01

PR1Q2 CNZN503448 Εκτυπωτής PRINT39 Βαζακίδης ΑΒρνήτιος 863 21/11/01

PR1Q3 JPTV093034 Εκτυπωτής PRINT39 gMOtyysAiSn; R4CV1°1 844 21/11/01

PR1Q4 NL1V113973 Εκτυπωτής PRINT39 Στεφανίδης Γεώρν'δς 872 21/11/01

PR1Q5 110L3165462K Εκτυπωτής PRINT39 Μάνδοε Βασιλική 893 22/11/01

PR1Q6 108L3139563L Εκτυπωτής PRINT38 Ζαττοόνηε AtiXAtec 690 22/11/01

PR1Q7 ESS4D221XH Εκτυπωτής PRINT38 Παπαναστασίου Ιωάννης 696 22/11/01

PR108 JPKGJ63234 Εκτυπωτής PRINT39 Μΐΐολόττουλοε Γεώονιοί 22/11/01

PR109 JPV7000750 Εκτυπωτής PRINT38 Γκίνονλοίΐ Δπίΐιίτρηε 688 22/11/01

PR11 JPXT027134 Εκτυπωτής PRINT16 Κωνστσντινίδου Υπατία 687 02/07/99

PR110 CNVM101546 Εκτυπωτής PRINT38 Νούλαί Αθανάσκχ 677 22/11/01
PR111 FRFWD03029 Εκτυπωτής PRINT39 ZdoitooKric EutCiyioc 680 22/11/01

PR112 JPKGJ63234 Εκτυπωτής PRINT18 Ποωτόνεοος Νικόλαοτ 22/11/01

PR113 US5AH210T7 Εκτυπωτής PRINT39 Βλσϊοττούλου Μάρω 867 22/11/01

PR114 842060470119 Εκτυπωτής PRINT40 Διδάκτορες Οικονουικού 13/11/01

PR115 Εκτυπωτής PRINT39 Παπαναστασίου Δηυ, 878 22/11/01

PR116 009L3084186 Κ Εκτυπωτής PRINT38 Ψαοοου Μανδαληνή 494 23/11/01

PR117 BG3080TA113 Εκτυπωτής PRINT38 Παπαδηυητρίου ΠΟοαοε 486 23/11/01
PR116 JPBTU58775 Εκτυπωτής PRINT38 Νάσκου Πεοοάκη Πσοασκεϋή 499 23/11/01

PR119 67AV3045067K Εκτυπωτής PRINT38 ΚουσκουΒέλης Ηλίας 497 23/11/01

PR12 Εκτυπωτής PRINT17 Άννωστοε 02-07/99

PR12 Εκτυπωτής PRINT17 Κωστούλα ΣιέΛλα 279 0907/99
Done φ Internet

Σε αυτή την αναφορά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του κωδικού του 

υλικού, στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού και στο σύνδεσμο του χρήστη του υλικού για να 

ανοίξουμε τις αντίστοιχες φόρμες.

3.5.5.7 Μη χρεωμένα υλικά

Εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά στην οποία εμφανίζονται όλα τα μη χρεωμένα υλικά.
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JMn χρεωμένα υλικά Microsoft Internet Explorer

File Edit Yiew Favorites lools be Ip

Hi JHJxJ

_________________ | j Links »

Μη χρεωμένα υλικά

Τύπος υλικού Κωδ. υλικού Serial No Κωδ. παρτίδας Κατάσταση
CD-ROM CD3 A03281547 CDR0M2 Κανονική λειτουργία
DVD-ROM D V2 DVD1 Κανονική λειτουργία
Floppy Disk Drive FD1 FLOPPY1 Κανονική λειτουργία

Hub HB9 0200/7P1F175103 HUB7 Κανονική λειτουργία
Οθόνη MQ000 MON12 Κανονική λειτουργία

M0112 MON2 Κανονική λειτουργία

M0413 1Z50713YE MON25 Κανονική λειτουργία
M0419 1Z50704YE MON25 Κανονική λειτουργία
MQ420 1Z50705YE MON25 Κανονική λειτουργία
MQ421 1Z50706YE MON2S Κανονική λειτουργία
M0422 1Z50707YE MON25 Κανονική λειτουργία
MQ424 1Z50709YE MON25 Κανονική λειτουργία
M0425 1ZS0730YE MOH2F Κανονική λειτουργία

MQ426 1Z50732YE MON25 Κανονική λειτουργία
MQ423 1Z50729YE MOH25 Κανονική λειτουργία
MQ429 1Z50716YE MON25 Κανονική λειτουργία
MQ43Q 1X50361 YE MON25 Κανονική λειτουργία
MQ432 1Z50716YE MQN25 Κανονική λειτουργία
MQ433 1Z50713YE MON25 Κανονική λειτουργία

Πολυμηχάνημα OJ1 ES0B2C40FN POLYM1 Κανονική λειτουργία

QJ2 ES0B2C40FW POLYM1 Κανονική λειτουργία

QJ3 ESOB2C40FY POLYM1 Κανονική λειτουργία
OJ4 ESOB2C40G5 P0LYM1 Κανονική λειτουργία

H/Y PC1000 T10841 EZ6 Κανονική λειτουργία
pcinm TQR7Q P7R

D

AatiKrt Πίσω Κλείσιυο

ζΐ
φ Internet

Σε αυτή την αναφορά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του κωδικού του 

υλικού και στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού για να ανοίξουμε τις αντίστοιχες φόρμες.

3.5.5.8 Μη χρεωμένα υλικά ανά τύπο υλικού

Επιλέγουμε αρχικά από τη λίστα τον τύπο του υλικού που μας ενδιαφέρει. Κάνουμε κλικ στη 

συνέχεια στο κουμπί Εκτέλεση Αναφοράς...
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~α

Αοϊΐκή Πίσω Κλάσιυο

Μη χρεωμένα υλικά ανά τύπο υλικού

Επαναφορά

QUERY
Εττίλέξτε τον τύπο uAlKOt^Jyideo Pro)ector~

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

£f| Done

__________
10 Internet

και εμφανίζεται η αναφορά που ζητήσαμε.
J Μη Kpnu|ifV(i υλικό ανά τύπο ιιλικοϋ - Microsoft Internet Explorer

Eile Edit View Favorites look (jelp

JnJ*J
i I Links

~3

Μη χρεωμένα υλικά ανά τύπο υλικού

Τύπος υλικού Κωδ. υλικού Serial No Κωδ. παρτίδας Κατάσταση 

Video Projector VP2 G1302067 VPR01 Κανονική λειτουργία

VP3 G1302073 VPRQ1 Κανονική λειτουργία

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 2 
Σειρά(-ές) 1 - 2

Αρχική Πίσω Κλείσιυο

Εττίλέξτε τον τύπο υλικού 15
Ταξινόμηση Κωδ. υλικού Αύξουσα σειρά, Κατάσταση Αύξουσα σειρά
Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Done φ Internet

Σε αυτή την αναφορά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο του κωδικού του 

υλικού και στο σύνδεσμο της παρτίδας του υλικού για να ανοίξουμε τις αντίστοιχες φόρμες.
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3.5.6 Αναφορές βλαβών και επισκευών

3.5.6.1 Βλάβες υλικών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Πληκτρολογούμε στα αντίστοιχα πλαίσια τις ημερομηνίες που καθορίζουν τα χρονικό διάστημα για το 

οποίο ζητούμε να εμφανιστούν οι βλάβες υλικών. Κάνουμε κλικ στη συνέχεια στο κουμπί Εκτέλεση 

Αναφοράς...

... και εμφανίζεται η αναφορά που ζητήσαμε.
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Σε αυτή την αναφορά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κλικ επάνω στο σύνδεσμο της ημερομηνίας 

βλάβης, κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξει η φόρμα Διαχείριση βλαβών και επισκευών 

για τη συγκεκριμένη βλάβη, σε κατάσταση επεξεργασίας.

Μπορούμε επίσης να κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο του Serial number, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα 

να ανοίξει η φόρμα Διαχείριση υλικών - Επεξεργασία για το συγκεκριμένο υλικό.
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Τέλος, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο του χρήστη για να ανοίξει η φόρμα Χρήστες υλικών 

για το συγκεκριμένο χρήστη.
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3.5.6.2 Βλάβες που δεν έχουν επισκευαστεί ακόμη (υπό επισκευή)

3.5.6.3 Επισκευές από εταιρίες λόγω εγγύησης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

Πληκτρολογούμε στα αντίστοιχα πλαίσια τις ημερομηνίες που καθορίζουν τα χρονικό διάστημα για το 

οποίο ζητούμε να εμφανιστούν οι επισκευές από εταιρίες. Κάνουμε κλικ στη συνέχεια στο κουμπί 

Εκτέλεση Αναφοράς...
-J έπισκευες »πο εταιρίες Λόγω εγγύησης - καυορισμος χρονικής περιοοου - microsoic internet !3Κ|ΜΜαΒ£|ΜΜ·Η············9Ι·]ΰ|
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... και εμφανίζεται η αναφορά που ζητήσαμε.
-3ΞΠΕΓ

File Edit View Favorites Iools Help

Επισκευές οπό εταιρίες Λόγω εγγύησης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Αρχική Πίσω Κλείσιμο

ΕταιρίαΗμ/νία
βλάβης Serial No Χ["'σΤ.,>ί Λιή*υλικου χρεωσης

Τύπος
υλικού

Λήξη
ίννύησης Περιγραφή βλάβης Ενίργί'α απσκΐυής Λήξη

επισκευής
24/05/04 SN123456789 test χρήστης CD-ROM 21/06/07 Δεν διαβάζει τα 

αντενραμμένα cd
Επισκευή από την εταιρία 25/05/04 
(εντός εγγύησης)

30/05/04

24/05/04 SN123456789 test χοήστηε CD-ROM 21/06/07 Δεν διαβάζει τα 
ανιεγραμμένα cd

Επισκευή από την εταιρία 25/05/04 
(εντός εγγύησης)

30/05/04

24/05/04 SM123456789 test xonarnc CD-ROM 21/06/07 Δεν διαβάζει τα 
ανιεγραμμένα cd

Επισκευή από την εταιρία 25/05/04 
(εντός εγγύησης)

30/05/04

24/05/04 SN123456789 test xoharnc CD-ROM 21/06/07 Δεν διαβάζει τα 
ανιεγραμμένα cd

Επισκευή από την εταιρία 25/05/04 
(εντός εγγύησης)

30/05/04

24/05/04 SN123456789 lest upritriric CD-ROM 21/06/07 Δεν διαβάζει τα 
αντεγραμμένα cd

Επισκευή από την εταιρία 25/05/04 
(εντός εγγύησης)

30/05/04

24/05/04 SN123456789 test xonarnc CD-ROM 21/06/07 Δεν διαβάζει τα 
ανιεγραμμένα cd

Επισκευή από την εταιρία 25/05/04 
(εντός εγγύησης)

30/05/04

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 6 
Σειρά(-ές) 1 - 6

Ημερομηνία από (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) 01/01/04 _
var imnia eos 31/12/04
Χρήστης CNC_ADMIN

zi
ί] Done Φ Internet //.

Όπως και στην προηγούμενη αναφορά, και σε αυτή την αναφορά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 

κλικ επάνω στο σύνδεσμο της ημερομηνίας βλάβης, στο Serial number του υλικού και στον χρήστη 

του, για να ανοίξουν οι αντίστοιχες φόρμες.

3.5.6.4 Επισκευές από δικούς μας τεχνικούς για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Πληκτρολογούμε στα αντίστοιχα πλαίσια τις ημερομηνίες που καθορίζουν τα χρονικό διάστημα για το 

οποίο ζητούμε να εμφανιστούν οι διαγωνισμοί. Κάνουμε κλικ στη συνέχεια στο κουμπί Εκτέλεση 

Αναφοράς...
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______________________ 11 links ” ^3

-------------------------------------- 3
-·

Αουικιί Πίσω Κλείσιυο

Ne View Favorites look Help

Επισκευές από εταιρίες Λόγω εγγύησης - Καθορισμός χρονικής περιόδου

<Ε Εκτέ Αεση Αναφοράς
3^

QUERY 
Ημερομηνία από (ΗΗ/ΜΜ/Η??: |01/01/0Ί 

Ημερομηνία έως (HH/MM/ESi|31/12/04

Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτυων (ΚΥΔ) Πανετπστημου Μακεδονίας

IjPone
ζΐ

•JJ) Internet

... και εμφανίζεται η αναφορά που ζητήσαμε.

Όπως και στην προηγούμενη αναφορά, και σε αυτή την αναφορά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 

κλικ επάνω στο σύνδεσμο της ημερομηνίας βλάβης, στο Serial number του υλικού και στον χρήστη 

του, για να ανοίξουν οι αντίστοιχες φόρμες.
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3.6 Αναζητήσεις

Οι παρακάτω αναζητήσεις είναι ενδεικτικές, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει πολύ 
περισσότερες ανάλογα με τον συνδυασμό κριτηρίων που θα εισάγει.

3.6.1 Διαγωνισμοί και Είδη τους

3.6.1.1 Διαγωνισμοί και είδη διαγωνισμών

• Αναζήτηση διαγωνισμών και ειδών διαγωνισμού

Εισάγουμε τα κριτήρια αναζήτησης και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση Αναφοράς.
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1 21 Αίσια διαγωνισμών και ειδών Καθορισμός κριτηρίων - Microsoft Internet Explorer Maun
j file ΕΑ View Favorites Tools Help j.Unte

·*■ 1
Λογική Πίσω Κλείσιμο

I
1 l Λίστα διαγωνισμών και ειδών Καθορισμός κριτηρίων

Εκτέ λεση Αναφοράς | Επαναφορά |

QUERY

Αρ. διακήρυξης: ~3Γ
ΗμΜα προκήρυξης: | 41
Ημ/νία διενέργειας: [> “3 |ΐ 0/01/04

Περιγραφή είδους: | 41
Ποσότητα: ~3Γ~
Τιμή: |> "3] |μ5

Επιλογές τάξης γραμμών

Ταξινόμηση κατά 1.|% jJ |Αύζουσα σειρά

2. [% Η |Αύζουσα σειρά

3. Η |Αύξουσα σειρά

4. [% jJ |Αύξουσα σειρά

5. \\ Η |Αύξουσα σειρά

6. [% Η |Αύξουσα σειρά _^J

Λ

!4JDone Ι· Internet

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης φαίνεται παρακάτω:
5 Λίστα διαγωνισμών και ειδών Αποτελέσματα αναζήτησης Microsoft Internet Explorer

| file £dt Yiew Favorites Tools Help 1 jum“ ”1

-K" ΐ, -

Λογική Πίσω Κλείσιυο

Λίστα διαγωνισμών και ειδών - Αποτελέσματα αναζήτησης

Αρ.
διακήρυξης
111/04

Τύπος διαγωνισμού Ημ/νία προκήρυξης Ημ/νία διινίργιιας Περιγραφή οδούς Ποσότητα Ποσότητα που παραλήφθηκε Τιμή

Τακτικός 01Λ31/04 20Λ31Λ34 Οθόνες 17* TFT 5 0 1000

Τακτικός 01Λ31/04 20/01/04 PC's Pentium IV με CD Rom 10 5 4000

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 2 
Σειρά(-ές) 1 - 2

ejDone

zi
® Internet

• Εμφάνιση όλων των διαγωνισμών και ειδών διαγωνισμού

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων και εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά.
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| '^Λιιιιιι (Ιιιιγιιινιιιμών kui ειδών Milrosoft Internet Explorer -lolxl

J Fie £dit Favorites look Help
Ιί|ur*5

........... J

Λογική Πίσω Κλεισιυο

Λίστα διαγωνισμών και ειδών

Αρ. διακήρυξης Τύπος Ημ/νία προκήρυξης Ημ/νία διινίργειας Πιριγραφή είδους

Τακτικός 01/01/04 20/01/04 PC's Pentium IV με CD Rom

Τακτικός 01/01/04 20/01/04 Οθόνες 17" TFT

Ποσότητα Τιμή (€) 

10 4000

5 1000

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 2 
Σειρά(-ές) 1 - 2

Χρήστης CNC_ADMIN

ΗΗ··
Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανϊπιστημίου Μακεδονίας

δ
4J Done φ Internet Δ

3.6.2 Είσοδος υλικών στην αποθήκη 

3.6.2.1 Παραλαβή από διαγωνισμό

ΕΕΕ in, υλικού ιιιιΰ ιιιιμιιλαβή ειδών διαγωνισμού Microsoft Internet Explorer -lol*l
1 Be £d* View Favorites Tools Help α

V
Λογικό Πίσω Κλείσιυο

Είσοδος υλικού από παραλαβή ειδών διαγωνισμού

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Αποτέλεσμα εκτέλεσης: [Κανένα]

Τύπος εισόδου: Διαγωνισμός

Υπάλληλος: Test υπάλληλος

Εταιρία: 3
Μεταφορέας: 3
Ημ/νία (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): 21-07-2004

Σχόλια: Δ
Εκτέλεση | Επαναφορά j^^^ναζήτηστ^^^^^Ξμφάνιση όλων'^^

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Αποτέλεσμα ^ τ τ _ .
εκτέλεσης Είδος διαγωνισμού Ποσότητα Τιμή: Αρ. τιμολογίου: Αρ· δεΑ,'°υ

αποστολής:

1 [Κανένα] | 31 Ί 1 I

[Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

■Ηϋ

-1
Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανϊπιστημίου Μακεδονίας

I 3d
Done φ Internet ___ Δ
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• Αναζήτηση παραλαβής ειδών διαγωνισμού

Εισάγουμε τα κριτήρια αναζήτησης και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση Αναφοράς.

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης φαίνεται παρακάτω:
Η,'άΙΙίΙ'λΊ'ΊΊ,ιίιίΙΙιΙΙΙΜ
. | Fie Edit View Favorites Tools

παρσλαβές ειδών διαγωνισμού - Αποτελέσματα αναζήτησης

Help

Microsoft Internet Explorer

igjjfl

ιι^

Αρχική Πίσω Κλάσιμο

Λίστα εισόδων ατην αποθήκη από παραλαβές ειδών διαγωνισμού - Αποτελέσματα αναζήτηση

Αθροισμα
Σύνολο
σελίδας
Γενικό
σύνολο

Αρ.
διακήρυξης

111/04

Ημ/νία
εισόδου

05/07434

Κρινρα,ή Ετα Αρ
είδους r τιμολογίου

PC's Pentium IV με Tjsl 11112222
CD Rom

Αρ. δελτ. 
αποστολής 

μη ορισμένο 
(null)

Ποσότητα που τ 
παραλήφθηκε

5 2000

5 2000

Ποσότητα που 
αναμένομε 

10

10

Ανώτατη
τιμή

4000

4000

5 2000 10 4000

5 2000 10 4000

Συνολικός αριθμός σειρών σιην αναφορά-1 
Σειρά(-ές) 1 -1

4ij Done
— .d

I * Internet £

• Εμφάνιση όλων των παραλαβών ειδών διαγωνισμού

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων και εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά.
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ιιιιμιιλαβές ειδών διιιγωνιυμυύ Microsoft Internet Explorer

File £dit View Favorfces Tools Help

Αρχική Πίσω Κλείσιυο

Λίστα εισόδων ατην αποθήκη από παραλαβές ειδών διαγωνισμού

Περιγραφή είδους Ημ/νία
εισόδου

21/06/04

Εταιρία

Test
εταιρία

Αρ.
τιμολογίου

Αρ. δελτ. 
αποστολής

Ποσότητα
παραλαβής

Τιμή
παραλαβής

Ποσότητα είδους 
διαγωνισμού

Ποσότητα που εχει 
παραληφβεί

PC’s Pentium IV με 
CD Rom

05/07/04 Test
εταιρία

11112222 5 2000 10 5

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 2 
Σειρά(-ές) 1 - 2

Ταξινόμηση ΗμΛι'α ασόδου Αύξουσα σειρά. Εταιρία Αύξουσα σειρά 
Χρήστης CNC_ADMIN

Copyri^il® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανιτηστημίου Μακεδονίας

141 Φ Internet

3.6.2.2 Αγορά χωρίς διαγωνισμό

• Αναζήτηση αγοράς υλικών

Εισάγουμε τα κριτήρια αναζήτησης και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση Αναφοράς.
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ESS
Fite Edit Yiew Favorites loots Help

ιιγορΜ. Κ<ιθο(ΐκΐ|ΐιί(, κμιιΐ||>ιων Murosuft Internet Explorer -iPlxl

Αρνική Πίσω Κλείσιυο

Λίστα εισόδων στην αποθήκη αττό αγορές - Καθορισμός κριτηρίων

Εκτέλεση Αναφοράς | Επαναφορά |

QUERY

Εταιρία:

ΗμΜα θσόδου: |

Είδος αγοράς: | παρόμοιο με 

Αρ τιμολογίου: [""

"ΞΙ I
- I |Μπσταρίες%

di

Επιλογές τάξης γραμμών 
Ταξνόμηση κατά 1 
2
3
4 

5.
6

-I |Αύζουσα σειρά 

d |Αύξουσα σειρά _rJ

d |Αύξουσα σειρά d 

-I IΑύΤουσασειρά -I

-I IΑύΤουσασειρά -1

d (Αύξουσα σειρά d

j^l Done
d

•0 Internet

To αποτέλεσμα της αναζήτησης φαίνεται παρακάτω:
3 Λίστ<ι εισόδων στην οποϋήκη οπό αγορές Αποτελέσματα αναζήτησης Microsolt Internet Explorer

IJ File Edit View Favorites Tools Help jjunks

Αρνική Πίσω Κλείσιυο

Λίστα εισόδων στην αποθήκη από αγορές - Αποτελέσματα αναζήτησης

Ημ/νία ιισόδου Είδος αγοράς Εταιρία Αρ. τιμολογίου Αρ. όιλτ. αποστολής Τιμή Ποσότητα

Q5/Q7434 Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ Tg■;t -d'dl·.' 22221!222 μη ορισμένο (null) 100 10
Σύνολο σελίδας 100 10
Γενικό σύνολο 100 10

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά-1 
Σαρά(-ές) 1 -1

d
Copyright® 2004, Κένιρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

__________ d
!4] ___________________ Γ I Ι· Internet ^

• Εμφάνιση όλων των αγορών υλικών

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων και εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά.
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1 Λιυ ι ο ι κιίιόων ιι ι ΐ|ν ιιιιυθΓ|Κΐ| ιιιιό «ιγομίς Microsoft Internet txplorer

file View Fjvortes Took Help

-Ihl xl
links

-------- 3
Λογική Πίσω Κλείσιυο

Λίστα εισόδων στην αποθήκη από αγορέ

Ημ/νία εισόδου Είδος αγοράς Εταιρία Αρ. τιμολογίου Αρ. δελτ. αποστολής Ποσότητα Τιμή
21/06AJ4 CD-ROM Test εταιρία 11111111 1 200

Μπαταρίες νια τηλεκοντρόλ Test craioig 22222222 10 100

Συνολικός αριθμός σαρών στην αναφορά- 2 
Σειρά(-ές) 1 - 2

Ταξινόμηση Ημ/νία εισόδου Αύξουσα σειρά. Εταιρία Αύξουσα σειρά
Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

dΒί Done j I I \φ Internet

3.6.2.3 Αποδοχή δωρεάς

,JΗυιιόικ, υλικών min Λιορι <i Microsoft Internet Explorer

| Fie Edit View Favorites look Ijelp

■■

Αρχική Πίσω Κλείσιυο

Είσοδος υλικών από δωρεά

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Αττοτέλεετμα εκτέλεσης:

Τύπος εισόδου: 

Υπάλληλος

Εταιρία:

Μεταφορέας 

Ημ/νία (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)

[Κανένα] ~^1 

Δωρεά y |

ΤθεΙυπάήήητΙος j*]

ΞΙ
“3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΩΡΕΑΣ
Αποτέλεσμα εκτέλεσης: Είδος δωρεάς

| [Κανένα] 3

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

Αρ δελτ. αποστολής: Αιτιολογία:

CopynjJrt© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπισπρου Μακεδονίας

,£J Done
•f1

H Internet

• Αναζήτηση δωρεάς

Εισάγουμε τα κριτήρια αναζήτησης και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση Αναφοράς.
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Το αποτέλεσμα της αναζήτησης φαίνεται παρακάτω:

• Εμφάνιση όλων των δωρεών

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων και εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά.

-214-



Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης του ΚΥΔ Μαρία Μύαρη, M1S 2004

ΒΒ Λωμιές - Mkrosolt Internet Explorer ^injx]

lySS!.0.·^ Αουικπ Πίσω ΚΑεισιυο

| Λίστα εισόδων στην αποθήκη από δωρεές _________________________________________________________1

Rle £dit ^iew Favorites Tools belp

U

Ημ/νία εισόδου Είδος δωριάς Εταιρία Αρ. δελτ. αποστολής Αιτιολογία

1 palmtop Test εταιρία 11112222 Λόγω μεγάλης προμήθειας στο 2003
Q5/07/O4 1 οθόνη SONY 17" Test εταιρία 22222222 Διαφημιστική ενέργεια

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 2 
Σειρά(-ές) 1 - 2

Ταξινόμηση Ημ/νία εισόδου Αύξουσα σειρά, Εταιρία Αύξουσα σειρά 
Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Done
_______________d
Φ Internet

3.6.2.4 Αντικατάσταση από επιστροφή

• Αναζήτηση αντικατάστασης

Εισάγουμε τα κριτήρια αναζήτησης και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση Αναφοράς.
1 3 Αίσια > ιοόδιιιν οιην ιιιιοΒήκιι ιιιιό ιινιικατιισιάσεις - Κιιθορισμΰς κμιτιιμίων Microsoft Internet Explorer JolsJ

| Y.iew Favorites look Help »Ε1

-TiPif·-·
Αρχική Πίσω Κλασιυο

if Λίστα εισόδων στην αποθήκη από αντικαταστάσεις - Καθορισμός κριτηρίων |

Εκτέλεση Αναφοράς | Επαναφορά |

QUERY

C— Tnif-iiVr
PROMOTION _±j 
SYSWARE

bSSPySSizI

Επιλογές τάξης γραμμών
Ταξινόμηση κατά 1, | Ημ/νία εισόδου w\ |Αύξουσα σειρά _^J
2 | Εταιρία |Αύξουσα σειρά _^J
3 |% 2} 1 Αύξουσα σειρά

4. 1% Η 1 Αύξουσα σειρά d
5. \% 1 Αύξουσα σειρά

6 [% Η |Αύξουσα σειρά d

| Copyright® 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ζΐ

- 4} Done β Internet

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης φαίνεται παρακάτω:
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jAlimi »ιπόΛικν στην αποθήκη από αντικαταστάσεις - Αποτελέσματα αναζήτησης - Microsoft Internet Explorer

File £dit tfew Favorites look Help

Λίστα εισόδων στην αποθήκη από αντικαταστάσεις - Αποτελέσματα αναζήτησης

Ημ/νία εισόδου Εταιρία Αρ. δίλτ. αποστολής
25/07/04 Test εταιοκ· 33334444

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά-1 
Σειρά(-ές) 1 - 1

Αονική Πίσω Κλειοιυο

Εταιρία 55

Ταξινόμηση Ημ/νία εισόδου Αύξουσα σειρά, Εταιρία Αύξουσα σειρά
Χρήστης CNC_ADMIN

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

■ifiy Done
_______  zi

•φ Internet

• Εμφάνιση όλων των αντικαταστάσεων

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων και εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά.
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3.6.2.5 Άλλη είσοδος υλικών

• Αναζήτηση άλλων εισόδων υλικών

Εισάγουμε τα κριτήρια αναζήτησης και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση Αναφοράς.
3 Aimιι ιιλλαιν ι ιοοάων κλικών Καθορισμοί, κριτηρίων Microsoft Internet Explorer

j 0te Edit View Favorites loots Help

Αυνικη Πίσω Κλάσιμο

Λίστα άλλων εισόδων υλικών - Καθορισμός κριτηρίων

Εκτέλεση Αναφοράς | Επαναφορά |

QUERY
Είδος εισόδου I παρόμοιο με 3 |%οθόνη%

ΗμΜα οσόδου: | 3 I

Επιλογές τάξης γραμμών
Ταξινόμηση κατά 1 [%3 |Αύξουσα σειρά 3 

2 |%3 ΐΑύζουσα σειρά y|

3. [% 3 ΐΑύζουσα σειρά ^|

4 \% 3 ΐΑύζουσασειρά Η

d
Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

® Done
Δ

Φ Internet
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Το αποτέλεσμα της αναζήτησης φαίνεται παρακάτω:
Αίσια άλλων εισόδων υλικών Αποτελέσματα αναζήτησης - Microsoft Internet Explorer JnJxJ

J File Edit View Favorites Tools Help J Links >y
JL

Αο·/ική Πίσω Κλείσιυο

Λίστα άλλων εισόδων υλικών - Αποτελέσματα αναζήτησης

Ημ/νία ιισόδου Είδος Εισόδου: Περιγραφή εισόδου:

21/06/04 Βάση στήριξης οθόνης Άγγωστη είσοδος —

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 1 
Σειρά(-ές) 1 -1

------ ------------ πί
Done φ Internet ^

• Εμφάνιση άλλων εισόδων υλικών

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων και εμφανίζεται η παρακάτοι αναφορά.
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3.6.3 Υλικά

3.6.3.1 Διαχείριση υλικών

3 Λιιιχπριπη ιιλικών Microsoft Internet Explorer

Eile Edit yiew Favorites Tools yelp

jalxj

Λογική Πίσω Κλείσιμο

Διαχείριση υλικών

Τύπος υλικού:

Είσοδος υλικού: 

Διαχειριστής υλικού: 

Serial No 

Εναρξη εγγύησης: 

Λήξη εγγύησης: 

Παρτίδα υλικού. 

Κωδικός υλικού:

|Beck up Device ~3

~3

21-07-2004

(Back up Device) BACKUP1 ~^1

Σχόλια:

Επαναφορά__ j_
"3
d

Αυαζήτησιν)^^ Εμφάνιση όδων (συνοπτικά) Εμφάνιση όλων (αναλυτικά)

^?ΐασυγκεκμψι!:υυυ υιΊικυύ I

(Τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

4J Done

2Γ1
φ Internet

• Αναζήτηση υλικών

Εισάγουμε τα κριτήρια αναζήτησης και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση Αναφοράς.
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3 Aim ι ιι υλικών Kiiflu|Mii|iui. κρι ι ηρκιιν Mu rosoft Internet txplorer -lol xl

File Edit View Favorites look Help _________ o; m

Λίστα υλικών - Καθορισμός κριτηρίων

Εκτέλεση Αναφοράς | Επαναφορά |

QUERY

Τύπος υλικού: zJ Κάρτα ήχου —1
Οθόνη jJ

Serial No: | zJ 1

Λήξη εγγύησης: |> zJ 31/12/0 4

Κανονική λειτουργία 
Έχει βλάβη 
Σε επισκευή

Κατάσταση υλικού | zJ

Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 40 GB

Χαρακτηριστικά υλικού: | · zl Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 80 GB Η
[Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 420 MB

(Beck up Device) BACKUP1 ■»I 
(CO-ROM )aTEST100 ^
(CD-ROM )CDROM1 
(CO-ROM JCOROM2 zJ

Παρτίδα υλικού: | zl

Επιλογές τάξης γραμμών
Ταξινόμηση κατά 1 | Κωδικός παρτίδας Η |Αύζουσα σειρά

2 1 Serial No d |Αύζουσα σειρά

3 | Κατάσταση d |Αύζουσα σειρά d

4. 1* w | |Αύξουσα σειρά

€jDone

zJ
φ Internet

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης φαίνεται παρακάτω:
J Λίσιιι υλικών Αηοτελέιηκιτα «ινοζπίποης Murosuft Internet txplorer

j File Edit Yiew Favorites look Help

_____ -alfllsl

Αονική Πίσω Κλείσιυο

Λίστα υλικών - Αποτελέσματα αναζήτησης

P7Q PC577 38211177872 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12/02 16/12435

PC595 38212179795 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/1202 16/1205

PC594 38212179796 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/1202 16/1205

PC593 38212179798 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12432 16/12435

PC592 38212179799 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/1202 16/12435

PC591 38212179800 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/1202 16/1205

PC59Q 38212179804 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12/02 16/12/05

PC589 38212179805 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12432 16/12435

PC598 38212179806 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12432 16/1205

PC587 38212179807 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12Ό2 16/1205

PC586 38212179808 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12432 16/1205

PC585 38212179809 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/1202 16/124)5

PC5B4 38212179810 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12432 16/1205

PC583 38212179811 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12432 16/12435

PC582 38212179812 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12/02 16/1205

PC581 38212179813 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12432 16/12435

PC58Q 38212179814 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12432 16/12435

PC579 38212179815 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/1202 16/12435

PC578 38212179816 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/1202 16/1205

PC598 38212180584 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12/02 16/1205

PC597 38212180589 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12/02 16/1205

PC596 38212180595 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12/02 16/1205

PC621 38212180705 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12432 16/1205

PC635 38212180707 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12432 16/12435

PC837 38212180711 Η/Υ Κανονική λειτουργία 06/12/02 16/12435
4] D<xie φ Internet

d
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• Εμφάνιση όλων των υλικών - Συνοπτικά

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων και εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά.
■J ΛΪιι ι κλικών λιινοιιιικύ Mu rosnft Internet txiilurer -ΙΟΙ XI

! 9= Edit Y>ew Favorites look Help j Links »d

-
r~f 3g··

Λογική Πίσω Κλείσιυο

' ! Λίστο υλικών - Συνοπτικά | ί

Κωδικός υλικού Serial No Τύπος υλικού Κωδικός παρτίδας Κατάσταση Έναρξη (ννύησης Λήξη εγγύησης

SN123456789 CD-ROM aTESTIOQ Έχα βλάβη 21406434 21/06/0 7

BC1 Back up Device BACKUP1 Κανονική λειτουργία

£01 CD-ROM CDR0M1 Κανονική λειτουργία 30/01/01 30431/02

CD2 CD-ROM CDR0M1 Κανονική λαιουργία 30431431 30431/02

CD3 403281547 CD-ROM CDROM2 Κανονική λαιουργία

£S1 CD-RW CDRW1 Κανονική λαιουργία 08/11/01 08/11/05

CR4 CD-RW CDRW1 Κανονική λαιουργία 08/11/01 08/11/05

CR2 CD-RW CDRW1 Κανονική λαιουργία 08/11431 08/11435

CR3 CD-RW CDRW1 Κανονική λαιουργία 08/11/01 08/11435

CPI 65503047 Φωιοιυπικό COPIER1 Κανονική λαιουργία 1043297 10432432

DV1 DVD-ROM DVD1 Κανονική λαιουργία 30/01431 30431432

DV2 DVD-ROM DVD1 Κανονική λαιουργία 30/01/01 30431/02

EXl Fax FAX1 Κανονική λαιουργία 01/11/99 01/11430

FJ2 . Fax FAX1 Κανονική λαιουργία 01/11/99 01/11430

E01 Flooov Disk Drive FLOPPY1 Κανονική λαιουργία

HB1 Q200/7P1F175102 Hub HUB1 Κανονική λαιουργία 01/12/00 01/12431
HB2 020077P1F175101 Hub HUB1 Κανονική λαιουργία 01/12/00 01/12431

HB3 0200/7P1F175105 Hub HUB1 Κανονική λαιουργία 01/12/00 01/12431

HB10 Hub HUB2 Κανονική λαιουργία 01/12/Ό0 01/12431

HB4 Hub HUB3 Κανονική λαιουργία

HB5 Hub HUB4 Κανονική λαιουργία

HB6 . Hub HUB5 Κανονική λαιουργία
HB7 Hub HUB5 Κανονική λαιουργία

HB8 Hub HUB7 Κανονική λαιουργία

HB9 0200/7P1F175103 Hub HUB7 Κανονική λαιουργία 01/12430 01/12431 ζΐ
Done j φ Internet A

• Εμφάνιση όλων των υλικών - Αναλυτικά

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων και εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά.
| ^ Λίυ ιιι υλικών Ανιιλιιιικι'ι Microsoft Internet t-xplorer β··· -ΙοίχΙ

j Rle Edit View Favorites loots Help IJlw» »d

-

Αρχική Πίσω Κλείσιυο

Λίστα υλικών-Αναλυτικά 11''·l
*

Κωδικός
υλικού

Serial No
υλικου

Κωδικός
παρτίδας

Χρήστης Τηλέφωνο Κατάσταση Έναρξη
ιγγύησης

Λήξη
ίγγύησης

-

PCI 3381158273 H/Y El Mix άλας 233 Κανονική
λαιουργία

15/1298 15/12/01

PC2 3381158266 H/Y El Kuoiqk0ttou4oc Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

PC3 H/Y El Δηυοπούλου- Παππά Κανονική 15/12438 15/12431
Αννελική λαιουργία

PC4 3381158272 H/Y El Αβ,Ι^βκπΜ, Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

PC5 3381158264 H/Y El θολού in Ανασιοσία Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

PC6 3381157808 H/Y El Bantan Μλιάνα Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

PC7 3381158238 H/Y El Καϋυένη Νικολέισ Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

PC8 3381158269 H/Y El Νάοκοιι Πεοράκη Παρασκευή 499 Κανονική
λαιουργία

15/1298 15/12431

PC9 3381158099 H/Y El Κοινή vorton Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

PC10 H/Y El Αννωστο< Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

PC11 H/Y El Αννυποι Κανονική
λαιουργία

15/12/98 15/12431

dpro w/v PI U'nn/iS νηλττη U'rrwrvmM m/19/QR m/omi

ΓΓΊ Internet //.
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3.6.4 Χρεώσεις υλικών

3.6.4.1 Διαχείριση χρεώσεων και αποχρεώσεων

^Διαχείριση χμιιϋιιιιυν κιιι αιιοχρ» αιιιιων - Microvolt Internet txplorer

File Edit View Favorites Tools Help

Αύγικη Πίσω Κλ.άσιυο

1 Διαχείριση χρεώσεων και αποχρεώσεων

Υλικό τΓου χρεώνετα1 |Κωδικός CD3,Τύπος: CD-ROM. Serial no Α03281547

' ίΓ; IDonati-Κσμου Μαντλέν
χρεώνεται το υλικό 1
Ημ/νία έναρξης χρεώσης: |21 -07-2004

Ημ/νία λήξης χρεώσης ι--------------------------
(αττοχρεώση):

Δ

Σχόλια: Λ
___ Δ

Εισανωνή | Επαναφορά {^Αναζήτηστμ*^^^μφάνισηόλωνΓ^^

(Τα ττεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

__________________________________Λ

Copyright© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

.<1
ej

__________ ___ I >iJ
• //.

• Αναζήτηση χρέωσης / αποχρέωσης

Εισάγουμε τα κριτήρια αναζήτησης και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση Αναφοράς.
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Το αποτέλεσμα της αναζήτησης φαίνεται παρακάτω:
^Λιιιι ί vι>    inν ιιλικών Αιιοτελίιιματιι ιινιιζήιιιιιης Microsoft Internet Explorer

I j Fie ΕΛ View Favorites Tools Help

Λογική Πίσω Κλείσιυο

Λίστα χρεώσεων υλικών - Αποτελέσματα αναζήτησης

Κωδικός
υλικού

Serial No
Τύττος
υλικού

Κωδικός
παρτίδας

Χρήστης
Τηλ.
χρήστη

Ημ/νία έναρξης 
χρέωσης

Ημ/νία λήξης 
χρέωσης

PC22B 3800687638 Η/Υ £41 Καοσάκης Kuv/yoc 781 05/07430

PC245 3800687618 H/Y EC1 Κϋοκιλής Δηυ. 496 22/09/00

PC26 Η/Υ El Βουτυρά ΕσισνΙα 300 21/12/98

PC293 00092602 ΧΔ Η/Υ £48 Πατταπανάνος Χάρυ 471 310101

PC374 221001ΠΓ06 Η/Υ Ρ56 Καιρίδης Δηυήτοιος 475 05/11/01
PC64 3390766659 Η/Υ Ε£ KawpiSrtt liiicivynt 

loiroxmpnyg)
382 10/09/99 10/01/02

PC64 3390766659 Η/Υ ES Καθηνητές Π.Δ. 407430 10/01/02
PC82 Η/Υ Eia TIupvqc Ιωάννης 389 03/02/00

PC84 Α130-
001000282

Η/Υ Eli Πητταττανΰνοι Χάρυ 471 03/02/00 31/0101

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 9 
Σειρά(-ές) 1 - 9

HT
— ζΐ

<φ Internet /ι

• Εμφάνιση όλων των χρεώσεων

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων και εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά.
I Aim χμιώιιι ων ιιλικών Microsoft Internet fcKplorer . |Π| χ|

1 £<Jt yiew Favorites Tools Help {funks » Π

Αρχική Πίσω Κλασιυο

' | Λίστα χρεώσεων υλικών 'ϋ

Κωδικός Serial No Τύπος υλικού
υλικου

Κωδικός
παρτίδας

Χρήστης
Τηλ.
χρήστη

Ημ/νία έναρξης 
χρέωσης

Ημ/νία λήξης 
χρέωσης

BC1 Back up Device BACKUP! ΚρίΥή χρήση 01/01/98

CD1 CD-ROM CDR0M1 Χαι/ηδάκη Seavii 20/02/01

CD2 CD-ROM CDR0M1 Τσόττρνλρυ Σι. 889 20/0201

CD3 A03281547 CD-ROM CDROM2 Maovaoimc Κων/voc 890 21/D5J01 220900

CP1 65503047 Φωτοτυπικό COPIER! Kemjuumi 853.4 0101/97

QR1 CD-RW cop'll Κυτνσιανιινίδου Υτταιία 687 13/1101 —
CR2 CD-RW CDRW1 Γεωρνίου Ατδρέας 569 12/1101

CR3 CD-RW CDRW1 Ταροιπτάνης Kw/vpc 578 12/H.Q1
CR4 CD-RW CDRV/1 Χάτίπδηυηιρίρυ Ιωάννης 585 12/1101

[Μ DVD-ROM DVD1 Τσδττονδου Στ. 889 200201

DV2 DVD-ROM DVD1 Κριτή τρήση 200201 210202

FQ1 Floppy Disk 
Drive

FLOPPY1 Γεωονανιά Ζωή 884 teaioo 220300

ΕΧ1 Fa* FAX1 Άννωστος 01/11/99

ΕΚ2 Fax FAX1 Άννωστος 253 01/11/99

tifil 0200/7P1 FI75102 Hub HUB1 ΤάΡάυδπουδος 752 01/1200

ΗΒ10 Hub HUB2 Γκλαβέια Ζωή 460 200301

ΗΒ2 0200/7P1 FI 75101 Hub HUB1 Tlpdwa. Νάνσυ. Γατ8ηυα»ή 530,531 020201
ΗΒ3 0200/7P1 FI 75105 Hub HUB1 Αννωσιρς 050201

ΗΒ4 Hub HUB3 ΚίΜί χοήση 0101/98

ΗΒ5 Hub HUB4 Κριτή χρήςχη Q1Q1Q8
ΗΒ6 Hub HUB5 ΚριΥή «ρήρη 0101/98
ΗΒ7 Hub HUB5 Konri xeiign 0101/98

ΗΒ8 Hub HUB7 KoiYrt xcrtrn 0101/98

Μ _ ΠΓ \Φ Internet
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3.6.5 Βλάβες και επισκευές

3.6.5.1 Διαχείριση βλαβών και επισκευών

ι ιιιιικι ιιιυν Microsoft Internet Explorer -inlxl
File Edit Yiew Favorites look Help

ej

Διαχείριση βλαβών και επισκευών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Υλικό που έχει τη βλάβη:

Ημ/νία διάγνωσης βλάβης:

I
|21-0?-2004

Περιγραφή βλάβης

Σχόλια:

Ενέργεια επισκευής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

Υπάλληλος που επισκευάζει / επισκεύασε ιη βλάβη: 
Εταιρία που επισκευάζει / επισκεύασε τη βλάβη 
(περίπτωση εκτός εγγύησης):

Εκτίμηση διάρκειας επισκευής (ημέρες):

Ημ/νία έναρξης επισκευής:

Ημ/νία λήξης επισκευής:

Κόστος επισκευής (περίπτωση εκτός εγγύησης): 

Παραστατικό:

"ΞΙ

Αονική Πίσω Κλείσιμο 73

“3
ζΐ

73
d

(Τα πεδία με «οκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά)

φ Internet

• Εμφάνιση όλων των βλαβών/εττισκευών

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων και εμφανίζεται η παρακάτω αναφορά.
3| Λΐιιιιι Ρλιιβών κοι ιιιιυκι ιιών Microsoft Internet Explorer

I File Edit View Favorites look delp

_ -Inljjj 
jinks ” fcU
—-----3

Αρχική Πίσω Κλείσιυο

Λίστα βλαβών και επισκευών
W

Ημ/νία Serial Να ΧΡΠ<ττΠς Λήξη Τύπος Λήξη Περιγραφή
Μ4'Κ υλικού χριωσης υλικού εγγύησης βλάβης

24/05/04 SN123456789 test CD- 21/06/0 7 Δεν διαβάζει τα
νοήστης ROM αντεγραμμένα

cd
04/06/04 SN123456789 test CD- 21/06/07 Δεν ανοίγει το

χρήστης ROM πορτάκι

Συνολικός αριθμός σειρών στην αναφορά- 2 
Σειρά(-ές) 1 - 2

Ενέργεια Έναρξη Λήξη Υπάλληλος ρ Κόστος
επισκευής επισκευής επισκευής ΚΥΔ ρ ιπισκιυής

Επισκευή από την 25/05/04 30/05/04
εταιρία (εντός
εγγύησης)

Δεν επισκευάζεται 
- Αντικατάσταση

Χρήστης CNC.ADMIN

A
CopYnsJt© 2004, Κέντρο Υπολογιστών και Δκτύων (ΚΥΔ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

4)
_______ d

ί . : ί> ______ Λ
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4 Μελλοντικές επεκτάσεις και χρήσεις

Το Πληροφοριακό Σύστημα που υλοποιήθηκε και παρουσιάστηκε στην εργασία αυτή, 
ικανοποιεί τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης αποθήκης, της αποθήκης εξοπλισμού του ΚΥΔ 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η παρούσα μορφή του προέκυψε μετά από παρακολούθηση 
της καθημερινής λειτουργίας του και μετά από καταγραφή των αναγκών και απαιτήσεων των 
εν δυνάμει χρηστών του. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 
μιας άλλης αποθήκης, για παράδειγμα της αποθήκης εξοπλισμού της αποθήκης της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, της οποίας η λειτουργία παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με 
αυτήν της αποθήκης του ΚΥΔ, καθώς και οι δύο ακολουθούν σε αρκετές περιπτώσεις 
διαδικασίες που ορίζονται από το Δημόσιο. Με μικρές αφαιρέσεις και τροποποιήσεις θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από μια αποθήκη του Ιδιωτικού τομέα.

Το Σύστημα μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να διαχειρίζεται και το Λογισμικό του ΚΥΔ, κάτι 
το οποίο προτάθηκε αλλά δεν θεωρήθηκε απαραίτητο από τους διαχειριστές του Λογισμικού, 
καθώς υπάρχει και χρησιμοποιείται επαρκώς ένα άλλο Σύστημα για το σκοπό αυτό. Επίσης, 
θα μπορούσε να επεκταθεί έτσι ώστε να παρακολουθεί και άλλες διαδικασίες όπως είναι για 
παράδειγμα ο δανεισμός εκπαιδευτικού εξοπλισμού (μηχανήματα προβολής, φορητοί 
υπολογιστές κ.λπ.).

Αναφορικά με το Portal, αυτό μπορεί να επεκταθεί ώστε οι χρήστες να επωφελούνται και από 
άλλες δυνατότητες που αυτό δύναται να παρέχει. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί ένας χώρος στον οποίο οι χρήστες θα μπορούν να στέλνουν αρχεία τα οποία θα 
είναι στη συνέχεια προσβάσιμα και από άλλους χρήστες. Επίσης, θα μπορούσε να τους δοθεί 
η δυνατότητα της δημιουργίας προσαρμοσμένου περιβάλλοντος (Portal customization) ώστε 
το Portal να εμφανίζει διαφορετικά περιεχόμενα όπως αυτοί επιθυμούν.

Είναι ευνόητο ότι οι διαδικασίες της καθημερινής λειτουργίας του ΚΥΔ είναι πολύ ευέλικτες 
και αλλάζουν δυναμικά με σχετικά γρήγορους ρυθμούς, καθώς έχουν ένα αντικείμενο το 
οποίο επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις της τεχνολογίας της 
Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών. Συνεπώς το παρόν Πληροφοριακό Σύστημα 
αντικατοπτρίζει την ικανοποίηση των αναγκών της αποθήκης του ΚΥΔ την τρέχουσα 
χρονική στιγμή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I JavaScripts για ελέγχους εγκυρότητας

Τα παρακάτω JavaScripts χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο εγκυρότητας στις φόρμες, και ελέγχουν αν 

η τιμή του πεδίου που εισήγαγε ο χρήστης είναι κενό (my_isNull), αλφαριθμητικό (my_isAlpha), 

αριθμός (my_isNumber), ημερομηνία (my_isDate) ή ηλεκτρονική διεύθυνση

(my_isEmailAddress).

my_isNull (JavaScriptl. 1)

( field , fieldName) ( 
selected = 0; 
fieldlsNull = 0; 
if ( field.type == "text" II

field.type == "password" I I 
field.type == "textarea" ) { 

if ( field.value == "" ) 
fieldlsNull = 1;

} else if ( field.type == "select-one" ) {
if ( field.options[field.selectedlndex].value == "-null " ■ 

fieldlsNull = 1;
) else if ( field.type == "select-multiple" ) {

fieldlsNull = 1;
for ( i = 0; i < field.length; i++ ) 
if ( field.opt ions[i].selected ) 

fieldlsNull = 0;
} else if ( field.type == "undefined" I I 

field.type == "checkbox" I I 
field.type == "radio" ) {

fieldlsNull = 1;
for ( i = 0; i < field.length; i++ ) 

if ( field[i].checked ) 
fieldlsNull = 0;

}
if ( fieldlsNull ) (

if ( typeof fieldName == "undefined" )
alert ( " Δεν εισάγατε τιμή στο υποχρεωτικό πεδίο." ); 

else
alert ( fieldName + " Δεν εισάγατε τιμή στο υποχρεωτικό πεδίο." ); 

if ( field.type == "text" I I
field.type == "textarea" II 
field.type == "password" I I 
field.type == "select-one" II 
field.type == "select-multiple" ) 

field.focus (); 
field.select(); 

return false;
}
return true;

my_i sNumbe r (JavaScriptl. 1)

(theElement,theElementname) 
t

s = theElement.value;
if (isNaN(Math.abs(theElement.value)) && (s.charAt(O) != '#')) 
{

if ( typeof theElementname == "undefined" )
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alert ( " Η τιμή του πεδίου πρέπει να είναι αριθμητική." ); 
theElement.focus(); 
theElement.select(); 
return false;

}
else
{

for (var i=0; (i <= s.length && s.charAt(i) != )
i
if (((s.charAt(i) >= 0) && (s.charAt(i) <= 9)) II

(s.charAt(i) == ' && i != 0 && i != s.length-1) | | (s.charAt(i) ==
', ') )

i++;
else

{

alert ( theElementname + Η τιμή του πεδίου πρέπει να είναι
αριθμητ ική . " ) ;

theElement.focus(); 
theElement.select(); 
return false;

}
}

if (s.charAt(i) ==
{

for (i++;i <= s.length; )
{

if (((s.charAt(i) >= 0) && (s.charAt(i) <= 9))) 
i++ ; 

else 
(
alert ( theElementname + Η τιμή του πεδίου πρέπει να είναι

αριθμητική. " );
theElement.focus (); 
theElement.select(); 
return false;

}

}
}

}
}
return true;

my_isDate (JavaScript 1.1)

(theElement, theElementName)
(
var DayArray =new Array(31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31); 
var MonthArray

Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"); 
var thisYear = null; 
var thisMon = null; 
var thisDay = null; 
var today = null; 
inpDate = theElement.value;
if (inpDate.length == 0 ) return true; 

thisDay = inpDate.substr(0,2); 
thisMonth = inpDate.substr(3,2); 
thisYear = inpDate.substr(6,4); 
var filter=/A[0-9]{2}-[0-9] (2 >-[ 0-9] {4}$/; 
if (! filter.test(inpDate))
( alert ("Πρέπεl να εισάγετε την ημερομηνία με τη μορφή ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ"); 

theElement.focus(); 
theElement.select(); 
return false;

new
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}

/* Check Valid Month */
var filter=/01I 02|03 I 04|05 I 06 I 0V I 08 I 09 I 10 I 11 I 12/ ; 
if (! filter.test(thisMonth))
{

alert ("Δεν εισάγο(τε σωστά ίο μήνα."); 
theElement.focus(); 
theElement.select (); 
return false;

}
/* Check For Leap Year */
N=Number(thisYear);
if ( ( N%4==0 && N%100 !=0 ) II ( N%400==0 ) )
{

DayArray[1]=29;
}
/* Check for valid days for month */ 
for (var ctr=0; ctr<=ll; ctr++)
{
if (MonthArray[ctr]==thisMonth)
{

if (thisDay<= DayArray[ctr] && thisDay >0 ) 
return true;

else
(

alert ("Δεν εισάγατε σωστά την ημέρα του μήνα.”); 
theElement.focus(); 
theElement.select () ; 
return false;

}
}

my_isEmailAddresa (JavaScriptl. 1)

(theElement, theElementName)
[

var s = theElement.value;

// Μορφή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (E-mail address): localpart@domain 
// To μέρος του localpart δεν πρέπει να περιέχει τους εξής 

<>()[]\,;:@"<κενό> ενώ αν το localpart περιέχει τελεία αυτή θα πρέπει 
// να ακολουθείται από οποιονδήποτε χαρακτήρα εκτός των παραπάνω.
// Παρόλα αυτά όμως, επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες αρκεί 
// το localpart να περικλείεται σε εισαγωγικά π.χ. "()[]"@domain

var localPartfliter1 = /Λ[A<>()\[\]\x5C.,;:]+ (\.[Λ<> ()\[\]\x5C.,;:Θ 
var localPartfilter2 = [~\r\n]+"@$/;

// To μέρος του domain πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει με έναν 
// αλφαριθμητικό χαρακτήρα και κάθε τελεία πρέπει να περικλείεται από 
// έναν αλφαριθμητικό χαρακτήρα.
// Οι Επιτρεπτοί χαρακτήρες είναι οι: a-z Α-Ζ 0-9 και -(παύλα)

var domainfilter = /Λ([a-zA-ZO-9][a-zA-ZO-9-]*[a-zA-ZO-9]I[a-zA-ZO-9 
ZO-9][a-zA-ZO-9-]*[a-zA-ZO-9]I[a-zA-ZO-9]))*$/; 

var sepPos = 0; 
var localPart; 
var domain;
var localPartOk = false;
var domainOk = false;
sepPos = s.lastlndexOf();
localPart = s.substring(0,sepPos+1);
domain = s.substring(sepPos+1,s.length);

χαρακτήρες:

" ]+)*@$/;

])(\.([a-zA-
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if (localPartfilter1.test(localPart) ) 
localPartOk = true;

else if (localPartfilter2.test(localPart)) 
localPartOk = true;

else
localPartOk = false;

if (domainfilter.test(domain)) 
domainOk = true;

else
domainOk = false;

if ( (localPartOk==true && domainOk==true) I I (s=="") )
return true;

else
alert(" Η ηλεκτρονική διεύθυνση που εισάγατε δεν έχει έγκυρη μορφή." ); 

theElement.focus(); 
theElement.select (); 
return false;
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II Triggers

TR EIDOS DIAGONISMOU PARALIF

Πίνακας: T PARALAVI 
Τύπος: AFTER EACH ROW 
Κατά την εισαγωγή 
Κατά τη διαγραφή_______

Ελέγχει αν η ποσότητα του είδους διαγωνισμού που υπολείπεται προς παραλαβή 
(= αναμενόμενη ποσότητα - παραληφθείσα ποσότητα) είναι μεγαλύτερη από αυτήν 
που καταχωρείται (πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση). Επίσης, ενημερώνει την 
ποσότητα που παραλήφθηκε συνολικά για το συγκεκριμένο είδος διαγωνισμού 
(πεδίο Τ EIDOS DIAGONISMOU PARALIF TOU Πίνακα Τ EIDOS_DIAGONISMOU) .

DECLARE
paral_posot NUMBER; 
paralif_posot NUMBER; 
var_eidoa_id_old NUMBER; 
var_eidos_id_new NUMBER; 
var_posot_paral NUMBER; 
var_po30t_paral_old NUMBER;

BEGIN
var_eidos_id_new:=:new.t_eidos_diagonismou_id; 
var_eidos_id_old:=:old.t_eidos_diagonismou_id; 
var_posot_paral:=:new.t_paralavi_posotita; 
var_po30t_paral_old:=:old.t_paralavi_posotita;

IF inserting then
SELECT t_eidos_diagonismou_posotita
INTO paral_posot
FROM t_eidos_diagonismou
WHERE t_eidos_diagonismou.t_eidos_diagonismou_id = var_eidos_id_new;

SELECT t_eidos_diagonismou_paralif
INTO paralif_posot
FROM t_eidos_diagonismou
WHERE t_eidos_diagonismou.t_eidos_diagonismou_id = var_eidos_id_new;

IF paralif_posot + :new.t_paralavi_posotita <= paral_posot then 
UPDATE T_EIDOS_DIAGONISMOU
SET T_EIDOS_DIAGONISMOU.T_EIDOS_DIAGONISMOU_PARALIF = paralif_posot +

:new.t_paralavi_posotita
WHERE T_EIDOS_DIAGONISMOU.T_EIDOS_DIAGONISMOU_ID = var_eidos_id_new;

ELSE
raise_application_error ( -20601, Ή ποσότητα που εισάγατε (' ||
:new.t_paralavi_posotita I ') είναι μεγαλύτερη από την υπολειπόμενη ποσότητα 
(' || (paral_posot-paralif_posot) || ')');

END IF;
End if;

IF updating then
If var_posot_paral <> var_posot_paral_old then 

SELECT t_eidos_diagonismou_posotita 
INTO paral_posot 
FROM t_eidos_diagonismou
WHERE t_eidos_diagonismou.t_eidos_diagonismou_id = var_eidos_id_old;

SELECT t_eidos_diagonismou_paralif
INTO paralif_posot
FROM t_eidos_diagonismou
WHERE t_eidos_diagonismou.t_eidos_diagonismou_id = var_eidos_id_old;

IF paralif_posot + :new.t_paralavi_posotita - :old.t_paralavi_posotita <=
paral_posot then

UPDATE T_EIDOS_DIAGONISMOU
SET T_EIDOS_DIAGONISMOU.T_EIDOS_DIAGONISMOU_PARALIF = paralif_posot + 

:new.t_paralavi_posotita - :old.t_paralavi_posotita
WHERE T_EIDOS_DIAGONISMOU.T_EIDOS_DIAGONISMOU_ID = var_eidos_id_new;

ELSE
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raise_application_error( -20601, Ή ποσότητα που εισάγατε (' ||
:new.t_paralavi_posotita | | ') είναι μεγαλύτερη από την υπολειπόμενη 
ποσότητα ( ' || (paral_posot-paralif_posot) || 1)');

END IF;
END IF;

End if;

IF deleting then
SELECT t_eidos_diagonismou_paralif
INTO paralif_posot
FROM t_eidos_diagonismou
WHERE t_eidos_diagonismou.t_eidos_diagonismou_id = var_eidos_id_old;

UPDATE T_EIDOS_DIAGONISMOU
SET T_EIDOS_DIAGONISMOU.T_EIDOS_DIAGONISMOU_PARALIF = paralif_posot

: old.t_paralavi_posotita
WHERE T_EIDOS_DIAGONISMOU.T_EIDOS_DIAGONISMOU_ID = var_eidos_id_old;

END IF;
END;

TR CHECK XREOSI

Π ίνακας: Τ XREOSI
Τύπος: AFTER EACH ROW
Κατά την εισαγωγή
Κατά την ενημέρωση
Κατά τη διαγραφή

Ελεγχει την ορθότητα της καταχώρησης των ημερομηνιών έναρξης κα ι λήξης
χρέωσης. Επίσης θέτει κατάλληλα την τιμή του πεδίου T_XREOMENO του π ί νακα
T_YLIKO, το οποίο παίρνει τις τιμές 'y' καί 'η' και δηλώνε ι αν ένα υλ ί κό
είναι χρεωμένο ή όχι.

DECLARE
var_yliko_id NUMBER; 
var_imnia_eos DATE; 
var_imnia_eos_old DATE; 
error_code INTEGER;

BEGIN
var_yliko_id := :new.T_YLIKO_ID; 
var_imnia_eos := :new.T_XREOSI_IMNIA_EOS; 
var_imnia_eos_old := :old.T_XREOSI_IMNIA_EOS; 
error_code := 0; 
if inserting or updating then

If (:new.T_XREOSI_IMNIA_EOS IS NOT NULL) AND (:new.T_XREOSI_IMNIA_APO IS NULL) then 
error_code := 1;

end if;
If (:new.T_XREOSI_IMNIA_APO IS NOT NULL) AND (:new.T_XREOSI_IMNIA_EOS IS NOT NULL) AND 
(:new.T_XREOSI_IMNIA_APO > ;new.T_XREOSI_IMNIA_EOS) THEN 
error_code := 2;

end if;
end if;
if error_code = 1 then

raise_application_error( -20601, 'Δεν εισάγατε την ημερομηνία έναρξης χρέωσης ενώ εισάγατε την 
ημερομηνία λήξης χρέωσης.'); 

end if;
if error_code = 2 then

raise_application_error( -20601, Ή ημερομηνία έναρξης χρέωσης που εισάγατε είναι
μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης χρέωσης.'); 

end if;
if error_code = 0 then 
If inserting then 

UPDATE T_YLIKO 
SET T_YLIKO.T_XREOMENO = 'y'

WHERE t_yliko.T_YLIKO_ID = var_yliko_id; 
end if;
if updating then

if (var_imnia_eos IS NULL) or (var_imnia_eos = '') then 
UPDATE T_YLIKO 

SET T_YLIKO.T_XREOMENO = 'y'
WHERE t_yliko.T_YLIKO_ID = var_yliko_id;
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end if;
if (var_imnia_eos IS NOT NULL) then 

UPDATE T_YLIKO 
SET T_YLIKO.T_XREOMENO = 'n'

WHERE t_yliko.T_YLIKO_ID = var_yliko_id; 
end if;

end if;
if deleting then

UPDATE T_YLIKO 
SET T_YLIKO.T_XREOMENO = 'n'

WHERE t_yliko.T_YLIKO_ID = :old.T_YLIKO_ID; 
end if; 
end if;

END;

TR CHECK ANTIKATASTASI

Πίνακας: T PARALAVI 
Τύπος: AFTER EACH ROW
Κατά την εισαγωγή______
Κατά τη διαγραφή_______

θέτει κατάλληλα την τιμή του πεδίου t_energeia_episkevis_id του πίνακα t_vlavi σε
5 (Δεν επισκευάζεται - Αντικατάσταση) κατά την εισαγωγή και σε 4 (Δεν επισκευάζεται - 
Επιστροφή λόγω εγγύησης) κατά τη διαγραφή.

DECLARE
var_vlavi_id_old NUMBER; 
var_vlavi_id_new NUMBER;

BEGIN
var_vlavi_id_new:=:new.t_vlavi_id; 
var_vlavi_id_old:=:old.t_vlavi_id;

IF inserting then
UPDATE t_vlavi
SET t_vlavi.t_energeia_episkevis_id = 5 
WHERE t_vlavi_id = var_vlavi_id_new;

End if;

IF deleting then
UPDATE t_vlavi
SET t_vlavi.t_energeia_episkevis_id = 4 
WHERE t_vlavi_id = var_vlavi_id_old;

End if;

END;

TR CHECK VIAVI EPISK

Πίνακας: T VLAVI_______
Τύπος: AFTER EACH ROW
Κατά την εισαγωγή______
Κατά την ενημέρωση 
Κατά τη διαγραφή

Ελέγχει την ορθότητα της καταχώρησης των ημερομηνιών έναρξης και λήξης της 
επισκευής. Επίσης θέτει κατάλληλα την τιμή του πεδίου t_katastasi_ylikou_id του 
πίνακα T_YLIKO ανάλογα με την ενέργεια επισκευής και με την ολοκλήρωση της επισκευής 
αν τελικά αυτή γίνει.

DECLARE
var_yliko_id NUMBER; 
var_vlavi_id NUMBER; 
var_imnia_eos DATE; 
error_code INTEGER;

BEGIN
var_yliko_id := :new.T_YLIKO_ID; 
error code := 0;
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if

then

inserting or updating then
If (:new.T_VLAVI_EPISK_LIKSI IS NOT NULL) AND (:new.T_VLAVI_EPISK_ENARKSI IS NULL) 

error_code := 1;
end if;
If (:new.T_VLAVI_EPISK_ENARKSI IS NOT NULL) AND (:new.T_VLAVI_EPISK_LIKSI IS NOT NULL) 
AND (:new.T_VLAVI_EPISK_ENARKSI > :new.T_VLAVI_EPISK_LIKSI) THEN 

error code := 2;
end if; 

end if;

if updating then
if ((:new.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID = 1) OR (:new.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID = 2) OR
(:new.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID = 3)) AND ((:old.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID = 4) OR
(:old.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID = 5)) THEN 

error_code := 3;
end if; 

end if;

if deleting then
if ((:old.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID = 4) OR (:old.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID = 5)) THEN 

error_code := 4;
end if; 

end if;

if error_code = 1 then
raise_application_error( -20601, 'Δεν εισάγατε την ημερομηνία έναρξης επισκευής ενώ

εισάγατε την ημερομηνία λήξης επισκευής.'); 
end if;

if error_code = 2 then
raise_application_error( -20601, Ή ημερομηνία έναρξης επισκευής που εισάγατε είναι

μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης επισκευής.'); 
end if;

if error_code = 3 then
raise_application_error ( -20601, 'Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ενέργεια επισκευής σε

υλικό που έχει αποσυρθεί ή αντlκατασταθεί.'); 
end if;

if error_code = 4 then
raise_application_error( -20601, 'Δεν μπορείτε να εκτελέσετε διαγραφή σε υλικό που

έχει αποσυρθεί ή αντικατασταθεί.'); 
end if;

if error code = 0 then

If inserting then
if ((:new.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID <> 4) AND (:new.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID <> 6)) OR

(:new.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID IS NULL) THEN
If :new.T_VLAVI_EPISK_ENARKSI IS NULL then 

UPDATE T_YLIKO
SET T_KATASTASI_YLIKOU_ID = 2 

WHERE T_YLIKO_ID = var_yliko_id;
end if;
If (:new.T_VLAVI_EPISK_ENARKSI IS NOT NULL) AND (:new.T_VLAVI_EPISK_LIKSI IS

NULL) then
UPDATE T_YLIKO
SET T_KATASTASI_YLIKOU_ID = 3 
WHERE T_YLIKO_ID = var_yliko_id;

end if;
end if;

if (:new.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID = 4) THEN 
UPDATE T_YLIKO
SET T_KATASTASI_YLIKOU_ID = 5 
WHERE T_YLIKO_ID = var_yliko_id;

end if;

if (:new.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID = 6) THEN 
UPDATE T_YLIKO
SET T_KATASTASI_YLIKOU_ID = 4 
WHERE T_YLIKO_ID = var_yliko_id;

end if; 
end if;

If updating then
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if (:new.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID Ο 4) AND (:new.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID Ο 6) THEN
If (:new.T_VLAVI_EPISK_ENARKSI IS NOT NULL) AND (:new.T_VLAVI_EPISK_LIKSI IS 

NOT NULL) then
UPDATE T_YLIK0
SET T_KATASTASI_YLIK0U_ID = 1 
WHERE T_YLIK0_ID = var_yliko_id;

End if;
If (:new.T_VLAVI_EPISK_ENARKSI IS NULL) then 

UPDATE T_YLIK0
SET T_KATASTASI_YLIK0U_ID = 2 
WHERE T_YLIK0_ID = var_yliko_id;

End if;
If (:new.T_VLAVI_EPISK_ENARKSI IS NOT NULL) AND (;new.T_VLAVI_EPISK_LIKSI IS 

NULL) then
UPDATE T_YLIK0
SET T_KATASTASI_YLIKOU_ID = 3 
WHERE T_YLIK0_ID = var_yliko_id;

End if;
end if;

if (:new.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID = 4) THEN 
UPDATE T_YLIK0
SET T_KATASTASI_YLIKOU_ID = 5 
WHERE T_YLIKO_ID = var_yliko_id;

end if;

if (:new.T_ENERGEIA_EPISKEVIS_ID = 6) THEN 
UPDATE T_YLIK0
SET T_KATASTASI_YLIKOU_ID = 4 
WHERE T_YLIK0_ID = var_yliko_id;

end if;
End if;

If deleting then
UPDATE T_YLIK0
SET T_KATASTASI_YLIKOU_ID = 1 
WHERE T_YLIK0_ID = :old.T_YLIK0_ID;

End if;
End if;
END;
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