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1. Εισαγωγή

1.1 Γενικά Στοιχεία

Η εργασία που ακολουθεί αναφέρεται στη Διαχείριση των Εργασιών ενός 
Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών. Αφορά κυρίως εκπαιδευτήρια και οργανισμούς 
που αντικείμενο τους έχουν την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από μία Σχολή που παρέχει μαθήματα και σεμινάρια πληροφορικής 
και δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των εργασιών που αφορούν το Δίπλωμα 
ECDL.

Κύρια αποστολή μιας σχολής πληροφορικής είναι η παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης στους σπουδαστές της ώστε αυτοί να είναι ικανοί να αποκτήσουν 
κάποιο δίπλωμα, (πχ ECDL). Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος πρέπει οι 
σπουδαστές της σχολής να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια / μαθήματα. Η 
Σχολή πρέπει να επιλέξει κάποιους καθηγητές που θα αναλάβουν τη διδασκαλία των 
μαθημάτων. Επίσης είναι υπεύθυνη για την διοργάνωση των εξετάσεων, και για την 
τήρηση αρχείου που θα καταγράφεται το ιστορικό του κάθε μαθητή.

Καθήκον της σχολής είναι να κρατά ένα αρχείο που θα καταγράφονται οι 
απουσίες του κάθε μαθητή. Έτσι όταν αυτές υπερβαίνουν ένα όριο να εκτυπώνεται 
κάποια ειδοποίηση προς τους κηδεμόνες του. (Ειδικά στην περίπτωση που ο μαθητής 
είναι ανήλικος).

Μία άλλη υποχρέωση της σχολής είναι να διατηρεί αρχείο που θα 
καταγράφονται οι βαθμοί ενός μαθητή. Ανάλογα με τις βαθμολογικές περιόδους που 
θα ορίσει η σχολή να μπορούν να τυπωθούν έλεγχοι προόδου, φοίτησης κλπ. Φυσικά 
πρέπει πρώτα να έχουν δημιουργηθεί τα τμήματα και να έχουν καθοριστεί τα 
μαθήματα που θα διδάσκονται σε κάθε τμήμα.

Η Σχολή για τη διενέργεια των μαθημάτων/ σεμιναρίων απασχολεί κάποιο 
προσωπικό (γραμματεία - καθηγητές). Επομένως έχει οικονομικές συναλλαγές με 
αυτούς καθώς και με τους μαθητές της. Κάθε μαθητής πληρώνει κάποιο ποσό για να 
παρακολουθήσει κάποιο τμήμα- σεμινάριο.

Για να μπορέσει η επιχείρηση να καλύψει τις απαιτήσεις σε υλικό και 
λογισμικό για τη διενέργεια των μαθημάτων συνεργάζεται με κάποιους προμηθευτές. 
Αυτοί παρέχουν από υλικό και λογισμικό υπολογιστών μέχρι και τα θρανία, τους 
μαρκαδόρους και ότι άλλο απαιτείται για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.
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1.2 Μελέτη υφιστάμενου συστήματος

Οι εργασίες που περιγράφτηκαν παραπάνω γίνονται χειρόγραφα. Έτσι λοιπόν 
οι βασικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να μηχανογραφηθεί η σχολή είναι:

α. Μπορεί να ελεγχθεί ευκολότερα η συμπεριφορά του μαθητή όσον αφορά τις 
επιδόσεις αλλά και τις απουσίες του.
β. Μπορούν να ελεγχθούν καλύτερα οι οικονομικές συναλλαγές που έχει η 
επιχείρηση προς τους μαθητές, καθηγητές και προμηθευτές οπότε να γίνεται 
σωστότερος προγραμματισμός.
γ. Είναι δυνατή παρακολούθηση των εργασιών που αφορούν τις εξετάσεις ECDL. Με 
τα αντίστοιχα προγράμματα που υπάρχουν δεν γίνεται κάτι τέτοιο.

1.3 Ανάλυση του νέου Π.Σ.

Αντικείμενο της σχολής είναι να παρέχει γνώσεις σε κάποιο γνωστικό 
αντικείμενο (πχ: υπολογιστές). Μαθητές της Σχολής μπορεί να είναι τόσο μαθητές 
που φοιτούν σε κάποιο σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) όσο και ενήλικες που 
παρακολουθούν κάποια μαθήματα σε μορφή σεμιναρίου. Η σχολή για να παρέχει 
αυτές τις υπηρεσίες προσλαμβάνει κάποιους καθηγητές για να διδάξουν τα αντίστοιχα 
μαθήματα.

Όταν ξεκινά μία σχολική χρονιά, θα πρέπει να καθορίζονται τα τμήματα, τα 
μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα και οι βαθμολογικές περίοδοι. Επίσης 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για μεταφορά των μαθητών και των τμημάτων της 
προηγούμενης περιόδου.

Όταν κάποιος μαθητής θέλει να εγγραφεί πρέπει να κρατούνται τα στοιχεία 
του. Ανάλογα με την ηλικία του και τις γνώσεις που έχει ήδη, πρέπει να κατατάσσεται 
σε ένα τμήμα. Μαθητές που παρακολούθησαν μαθήματα το προηγούμενο σχολικό 
έτος εγγράφονται στην επόμενη τάξη. Οι αρχάριοι μαθητές κατατάσσονται ανάλογα 
με την ηλικία τους στο αντίστοιχο τμήμα. Για κάθε μαθητή πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα ενημέρωσης των στοιχείων του ή ακόμα και διαγραφής του σε περίπτωση 
που ακυρώσει την εγγραφή του. Επίσης πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης 
του τηλεφωνικού καταλόγου των μαθητών έτσι ώστε ο/η γραμματέας της σχολής να 
μπορεί να επικοινωνήσει με αυτούς ή τους γονείς τους όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Για κάθε μαθητή πρέπει να καταχωρούνται οι απουσίες που έχει κατά τη 
διάρκεια της φοίτησης του. Η καταχώριση αυτή πρέπει να γίνεται και κατά τμήμα. 
Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης μιας ειδοποίησης σε περίπτωση που 
αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Για κάθε μαθητή από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν τα τμήματα, θα 
οριστούν οι καθηγητές και οι βαθμολογικοί περίοδοι, θα δημιουργηθούν αυτομάτως 
καταχωρήσεις για τους βαθμούς του. Έτσι, όταν χρειαστεί θα μπορεί ο χρήστης του
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ΠΣ να καταχωρήσει τους βαθμούς του μαθητή. Ανάλογα με τις βαθμολογικές 
περιόδους που έχουν οριστεί, μπορούν να εκτυπωθούν έλεγχοι προόδου του μαθητή. 
Επίσης στο τέλος της κατάρτισης - φοίτησης η σχολή πρέπει να δώσει στον 
καταρτιζόμενο μια βεβαίωση φοίτησης.

Για κάθε μαθητή πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του 
προγράμματος του. Επίσης πρέπει να καταχωρούνται τα οικονομικά στοιχεία του 
μαθητή. Έτσι, ανάλογα με το τμήμα που παρακολουθεί ο μαθητής υποχρεώνεται να 
πληρώσει τα ανάλογα δίδακτρα. Τα δίδακτρα αυτά μπορούν να πληρωθούν σε 
συγκεκριμένο αριθμό δόσεων ο οποίος καθορίζεται από την αρχή της χρονιάς και 
εξαρτάται από το τμήμα που φοιτά ο μαθητής. Πρέπει το ΠΣ να παρέχει πληροφορίες 
για τις συναλλαγές που έχει ο μαθητής με την σχολή.

Μαθητές επίσης θεωρούνται και εκείνοι που είναι υποψήφιοι για κάποιο 
δίπλωμα κατάρτισης (πχ. ECDL). Μπορεί δηλαδή κάποιος που δεν είναι μαθητής της 
Σχολής, να δώσει εξετάσεις ECDL για να αποκτήσει το Δίπλωμα. Για να μπορεί 
κάποιος να συμμετέχει στις εξετάσεις, πρέπει πρώτα να του εκδοθεί από την Σχολή 
Κάρτα Δεξιοτήτων. Αυτή η κάρτα περιέχει 7 ενότητες, στις οποίες εξετάζεται ο 
υποψήφιος. Αν εξεταστεί επιτυχώς και στις 7 ενότητες, τότε εκδίδεται από την ECDL 
πτυχίο με τα στοιχεία του υποψηφίου. Η σχολή είναι υποχρεωμένη - σε συνεργασία 
με την ECDL - να καθορίζει ημερομηνίες εξετάσεων. Για όσους υποψηφίους έχουν 
εκδοθεί κάρτες δεξιοτήτων είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Η εξέταση 
της κάθε ενότητας μπορεί να γίνει είτε με μη - αυτοματοποιημένο τρόπο είτε 
αυτοματοποιημένα. Το ΠΣ πρέπει να παρακολουθεί τις εργασίες που αφορούν το 
ECDL και να μπορεί να ενημερώσει για τους υποψηφίους που έχουν περάσει και τις 7 
ενότητες. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα για τροποποίηση των 
ενοτήτων ή για προσθήκη νέων.

Ένας υποψήφιος για το ECDL έχει το δικαίωμα να περάσει τις ενότητες σε 
διάστημα 3 ετών. Έτσι, παρά την αλλαγή της σχολικής χρονιάς, πρέπει τα στοιχεία 
που αφορούν τις εξετάσεις να μεταφέρονται για να είναι πάντα ενημερωμένα.

Ο μαθητής για να ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο τμήμα πρέπει να 
παρακολουθήσει τα μαθήματα του. Κάθε μάθημα έχει κάποια χαρακτηριστικά όπως 
πχ. πόσες ώρες την εβδομάδα γίνεται, αν χρησιμοποιείται κάποιο εγχειρίδιο, ποιος 
καθηγητής κάνει το μάθημα. Από σχολική χρονιά σε σχολική χρονιά κάποια 
μαθήματα αλλάζουν, κάποια δεν γίνονται καθόλου και προσθέτονται κάποια άλλα. 
Ένα μάθημα (πχ. Word) που διδάσκεται κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους 
χωρίζεται σε ενότητες (πχ: πίνακες, στηλοθέτες κλπ.) στις οποίες ο καταρτιζόμενος 
αξιολογείται στις βαθμολογικές περιόδους.

Κάθε μαθητής είναι ενταγμένος σε κάποιο τμήμα. Σε κάθε τμήμα γίνονται 
συγκεκριμένα μαθήματα και ενότητες, που καθορίζονται στην αρχή της Σχολικής 
Χρονιάς. Στην αρχή της χρονιάς επίσης καθορίζονται και τα δίδακτρα που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση του τμήματος. Επίσης πρέπει αφού 
καταχωρηθούν οι καθηγητές να ανατεθούν σε αυτούς τα μαθήματα του κάθε 
τμήματος. Κατά τη διάρκεια της Σχολ. Χρονιάς κάποια στοιχεία του τμήματος 
αλλάζουν όπως πχ. το πρόγραμμα. Είναι απαραίτητο επίσης να εκτυπώνονται 
καταστάσεις με τους μαθητές που φοιτούν σε κάθε τμήμα, του καθηγητές που 
διδάσκουν σε αυτό, και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του τμήματος.
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Στη σχολή, προκειμένου να γίνουν τα μαθήματα προσλαμβάνεται κάποιο 
προσωπικό. Το προσωπικό αυτό μπορεί να είναι είτε διδακτικό, είτε προσωπικό που 
ασχολείται με την Γραμματεία. Είναι χρήσιμο να καταχωρούνται στοιχεία που έχουν 
να κάνουν με τις γνώσεις που έχει το προσωπικό, την εμπειρία κλπ.

Σε μία ιδιωτική Σχολή είναι σημαντικό για την βιωσιμότητα της να γίνεται 
σωστός έλεγχος των οικονομικών. Έτσι οι βασικές εργασίες που μπορούν να γίνουν 
είναι: ο καθορισμός των διδάκτρων κατά τμήμα, η καταχώρηση πληρωμής του 
μαθητή, η εξόφληση κάποιου προμηθευτή, η καταχώρηση πληρωμής του προσωπικού 
κλπ. Οι εκτυπώσεις που αφορούν τα οικονομικά έχουν να κάνουν με τις καταστάσεις 
μισθοδοσίας των υπαλλήλων, εκτύπωση απόδειξης πληρωμής για τους μαθητές κλπ.

Σημαντικό για μία επιχείρηση είναι να μπορεί να κάνει προγραμματισμό. Για 
να μπορεί αυτό να γίνει επιτυχώς πρέπει η επιχείρηση να γνωρίζει τα οικονομικά 
δεδομένα. Έτσι είναι απαραίτητο να καταχωρούνται τα έσοδα και τα έξοδα της 
επιχείρησης, έτσι ώστε κάθε στιγμή να μπορεί κάποιος να έχει την εικόνα της 
επιχείρησης.

Οι οντότητες του παραπάνω ER μοντέλου περιλαμβάνουν τα παρακάτω γνωρίσματα:

2. ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

STUDENTS
ΑΑ Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ημερ.Γέννησης Διεύθυνση
Πόλη Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο 1 Τηλέφωνο2 Δραστηριότητες ΑΚΔ
Λογαριασμός Υπόλοιπο Έκπτωση Φύλο Ημερ Έναρξης Ημερ.Διακοπής
Μητρώνυμο Ημερ.Έκδοσης Πληρωμή

Δόσης
Αποτέλεσμα
Εξετάσεων

Ημερ. Εξετάσεων Ώρα Εξετάσεων

Ημερ. Απουσίας Ώρες Απουσίας Τάξη Ενότητα Μάθημα Βαθμός
Βαθμολ.Περίοδος Έναρξη Βαθμ. 

Περιόδου
Λήξη Βαθμ. 
Περιόδου

EMPLOYEES
ΑΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ημερ.Γέννησ

ης
Διεύθυνση

Πόλη Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο
1

Τηλέφωνο2 Πτυχία Ειδικότητα

Ώρες
Εμπειρίας

Δραστηριότητ
ες

Ώρες Μέρες
Εργασίας

Μήνας Ημερομίσθιο

Καθαρό Ποσό Ικα εργ. Ικα Ασφ Σύνολο Ικα

CLASS
ΑΑ Περιγραφή Πρόγραμμα Ώρες/Εβδομάδα Δόση
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Ποσό

LESSONS
Κωδ. Μαθήματος Περιγραφή Ώρες Εβδομάδας Εγχειρίδιο Ενότητα
Επίπεδο

SUPPLIERS
ΑΑ Επωνυμία Διακρ. Τίτλος Πόλη Ταχ. Κώδικας
ΑΦΜ Τηλέφωνο Προϊόν Ποσότητα Ποσό
ΦΠΑ

2.1 Μετάβαση σε INF

Αφανρούμε από τους πίνακες τα πεδία που έχουν πλεονασμό. Αυτά πηγαίνουν σε 
νέους πίνακες ή σε άλλους που υπάρχουν ήδη.

STUDENTS
ΑΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ημερ.Γέννησης Διεύθυνση
Πόλη Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο 1 Τηλέφωνο2 Δραστηριότητες ΑΚΔ
Λογαριασμός Υπόλοιπο Έκπτωση Φύλο Ημερ.Έναρξης Ημερ.Διακοπής
Μητρώνυμο Ημερ.Έκδοσης

ABSENTS
Ηιιεροιιηνία Ώρες Κωδ. Μαθητή

ECDL UNITS
ΑΑ Περιγραφή Επίπεδο

EXAMS*
Ηιιεο. Εξετάσεων Ωοα Εξετάσεων Επιτηρητής Εξεταστής Ενότητα
Εξετ. Σύστημα Εκδοση Βαθμός Κωδ. Μαθητή

CLASS
ΑΑ Περιγραφή Πρόγραμμα Ώρες/Εβδομάδα

FEES
ΑΑ Περιγραφή ΠΟΣΟ Κωδ. Τάξης

LESSONS
Κωδ. Ενότητας Περιγραφή Ώρες Εβδομάδας Εγχειρίδιο Κωδ.Μαθήματος
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SUBJECTS 
Κωδικός ιιαθήιιατος Περιγραφή Επίπεδο

GRADES
Κωδ. Μαθητή Κωδ. Μαθόιιατος Βαθια. Περίοδος Βαθμός

GRADE PERIODS
Κωδ. Περιόδου Περιγραφή Έναρξη Βαθμ. Περιόδου Λήξη Βαθμ. Περιόδου

EMP TRA
Κωδ. Συναλλαγής Ώρες Μέρες Μήνας Ημερομίσθιο
Σύνολο Αποδοχών ΙΚΑ

Εργοδότη
ΙΚΑ
Ασφαλισμένου

Σύνολο ΙΚΑ

STUD TRA
Κωδ. Συναλλ. Κωδ. Μαθητή Ποσό

SUP TRA
Κωδ. Συναλλ. Προϊόν Ποσότητα Αρ. Προϊόντων ΦΠΑ

TRANSACTIONS
ΑΑ Ημερ. Συναλλαγής Σύνολο Αριθμός Συναλλ. Είδος Συναλλαγής

2.2 Μετάβαση σε 2-3NF
STUDENTS

ΑΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ημερ.Γέννησης Διεύθυνση
Πόλη Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο 1 Τηλέφωνο2 Δραστηριότητες ΑΚΔ
Λογαριασμός Υπόλοιπο Έκπτωση Φύλο Ημερ.Έναρξης Ημερ.Διακοπής
Μητρώνυμο Ημερ.Έκδοσης

ABSENTS
Ηιιεροιιηνία Ώρες Κωδ. Μαθητή

ECDL UNITS
AA Περιγραφή Επίπεδο

HISTORY
Κωδ. Εξέτασης Κωδ. Μαθητή Ενότητα
Εξετ. Σύστημα Εκδοση Βαθμός

HOUREXAM
Κωδ. Εξέτασης Ημερ. Εξετάσεων Ωρα Εξετάσεων Επιτηρητής Εξεταστής

CLASS
AA Περιγραφή Πρόγραμμα Ώρες/Εβδομάδα
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FEES
ΑΑ Περιγραφή ΠΟΣΟ Κωδ. Τάξης

LESSONS
Κωδ. Ενότητας Περιγραφή Ώρες Εβδομάδας Εγχειρίδιο Κωδ. Μαθήματος

SUBJECTS
Κωδικός ααθήαατος Περιγραφή Επίπεδο

GRADES
Κωδ. Μαθητή Κωδ. Μαθύιιατος Βαθα. Περίοδος Βαθμός

GRADE PERIODS
Κωδ. Περιόδου Περιγραφή Έναρξη Βαθμ. Περιόδου Λήξη Βαθμ. Περιόδου

EMP TRA
Κωδ. Συναλλαγής Ώρες Μέρες Μήνας Ημερομίσθιο
Σύνολο Αποδοχών ΙΚΑ

Εργοδότη
ΙΚΑ
Ασφαλισμένου

Σύνολο ΙΚΑ

STUD TRA
Κωδ. Συναλλ. Κωδ. Μαθητή Ποσό

SUP TRA
Κωδ. Συναλλ. Προϊόν Ποσότητα Αρ. Προϊόντων ΦΠΑ

TRANSACTIONS
ΑΑ Ημερ. Συναλλαγής Σύνολο Αριθμός Συναλλ. Είδος Συναλλαγής

2.3 Συσχετίσεις μεταξύ των οντοτήτων

To E-R μοντέλο έχει 18 οντότητες. Ας εξετάσουμε τις σχέσεις μεταξύ των 
οντοτήτων και τι αντιπροσωπεύει κάθε μία από αυτές.

1. Σχέση πίνακα Students με πίνακα Absents.
Στον πίνακα students καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους 
μαθητές, και στον Absents όλες οι απουσίες που κάνουν οι μαθητές. Ένας μαθητής 
μπορεί να έχει 0 ως πολλές απουσίες. Επομένως η σχέση που συνδέει τις δύο 
οντότητες είναι ένα προς πολλά.

2. Σχέση πίνακα Students με πίνακα History.
Στον πίνακα history καταγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν την εξέταση (ecdl) 
κάποιου υποψηφίου. Ένας μαθητής μπορεί να έχει εξεταστεί μηδέν ως πολλές φορές.

3. Σχέση πίνακα Students με πίνακα Grades.
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Στον πίνακα grades καταγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν την βαθμολογία 
κάποιου μαθητή. Ένας μαθητής μπορεί να έχει από 0 ως πολλούς βαθμούς ανάλογα 
με τα μαθήματα που παρακολουθεί.

4. Σχέση πίνακα Students με πίνακα stud_tra.
Ο πίνακας stud tra χρησιμοποιείται για να συνδεθεί ο πίνακας students με τον πίνακα 
transactions. Ένας μαθητής μπορεί να έχει από μία ως περισσότερες συναλλαγές.

5. Σχέση πίνακα Students με πίνακα class.
Ο πίνακας class χρησιμοποιείται για να αποθηκεύονται πληροφορίες που αφορούν 
κάποιο τμήμα. Ένας τμήμα μπορεί να έχει από μηδέν ως πολλούς μαθητές.

6. Σχέση πίνακα History με πίνακα Hourexam.
Ο πίνακας History χρησιμοποιείται για να αποθηκεύονται πληροφορίες που αφορούν 
τις συμμετοχές κάποιου υποψηφίου σε εξετάσεις. Ο πίνακας Hourexam έχει 
πληροφορίες για κάθε ωριαία εξέταση. Σε μία ωριαία εξέταση παίρνουν μέρος 
περισσότεροι από 3 υποψήφιοι.

7. Σχέση πίνακα History με πίνακα Units.
Ο πίνακας Units χρησιμοποιείται για να αποθηκεύονται πληροφορίες που αφορούν τις 
ενότητες. Δηλαδή ποιες ενότητες μπορούν να εξεταστούν. Πολλοί υποψήφιοι 
μπορούν να εξεταστούν στην ίδια ενότητα. Άρα η ενότητα (unit) έχει σχέση ένα - 
προς - πολλά με το ιστορικό των εξετάσεων.

8. Σχέση πίνακα Transactions με πίνακα Stud_tra.
Ο πίνακας Transactions χρησιμοποιείται για να αποθηκεύονται πληροφορίες που 
αφορούν τις συναλλαγές με τους μαθητές, το προσωπικό και τους προμηθευτές. Σε 
μία συναλλαγή μπορεί να έχουμε από 0 ως πολλούς μαθητές.

9. Σχέση πίνακα Transactions με πίνακα Sup_tra.
Ο πίνακας sup tra χρησιμοποιείται ως συνδετική οντότητα για να συνδεθεί ο πίνακας 
Suppliers (προμηθευτές) με τις συναλλαγές. Σε μία συναλλαγή μπορεί να έχουμε από 
0 ως πολλά προϊόντα προμηθευτών.

10. Σχέση πίνακα Transactions με πίνακα emp_tra.
Ο πίνακας emptra χρησιμοποιείται ως συνδετική οντότητα για να συνδεθεί ο 
πίνακας Employees (Προσωπικό) με τις συναλλαγές. Σε μία συναλλαγή μπορεί να 
έχουμε από 0 ως πολλούς υπαλλήλους, (πχ κατάσταση μισθοδοσίας)

11. Σχέση πίνακα emp_tra με πίνακα Employees.
Ο πίνακας employees χρησιμοποιείται για να καταχωρούνται πληροφορίες που 
αφορούν τους υπαλλήλους της σχολής. Ένας υπάλληλος συμμετέχει σε μία ως πολλές 
καταστάσεις μισθοδοσίας.

12. Σχέση πίνακα Suppliers με πίνακα Sup_tra.
Ένας προμηθευτής συμμετέχει σε μία ή περισσότερες παραγγελίες.

13. Σχέση πίνακα Class με πίνακα classemplesson
Ο πίνακας classemplesson χρησιμοποιείται για να συνδεθούν οι οντότητες class, 
employees και Lessons. Σε ένα τμήμα διδάσκουν ένας ή περισσότεροι καθηγητές και 
γίνονται ένα η περισσότερα μαθήματα.
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14. Σχέση πίνακα Class με πίνακα Fees
Τα δίδακτρα ενός τμήματος καθορίζονται σε δόσεις. Η εξόφληση των διδάκτρων 
ενός τμήματος μπορεί να γίνει σε μία ή περισσότερες δόσεις.

15. Σχέση πίνακα Lessons με πίνακα classemplesson
Μία ενότητα διδάσκεται σε ένα ή περισσότερα τμήματα, από έναν ή περισσότερους 
καθηγητές.

16. Σχέση πίνακα Lessons με πίνακα Subjects
Ένα μάθημα (subjects) αποτελείται από μία ή περισσότερες ενότητεςΟεΒεοηε).

17. Σχέση πίνακα Lessons με πίνακα grades
Για κάθε ενότητα υπάρχουν πολλοί βαθμοί. Μία ενότητα παρακολουθείται από 
πολλούς μαθητές οι οποίοι μπορεί να έχουν πολλούς βαθμούς ανάλογα με την 
χρονολογική περίοδο.

18. Σχέση πίνακα Employees με πίνακα classemplesson
Ένας καθηγητής διδάσκει σε ένα ή περισσότερα τμήματα, μία ή περισσότερες 
ενότητες.

19. Σχέση πίνακα Grades με πίνακα grade_periods
Ο πίνακας Grade_Periods έχει τις βαθμολογικές περιόδους. Σε μία βαθμολογική 
περίοδο αντιστοιχούν πολλοί βαθμοί.
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3. Φυσική Σχεδίαση του Μοντέλου
3.1 Το μοντέλο σε Access

Γνα μαθητή: επώνυμο, όνομα, τηλέφωνο.

Γνα υπάλληλο: επώνυμο, όνομα, τηλέφωνο.

Για απουσίες: ημερομηνία, ώρες.

Για εξετάσεις ECDL: ημερομηνία, ώρα εξέτασης

Για βαθμούς : ο κωδικός μαθητή, ο κωδικός μαθήματος, η βαθμολογική περίοδος, ο 
βαθμός.

Για μαθήματα: η περιγραφή

Για ενότητες: η περιγραφή

Για τμήματα: η περιγραφή

Για συναλλαγές: το είδος, η ημερομηνία και το ποσό 

Για προμηθευτές: επωνυμία, διεύθυνση.

Για Δίδακτρα: η περιγραφή και το ποσό
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3.2 Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτυγχάνονται από το ΠΣ είναι:

^ Η παρακολούθηση της φοίτησης ενός μαθητή. Αυτό περιλαμβάνει τις απουσίες, 
τις επιδόσεις και τις οικονομικές συναλλαγές που έχει ο μαθητής. Είναι 
σημαντική η γρήγορη εύρεση των παραπάνω στοιχείων.

^ Η παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, ώστε βάσει αυτών να 
γίνεται καλύτερος οικονομικός προγραμματισμός. Γρήγορη πληροφόρηση για τα 
έσοδα και τα έξοδα της.

S Αυτόματη εύρεση των στοιχείων που αφορούν τους υποψηφίους των εξετάσεων 
ECDL.

■S Γρήγορη εύρεση των στοιχείων ενός υπαλλήλου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να 
είναι προσωπικά ή οικονομικά.

3.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας

V Γρήγορη εύρεση μαθητή με κάποιο κλειδί, (πχ. το επώνυμο του)

V Έλεγχος αν οι συναλλαγές του μαθητή με τη σχολή είναι εντάξει

S Δυνατότητα εύρεσης και εμφάνισης των στοιχείων κάθε συναλλασσόμενου με 
την σχολή

3.4 Προβληματικά σημεία

■S Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς πρέπει να καθορίζονται οι τάξεις, τα 
μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τάξη και οι βαθμολογικές περίοδοι.

'λ Να μην επιτρέπεται να καταχωρηθεί κάποιος σαν υποψήφιος για εξετάσεις 
ECDL, αν δεν του έχει εκδοθεί κάρτα δεξιοτήτων.

V Με την αλλαγή της σχολικής χρονιάς πρέπει τα στοιχεία που αφορούν το ιστορικό 
των εξετάσεων ECDL να μην χαθούν.

^ Όταν διαγράφεται μία τάξη διαγράφονται και οι μαθητές της, μαζί με τους 
βαθμούς, τις απουσίες και το ιστορικό εξετάσεων ECDL.

'λ Να μην επιτρέπεται η καταχώρηση κάποιου προμηθευτή, αν προηγουμένως δεν 
έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του.

■/ Να δημιουργούνται εγγραφές για τους βαθμούς κάποιου μαθητή, αφού έχει πρώτα 
καταταχθεί σε κάποιο τμήμα. Σε περίπτωση μεταβολής των μαθημάτων ενός 
τμήματος να ενημερώνεται και το αρχείο με τις βαθμολογίες. Το ίδιο πρέπει να 
γίνεται και στην περίπτωση που προστεθεί μια νέα βαθμολογική περίοδο.
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^ Κάποιος πελάτης της Σχολής μπορεί να είναι είτε μαθητής της, είτε μόνο 
υποψήφιος για τις εξετάσεις ECDL. Στην δεύτερη περίπτωση δεν καταχωρούνται 
βαθμολογίες για αυτόν.

3.5 Επιχειρηματικοί κανόνες

S Ένας υποψήφιος για τις εξετάσεις ECDL, πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς την 
εξέταση και των 7 ενοτήτων σε διάστημα 3 ετών, διαφορετικά οι ενότητες που 
έχει περάσει σε αυτό το διάστημα ακυρώνονται.

S Σε μία ωριαία εξέταση πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 4 υποψήφιοι.

'λ Στους γονείς των ανήλικων μαθητών μετά το τέλος μιας βαθμολογικής περιόδου, 
η σχολή δίνει κάποιον έλεγχο προόδου.

S Βεβαίωση φοίτησης δίνεται στους μαθητές εκείνους που θα ολοκληρώσουν 
επιτυχώς τον κύκλο σπουδών τους.

•S Για κάθε συναλλαγή που έχει η σχολή με κάποιον μαθητή της, εκδίδεται απόδειξη 
παροχής υπηρεσιών.

^ Ένας καθηγητής μπορεί να διδάξει πολλά μαθήματα σε διαφορετικές τάξεις, αλλά 
κάθε μάθημα σε κάποιο τμήμα διδάσκεται από έναν μόνο καθηγητή.

^ Καταστάσεις μισθοδοσίας εκδίδονται κατά μήνα για όλους τους εργαζόμενους 
της Σχολής. Οι καταστάσεις είναι απαραίτητες επίσης για τα Χριστούγεννα, το 
Πάσχα και το καλοκαίρι.

S Μία σχολή που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης έχει απαλλαγή από ΦΠΑ όταν 
δίνει στους μαθητές της Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

4. Υλοποίηση σε VB 6.0 του νέου Π.Σ.

4.1 Πίνακες

Ο πίνακας YEAR χρησιμοποιείται για να καθοριστεί η σχολική χρονιά. Αν ο χρήστης 
θέλει να δημιουργήσει μία νέα σχολική χρονιά, γίνεται η αντίστοιχη καταχώριση στον 
πίνακα year.
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4.2 Λειτουργίες

Κατά την εκκίνηση του προγράμματος εμφανίζεται η οθόνη:

ΤΣΑΚΩΝΑ! ΟΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόγραμμα Διαχείρισης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ
ι.ο

Πνευματικά Δικαιώματα 
Τσάκωνας Δημήτριος

Προειδοποίηση: Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος λογισμικού χωρίς την έγγραφη άδεια 
του δημιουργού του

Είναι η εισαγωγική οθόνη του προγράμματος. Αφού παραμείνει φορτωμένη για 3 
δευτερόλεπτα στη συνέχεια εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Σε αυτή την οθόνη πρέπει να επιλεχθεί το σχολικό έτος. Αφού επιλεχθεί το έτος από 
το αναδιπλούμενο πλαίσιο στη συνέχεια πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο ΟΚ. Έτσι, 
στην οθόνη θα εμφανιστεί η κύρια φόρμα της εφαρμογής:
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Μαθητολόγιο Αηουοκς Βαθμολόγιο Μαθήματα Τμήματα Προσωπικό Οκονομκά ECDL Διοκητκή Διαχείριση Γενκές Επιλογές Βοήθεια Έξοδος
-|g| χί

■fm 'si SI □ o

$

Εικονίδιο Λειτουργία

>> jL·

ΜΑΘΗΤΕΣ
Μετά από αναζήτηση εμφανίζονται, σε διαφορετικές 

καρτέλες τα στοιχεία που αφορούν τον μαθητή. 
Δηλαδή προσωπικά στοιχεία, βαθμοί, απουσίες, 
μαθήματα, καθηγητές και οικονομικά στοιχεία.

V
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εμφανίζεται το παράθυρο για τη διαχείριση του 
προσωπικού. Δηλαδή για την προσθήκη, διαγραφή 
και τροποποίηση των στοιχείων των καθηγητών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Εμφανίζεται η καρτέλα με τα μαθήματα - ενότητες. 
Μπορούν να γίνουν και εδώ οι βασικές λειτουργίες. 

(Προσθήκη- Διαγραφή - Μεταβολή)

c
1 1 * ■/ ψ ;■■Η™

£>L .

: ' 1 __
ΤΜΗΜΑΤΑ

Αφού γίνει η αναζήτηση του τμήματος, στη συνέχεια 
εμφανίζεται η καρτέλα με τα στοιχεία του τμήματος. 
(Δηλαδή το πρόγραμμα- ώρες, δίδακτρα, μαθητές, 

καθηγητές)
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Στο παράθυρο αυτό εμφανίζονται στοιχεία που 

αφορούν τους προμηθευτές. Μπορούν να γίνουν και 
εδώ οι βασικές λειτουργίες. (Προσθήκη- Διαγραφή - 

Μεταβολή)

'·** *wi

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Εμφανίζεται στην οθόνη, μία κατάσταση με τα 
τηλέφωνα των μαθητών. Η κατάσταση αυτή μπορεί 
να σταλεί στον εκτυπωτή για να εμφανιστεί σε 
έντυπη μορφή.

□

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Εμφανίζει την καρτέλα που χρησιμοποιείται για την 

εισαγωγή ενός νέου μαθητή.

ΕΞΟΔΟΣ
Τερματίζει τη λειτουργία του προγράμματος.

4.2.1 Μαθητολόγιο

1. Διαχείριση μαθητών.
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Περιλαμβάνονται οι εξής λειτουργίες:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Καταχώρηση των στοιχείων ενός νέου μαθητή που έχει κάνει εγγραφή. Ο μαθητής 
έχει συμπληρώσει το έντυπο της αίτησης εγγραφής από το οποίο καταχωρούνται τα 
στοιχεία στο πρόγραμμα. (Απαραίτητα πεδία: Επώνυμο, Όνομα, Τηλέφωνο). Για το 
μαθητή δημιουργούνται οι αντίστοιχες εγγραφές στον πίνακα Βαθμοί. Αφού 
καταχωρηθούν τα στοιχεία του μαθητή ο χρήστης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο ΟΚ. 
Αν πατηθεί το πλήκτρο ΑΚΥΡΟ τότε ακυρώνεται η καταχώριση.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ:
Αφού επιλεχθεί ο μαθητής στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο ΔΙΑΓΡΑΦΗ, 
διαγράφεται. Φυσικά διαγράφονται και οι απουσίες του, οι βαθμοί του, και τα 
οικονομικά στοιχεία που αφορούν αυτόν.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ:
Αφού επιλεχθεί ο μαθητής στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο ΜΕΤΑΒΟΛΗ, 
εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία του στην οθόνη. Αφού αλλαχθούν τα στοιχεία που 
πρέπει στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο ΟΚ καταχωρούνται οι αλλαγές. Αν 
πατηθεί το πλήκτρο ΑΚΥΡΟ τότε ακυρώνονται οι αλλαγές που έγιναν.
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Εμφανίζεται στην οθόνη το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του μαθητή και το τηλέφωνο 
του:

2. Εμφάνιση προγράμματος μαθητή

Εκτυπώσεις

Οι εκτυπώσεις που αφορούν το μαθητολόγιο περιλαμβάνουν τις παρακάτω εκθέσεις 
(reports):

1. Τηλεφωνικός κατάλογος μαθητών

Περιλαμβάνει μία λίστα με τα επώνυμο, το όνομα και τα τηλέφωνα κάθε 
μαθητή.
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2. Εκτύπωση οικονομικών στοιχείων μαθητή

Αρχικά ο χρήστης πληκτρολογεί το επώνυμο του μαθητή για τον οποίο θέλει να 
ενημερωθεί. Στη συνέχεια και αφού γίνει η αναζήτηση εμφανίζεται στην οθόνη το 
παρακάτω παράθυρο:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΟΗΤΗ

Zoom film 3
-[□1 χ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟ:

ΣΥΝΟΛΟ

Pages: Mj< Γ ►IWj < I

ΔΟΣΕΙΣ ΠΟΣΟ

1 η Δόση 100

2η Δόση 100

3η Δόση 100

300

β

β

β
β
Λ

I

Σε αυτό αναφέρονται το συνολικό ποσό των διδάκτρων που έχει συμφωνηθεί 
και οι δόσεις που πρέπει να πληρώσει ο μαθητής.
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Με αυτή την έκθεση παρουσιάζονται οι συναλλαγές ενός μαθητή με τη Σχολή. Εκτός 
από τις συναλλαγές παρουσιάζονται το αρχικό ποσό πληρωμής και η έκπτωση αν 
υπάρχει. Έτσι εμφανίζεται η παρακάτω έκθεση, αφού γίνει η σχετική αναζήτηση με 
βάση το επίθετο:

3. Εκτύπωση συναλλαγών μαθητή

4. Εκτύπωση Βεβαίωσης Φοίτησης
Εδώ εκτυπώνεται μία βεβαίωση φοίτησης για κάποιο μαθητή. Με το πλήκτρο 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο της Βεβαίωσης. 
Αφού απαραιτήτως κλείσετε το Word, στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ η βεβαίωση δημιουργείται. Με το πλήκτρο 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ η βεβαίωση εμφανίζεται στο Word και μπορείτε να την 
εκτυπώσετε.

5. Ετικέτες Μαθητών

Εδώ δημιουργείται ένα αρχείο που περιέχει τις ετικέτες όλων των μαθητών. Με το 
πλήκτρο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ οι ετικέτες δημιουργούνται. Με το πλήκτρο 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ οι ετικέτες εμφανίζονται στο Word και μπορείτε να τις 
εκτυπώσετε.

6. Επιστολές Μαθητών
Εδώ εκτυπώνεται επιστολές για όλους τους μαθητές. Με το πλήκτρο 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο των 
επιστολών. Αφού απαραιτήτως κλείσετε το Word, στη συνέχεια πατώντας το 
πλήκτρο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ οι επιστολές δημιουργούνται. Με το 
πλήκτρο ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ οι επιστολές εμφανίζονται σε παράθυρο του 
Word και μπορείτε να τις εκτυπώσετε.
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4.2.2 Απουσίες

Οι απουσίες καταχωρούνται με βάση το επώνυμο του μαθητή. Αρχικά γίνεται 
αναζήτηση βάση του επωνύμου του μαθητή και στη συνέχεια καταχωρούνται η 
ημερομηνία και οι ώρες που απούσιασε ο μαθητής. Η καταχώριση ολοκληρώνεται με
το πλήκτρο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ.

1. Καταχώρηση απουσιών μαθητή

2. Συγκεντρωτικές Απουσίες

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται οι απουσίες που έχουν κάνει όλοι οι μαθητές από την 
αρχή της χρονιάς.
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3. Καταχώρηση απουσιών κατά τμήμα

Ο χρήστης επιλέγει το τμήμα και τον μαθητή και καταχωρεί τις απουσίες του. Όταν 
επιλέξει κάποιο τμήμα, στο πλαίσιο λίστας που αφορά τους μαθητές εμφανίζονται 
μόνο οι μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος. Έτσι δεξιά εμφανίζονται οι απουσίες 
που έχει κάνει μέχρι τώρα. Στο κάτω τμήμα του παραθύρου μπορεί να καταχωρήσει 
τις νέες απουσίες. Στο τέλος πρέπει να πατήσει το πλήκτρο ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
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4. Αναλυτική εικόνα μαθητή

Ο χρήστης επιλέγει τον μαθητή που θέλει βάση του επωνύμου του. Στην οθόνη 
εμφανίζονται (αναλυτικά και συνολικά) οι απουσίες που έκανε ο συγκεκριμένος

24



Εκτυπώσεις

1. Συνολικές Απουσίες Μαθητών

Εμφανίζεται μία λίστα με τις απουσίες που έχουν κάνει όλοι οι μαθητές:

2. Εκτύπωση Καταστάσεων Απουσιών κατά τμήμα

Με την επιλογή αυτή εκτυπώνονται κενές καταστάσεις κατά τμήμα. Ο χρήστης 
επιλέγει το τμήμα που θέλει και στη συνέχεια εκτυπώνεται η κατάσταση:
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3. Εκτύπωση Απουσιών μαθητή

Σε αυτή την έκθεση εμφανίζονται οι απουσίες που έχει κάνει ο μαθητής. Αρχικά ο 
χρήστης δίνει το όνομα του μαθητή και στη συνέχεια μετά από σχετική αναζήτηση 
εμφανίζονται οι απουσίες(συνολικά και αναλυτικά) του μαθητή:

Καταστάσεις για Συμπλήρωση Απουσιών
Αυτή η εκτύπωση περιέχει κενές καταστάσεις κατά τμήμα. Αυτές αφού 
συμπληρωθούν από τους καθηγητές των τμημάτων μπορούν να καταχωρηθούν στο 
πρόγραμμα.
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4.2.3 Βαθμολόγιο

1. Καταχώρηση - βαθμολογίας κατά τμήμα

Σε αυτή τη φόρμα ο χρήστης καταχωρεί τους βαθμούς ενός μαθητή κατά τμήμα, κατά 
μάθημα και βαθμολογική περίοδο. Είναι απαραίτητο για να γίνει η καταχώρηση να 
έχει πρώτα καταταχθεί ο μαθητής σε τμήμα, να έχουν οριστεί οι βαθμολογικές 
περίοδοι, να έχουν οριστεί μαθήματα και να έχουν ανατεθεί σε καθηγητές. Έτσι 
επιλέγοντας ο χρήστης το τμήμα που επιθυμεί την περίοδο και το μάθημα μπορεί να 
καταχωρήσει το βαθμούς των μαθητών του τμήματος.
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2. Καταχώρηση Βαθμολογικών Περιόδων

Σε αυτή τη φόρμα ο χρήστης ορίζει μία νέα βαθμολογική περίοδο. Όταν οριστεί μια 
νέα βαθμολογική περίοδος δημιουργούνται οι αντίστοιχες εγγραφές για τους βαθμούς 
του μαθητή. Στο πεδίο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ καταχωρείται το όνομα της βαθμολογικής 
περιόδου. Πρέπει επίσης να δοθούν η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου.
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3. Μεταβολή βαθμολογικών περιόδων

Σε αυτή τη φόρμα ο χρήστης επιλέγει μία βαθμολογική περίοδο (βάση της 
περιγραφής της). Αυτή η φόρμα του δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλει κάποια 
στοιχεία της. (ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης).
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Εκτυπώσεις

1. Εκτύπωση Βαθμολογίας μαθητή

Με αυτή την έκθεση εκτυπώνονται τα μαθήματα που παρακολουθεί ο μαθητής καθώς 
και οι βαθμοί που έχει στις αντίστοιχες βαθμολογικές περιόδους.

30



2. Εκτύπωση κατάστασης βαθμολογίας
Αρχικά δίνεται η περιγραφή του τμήματος. (πχ:Α1) Στη συνέχεια δίνεται η 
περιγραφή της περιόδου (πχ: Α’ τρίμηνο). Στο επόμενο βήμα ο χρήστης 
καλείται να επιλέξει αν θα εκτυπωθούν όλες οι καταστάσεις του τμήματος ή 
αν θα εκτυπωθούν οι καταστάσεις ενός μόνο μαθήματος:

3. Έλεγχοι Μαθητών

Αρχικά δίνεται η περιγραφή του τμήματος, (πχ: Α1). Στη συνέχεια δίνεται η 
βαθμολογική περίοδος(πχ: α’ τρίμηνο). Στην οθόνη εμφανίζεται:

31



4.2.4 Μαθήματα

1. Διαχείριση Ενοτήτων

Στην παρακάτω φόρμα εμφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν τις ενότητες ενός 
μαθήματος. Έτσι για κάθε ενότητα εμφανίζονται τα παρακάτω:

❖ Σε ποιο μάθημα ανήκει
❖ Σε τι επίπεδο είναι αυτό το μάθημα
❖ Πόσες ώρες / εβδομάδα διδάσκεται η ενότητα
❖ Τι εγχειρίδιο χρησιμοποιείται

Στη Φόρμα αυτή υπάρχουν οι παρακάτω Λειτουργίες:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο καταχωρείτε τα στοιχεία για μία νέα ενότητα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ήδη καταχωρηθεί το μάθημα στο οποίο ανήκει 
η ενότητα. Έτσι, αυτό το επιλέγετε και καταχωρείτε τις ώρες και το εγχειρίδιο που 
χρησιμοποιείται για την συγκεκριμένη ενότητα. Στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο ΟΚ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να διαγράψετε την ενότητα κάποιου μαθήματος. 
Φυσικά αν έχουν καταχωρηθεί βαθμοί για τη συγκεκριμένη ενότητα διαγράφονται 
και αυτοί.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία μιας ενότητας. Έτσι 
μπορεί να αλλαχθεί το μάθημα στο οποίο ανήκει καθώς και οι ώρες ή το εγχειρίδιο
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που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της. Για να ολοκληρωθεί η μεταβολή πατάτε 
το πλήκτρο ΟΚ.

2. Διαχείριση Μαθημάτων

Στην παρακάτω φόρμα εμφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν τα μαθήματα. Έτσι για 
κάθε μάθημα εμφανίζονται τα παρακάτω:

❖ Το όνομα του
❖ Σε τι επίπεδο είναι αυτό το μάθημα

Στη Φόρμα αυτή υπάρχουν οι παρακάτω Λειτουργίες:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο καταχωρείτε τα στοιχεία για ένα νέο μάθημα. Στη 
συνέχεια πατάτε το πλήκτρο ΟΚ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να διαγράψετε ένα μάθημα. Φυσικά αν έχουν 
καταχωρηθεί βαθμοί και ενότητες για το συγκεκριμένο μάθημα διαγράφονται και 
αυτά.
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία ενός μαθήματος. Έτσι 
μπορεί να αλλαχθεί το όνομα του μαθήματος και το επίπεδο στο οποίο ανήκει. Για να 
ολοκληρωθεί η μεταβολή πατάτε το πλήκτρο ΟΚ.

4.2.5 Τμήματα

1. Διαχείριση Τμημάτων

Στην παρακάτω φόρμα εμφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν τα τμήματα. Έτσι για 
κάθε τμήμα εμφανίζονται τα παρακάτω:

❖ Το όνομα του
❖ Το πρόγραμμα
❖ Οι ώρες / εβδομάδα

Στη Φόρμα αυτή υπάρχουν οι παρακάτω Λειτουργίες:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
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Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο καταχωρείτε τα στοιχεία για ένα νέο τμήμα. Στη 
συνέχεια πατάτε το πλήκτρο ΟΚ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να διαγράψετε ένα τμήμα. Φυσικά αν έχουν 
καταχωρηθεί μαθητές, βαθμοί, απουσίες, δίδακτρα και μαθήματα για το 
συγκεκριμένο τμήμα διαγράφονται και αυτά.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία ενός τμήματος. Έτσι 
μπορεί να αλλαχθεί το όνομα του τμήματος το πρόγραμμα και οι ώρες/ εβδομάδα. Για 
να ολοκληρωθεί η μεταβολή πατάτε το πλήκτρο ΟΚ.

2. Ανάθεση καθηγητών και μαθημάτων σε τμήμα

Στην παρακάτω οθόνη αφού επιλεχθεί το τμήμα, η ενότητα μαθήματος και ο 
καθηγητής στη συνέχεια πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Αυτόματα 
δημιουργούνται οι αντίστοιχες καταχωρήσεις βαθμών για τους μαθητές που ανήκουν 
στο συγκεκριμένο τμήμα.

Με την διαγραφή επιλέγεται κάποια καταχώριση από το πλέγμα και διαγράφεται.
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Εκτυπώσεις

1. Εκτύπωση μαθητών

Σε αυτή την έκθεση εκτυπώνονται το επώνυμο, το όνομα , το τμήμα, το πρόγραμμα 
και οι ώρες/ εβδομάδα των μαθητών της Σχολής. Εκτυπώνονται όλα τα τμήματα με 
αλφαβητική σειρά.
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2 Εμφάνιση καθηγητών τμήματος

Αφού αρχικά γίνεται αναζήτηση του τμήματος στη συνέχεια εμφανίζεται η 
παρακάτω οθόνη:

Σε αυτή την έκθεση εμφανίζονται οι καθηγητές που διδάσκουν σε ένα τμήμα.

3. Εκτύπωση Προγράμματος Τμήματος
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Μετά από αναζήτηση του τμήματος εμφανίζεται το πρόγραμμα του τμήματος.
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4. Εμφάνιση Στοιχείων Τμημάτων

Στην παρακάτω έκθεση εμφανίζονται όλα τα στοιχεία που αφορούν το τμήμα. 
Δηλαδή το πρόγραμμα και τα δίδακτρα που έχουν καθοριστεί για το συγκεκριμένο 
τμήμα.
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4.2.6 Προσωπικό

1. Διαχείριση Προσωπικού

Στην παραπάνω φόρμα εμφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν τους υπαλλήλους. 
Έτσι για κάθε υπάλληλο εμφανίζονται τα παρακάτω:

❖ Το επώνυμο
❖ Το όνομα
❖ Το πατρώνυμο
❖ Η ημερομηνία Γέννησης
❖ Η διεύθυνση
❖ Η πόλη
❖ ΟΤΚ
❖ Τα τηλέφωνα
❖ Οι τίτλοι σπουδών
❖ Η ειδικότητα
♦> Η εμπειρία (σε ώρες)
❖ Οι δρααστηριότητες

Στη Φόρμα αυτή υπάρχουν οι παρακάτω Λειτουργίες:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο καταχωρείτε τα στοιχεία για ένα νέο υπάλληλο. Στη 
συνέχεια πατάτε το πλήκτρο ΟΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να διαγράψετε έναν υπάλληλο. Φυσικά αν έχουν 
καταχωρηθεί μαθήματα και μισθοδοσίες για το συγκεκριμένο υπάλληλο 
διαγράφονται και αυτά.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του υπαλλήλου. Για να 
ολοκληρωθεί η μεταβολή πατάτε το πλήκτρο ΟΚ.

Εκτυπώσεις

1. Βεβαίωσης αποδοχών υπαλλήλου

Αφού γίνει η σχετική αναζήτηση με βάση το επώνυμο του υπαλλήλου εμφανίζεται 
στην οθόνη η παρακάτω εκτύπωση:

2. Εκτύπωση ωρολογίου προγράμματος καθηγητή
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Αφού γίνει η σχετική αναζήτηση με βάση το επώνυμο του υπαλλήλου εμφανίζεται 
στην οθόνη η παρακάτω εκτύπωση:

3. Εκτύπωση τηλεφωνικού καταλόγου προσωπικού

Στην παρακάτω εκτύπωση εμφανίζεται ο τηλεφωνικός κατάλογος των υπαλλήλων

m ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΟΗΓΗΤΩΝ

Zoom j 100%

ΤΗίΕΦΟΝΙΚΟΣ ΚΑ ΤΛΙΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2

ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2310909090

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2310787878

ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2310565656

Paaes: Μ14 ΓΓ ΛΙμΙ <! .r'

4.2.7 Οικονομικά

1. Καθορισμός διδάκτρων κατά τμήμα
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Αρχικά εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
ϋ. ΚΑΟΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ/Ε ΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ 
ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΣΤΑ

Jnjil

Γ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ0ΜΑΔΑ

A3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-9.30 2

Α1 ΣΑΒΒΑΤΟ 2.30-4.45 3

Α2 ΠΕΜΠΤΗ 2.30-4.45 3

Α4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2.30-4.00 2

ΑΑΓ 2

ΒΓΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-1.15 3

ΒΔ2 ΣΑΒΒΑΤ011-1.15 3

Γ ΔΟΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σε αυτή την οθόνη επιλέγετε το τμήμα που θέλετε.(πχ:Α1) Υπάρχουν 2 επιλογές:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ 
Σε αυτή τη περίπτωση ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 
α) Αρχικά δίνετε το ποσό των διδάκτρων (πχ 300) 
β) Στη συνέχεια δίνετε το πλήθος των δόσεων (πχ: 3) 
γ) Ακολουθεί η ερώτηση αν κάθε δόση θα έχει το ίδιο ποσό
δ) Αν πατήσετε ΝΑΙ τότε θα μοιραστεί το ποσό (300) σε 3 ισόποσες δόσεις (100). Αν 
πατήσετε ΟΧΙ τότε θα ζητηθούν τα ποσοστά για κάθε δόση. Αν για παράδειγμα 
δώσετε 40,30,30 η 1η δόση θα είναι 120 και οι άλλες από 90.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 
Σε αυτή τη περίπτωση ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 
α) Αρχικά δίνετε το ποσό των διδάκτρων (πχ 300) 
β) Στη συνέχεια δίνετε το πλήθος των δόσεων (πχ: 3) 
γ) Δίνετε το ποσό που θέλετε για κάθε δόση.

Για να τροποποιήσετε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα δίδακτρα, αρκεί να επιλέξετε το 
τμήμα που θέλετε και καταχωρήσετε ξανά τα ποσά και τις δόσεις.

2. Καταχώρηση πληρωμών μαθητή

Αρχικά γίνεται αναζήτηση του μαθητή, και στη συνέχεια εμφανίζεται η παρακάτω 
φόρμα:
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«ΐ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ MAGHTH

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αρ. Παραστατικού

ΣΥΝΟΛΟ I

ΠΡΟΣΘΗΚΗ |

Σε αυτή τη Φόρμα ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει το ποσό που πλήρωσε ο 
μαθητής στο πεδίο σύνολο. Επίσης είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί η ημερομηνία 
της συναλλαγής. Ο αριθμός παραστατικού εμφανίζεται αυτόματα αφού λαμβάνεται 
υπόψη ο αριθμός της προηγούμενης απόδειξης. Πατώντας το πλήκτρο ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ολοκληρώνεται η πληρωμή και το ποσό αφαιρείται από το υπόλοιπο λογαριασμού 
του μαθητή.

3. Διαχείριση στοιχείων προμηθευτή
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Στην παραπάνω φόρμα εμφανίζονταν τα στοιχεία που αφορούν τους προμηθευτές. 
Έτσι για κάθε προμηθευτή εμφανίζονται τα παρακάτω:

❖ Η επωνυμία
❖ Το όνομα
❖ Η πόλη
❖ ΟΤΚ
❖ Το τηλέφωνο
❖ Ο ΑΦΜ

Στη Φόρμα αυτή υπάρχουν οι παρακάτω Λειτουργίες:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο καταχωρείτε τα στοιχεία για ένα νέο προμηθευτή. 
Απαραίτητα πεδία είναι η ΕΠΩΝΥΜΙΑ και το ΟΝΟΜΑ. Στη συνέχεια πατάτε το 
πλήκτρο ΟΚ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να διαγράψετε ένα προμηθευτή. Φυσικά αν έχουν 
καταχωρηθεί συναλλαγές για το συγκεκριμένο προμηθευτή διαγράφονται και αυτές.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του προμηθευτή. Για να 
ολοκληρωθεί η μεταβολή πατάτε το πλήκτρο ΟΚ.

4. Καταχώρηση εξόφλησης προμηθευτή

Αρχικά γίνεται αναζήτηση του προμηθευτή (βάση της επωνυμίας), και στη συνέχεια 
εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα:
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Σε αυτή τη Φόρμα καταχωρούνται τα στοιχεία μιας παραγγελίας. Με κατάλληλα 
πλαίσια διαλόγου καταχωρούνται η ονομασία και η ποσότητα του προϊόντος. Αφού 
πληκτρολογείτε το ποσό, πατώντας στο πλαίσιο που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ αυτό 
υπολογίζεται αυτόματα όπως και το Σύνολο. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
πατάτε το πλήκτρο ΟΚ.

5. Καταχώρηση μισθοδοσίας υπαλλήλων
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m, ΜΙΣΟΟΔΟΣΙA ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΩΡΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΗΝΑΣ |1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ "3
| ΥΠΜΛΗΛΟΣ ]2 - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ “3

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΩΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΑΕΙΑΡΟ ΑΛΙΣΙ*
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΩΣΤΑΣ 7 2 1 13.4 93.800003
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 5 1 ΐ5.ε 488 74Υ

jlU HH | |§|§§| jd

Αρχικά επιλέγεται ο μήνας της μισθοδοσίας και ο υπάλληλος που θα γίνει η 
πληρωμή. Στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Αφού καταχωρίσετε στα 
αντίστοιχα πλαίσια τις ώρες, τις μέρες και ημερομίσθιο, πατάτε το πλήκτρο ΟΚ. Η 
καταχώρηση που κάνατε θα εμφανιστεί στο πλέγμα.

Με την ΔΙΑΓΡΑΦΗ μπορείτε να σβήσετε την μισθοδοσία ενός υπαλλήλου για 
κάποιο συγκεκριμένο μήνα.

Με την ΜΕΤΑΒΟΛΗ μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία ενός υπαλλήλου για ένα 
συγκεκριμένο μήνα.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Εκτύπωση απόδειξης

Στην εκτύπωση αυτή εμφανίζονται τα στοιχεία της Σχολής και του μαθητή με τον 
οποίο έγινε η συναλλαγή. Φυσικά, προϋπόθεση για να εκτυπωθεί η ΑΠΟΔΕΙΞΗ είναι 
να έχει καταχωρηθεί η πληρωμή του μαθητή.
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ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Zoom JTooS 3

ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
COMPUNET 
ΑΦΜ: 011111111 
ΘΕΣΑΑΛΟΝΚΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 42 ΤΚ: 32333
2310111111
ΦΑΞ: 2310898989
ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΙΝΙΚΗΣ

Ποσό #100# 
Ημερομηνία 18/8/2003

-ΙπΙ χ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΑΒΑ Ο ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΧΙΗ ΠΕΩΡΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ ΠΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΧΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 2003-04

0
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2. Εκτύπωση Μισθοδοσίας

Σε αυτή την εκτύπωση εμφανίζονται σε κάθε σελίδα τα στοιχεία μισθοδοσίας για 
κάθε υπάλληλο τον συγκεκριμένο μήνα. Αρχικά επιλέγεται ο μήνας και στη συνέχεια 
εμφανίζεται η προηγούμενη εκτύπωση.

3. Εκτύπωση Οικονομικών Στοιχείων των τμημάτων
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Στην παραπάνω εκτύπωση εμφανίζονται τα δίδακτρα που αφορούν κάθε μαθητή και 
η έκπτωση που του έχει γίνει. Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται κατά τμήμα.

4. Εκτύπωση Υπολοίπων

Σε παρακάτω εκτύπωση παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία όλων των μαθητών. 
(Δίδακτρα, Έκπτωση, Υπόλοιπο Λογαριασμού).
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4.2.8 Εργασίες ECDL

1. Διαχείριση ωριαίας εξέτασης

Στη φόρμα αυτή καταχωρούνται η ημερομηνία εξέτασης η ώρα εξέτασης ο 
επιτηρητής και ο εξεταστής μιας ωριαίας εξέτασης. Η καταχώρηση ολοκληρώνεται 
πατώντας ο χρήστης το πλήκτρο ΠΡΟΣΘΗΚΗ.

Με την ΔΙΑΓΡΑΦΗ μπορείτε να σβήσετε την καταχώρηση της ωριαίας εξέτασης, 
αλλά μαζί με αυτή θα διαγραφούν και οι καταχωρήσεις που αφορούν του υποψηφίους 
της συγκεκριμένης εξέτασης.

Με την ΜΕΤΑΒΟΛΗ μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της ωριαίας εξέτασης.

2. Διαχείριση υποψηφίου σε ωριαία εξέταση

Στην παρακάτω φόρμα εμφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν τους υποψηφίους της 
ωριαία εξέτασης. Έτσι για κάθε υποψήφιο εμφανίζονται τα παρακάτω:

❖ Η ημερομηνία εξέτασης
♦> Το επώνυμο και το όνομα του
❖ Η ενότητα
❖ Το εξεταστικό Σύστημα
❖ Η έκδοση
❖ Το αποτέλεσμα
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Στη Φόρμα αυτή υπάρχουν οι παρακάτω Λειτουργίες:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο καταχωρείτε τα στοιχεία για ένα νέο υποψήφιο. 
Απαραίτητα πεδία είναι η ημερομηνία εξετάσεων και το ονοματεπώνυμο του 
υποψηφίου. Στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο ΟΚ. (Το πεδίο αποτέλεσμα 
συμπληρώνεται όταν εκδοθούν τα αποτελέσματα της εξέτασης).

ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να διαγράψετε ένα υποψήφιο από μία ωριαία εξέταση. 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του υποψηφίου της 
εξέτασης. Για να ολοκληρωθεί η μεταβολή πατάτε το πλήκτρο ΟΚ.

3. Διαχείριση ενοτήτων

Με την επιλογή αυτή ο χρήστης εμφανίζει όλες τις ενότητες που είναι 
καταχωρημένες, και μπορεί να τροποποιήσει κάποια από αυτές.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
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Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο καταχωρείτε τα στοιχεία για μια νέα ενότητα. 
Απαραίτητα πεδία είναι η περιγραφή της ενότητας και το επίπεδο. Στη συνέχεια 
πατάτε το πλήκτρο ΟΚ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να διαγράψετε μια ενότητα. Φυσικά θα διαγραφούν 
και οι καταχωρήσεις των υποψηφίων της συγκεκριμένης ενότητας.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία (περιγραφή, επίπεδο) 
μιας ενότητας. Για να ολοκληρωθεί η μεταβολή πατάτε το πλήκτρο ΟΚ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ JnjxJ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IWORD

ΕΠΙΠΕΔΟ ICORE

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟ

WINDOWS CORE

WORD CORE

EXCEL CORE

ACCESS CORE

POWERPOINT CORE

INTERNET CORE

WINDOWS ADVANCED

wnRD ADVANCED

Εκτυπώσεις

1. Εμφάνιση υποψηφίων ωριαίας εξέτασης (ωρολόγιο πρόγραμμα εξέτασης)

Στην παρακάτω εκτύπωση εμφανίζονται τα στοιχεία κάθε υποψηφίου της εξέτασης:
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i ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 26/9/2003

Zoom [ΪΚΚ 3

- Ιπ| χ[

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 26 9 2002

ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΞΕΤ.ΣΥΣΤΗΜΑ ATES

ΟΝΟΜΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ

ΑΚΑ 111111
ΕΠΙΠΕΔΟ ADVANCED

ΕΝΟΤΗΤΑ WORD

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/9/2003 ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΠΑΠΑΝ ΙΚΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΩΡΑ 10:00 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΙΔΙΝΙΟΥ

ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΝΔΡΈΟΥ ΕΞΕΤ.ΣΥΣΤΗΜΑ ATES

ΟΝΟΜΑ ΑΝΔΡΕ ΑΣ
ΕΚΔΟΣΗ

ΑΚΔ 111113
ΕΠΙΠΕΔΟ CORE

ΕΝΟΤΗΤΑ EXCEL

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/9/2003 ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΠΑΠΑΝ ΙΚΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΩΡΑ 10:00 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΙΔΙΝΙΟΥ

ΕΠΙΘΕΤΟ 

Pages: nl<|i Μ

ΑΣΜΝΙΔΗΣ ΕΞΕΤ.ΣΥΣΤΗΜΑ

I . I

2. Στατιστικά στοιχεία εξέτασης

Αφού ο χρήστης δώσει την ημερομηνία εξέτασης στη συνέχεια εμφανίζεται η 
παραπάνω έκθεση. Σε αυτήν εμφανίζονται για κάθε ώρα της συγκεκριμένης 
ημερομηνίας ο αριθμός των τεστ που δίνονται κατά ενότητα και κατά εξεταστικό 
σύστημα ώστε να είναι εύκολος ο προγραμματισμός των εξετάσεων.

3. Εκτύπωση κατάστασης Κάρτας δεξιοτήτων υποψηφίου
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Αφού γίνει αναζήτηση του υποψηφίου βάση του επιθέτου του στη συνέχεια

Σε αυτή την έκθεση εμφανίζονται τα στοιχεία της κάρτας δεξιοτήτων του καθώς και η 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα (πχ εξετάσεις στις οποίες έλαβε μέρος, 
αποτέλεσμα κλπ.)

4. Εκτύπωση των Ημερομηνιών έκδοσης των Καρτών Δεξιοτήτων

Σε αυτή την έκθεση εμφανίζονται όλοι οι υποψήφιοι για τους οποίους έχει εκδοθεί 
Κάρτα Δεξιοτήτων, ο αριθμός της καθώς και η ημερομηνία έκδοσης της. Έτσι μπορεί 
να ελεγχθεί ποσό χρονικό διάστημα υπάρχει ακόμα για κάθε υποψήφιο προκειμένου 
να ολοκληρώσει και τις 7 ενότητες.

5. Εκτύπωση ετικετών υποψηφίων εξέτασης
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Σε αυτή την εκτύπωση δημιουργούνται οι ετικέτες για τους υποψηφίους μιας 
εξέτασης. Η εξέταση επιλέγεται μετά από αναζήτηση με βάση την ημερομηνία.
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4.2.9 Διοικητική Διαχείριση

1. Πρόβλεψη εσόδων

Στη φόρμα αυτή παρουσιάζονται τα έσοδα που αναμένει η Σχολή βάση των 
εγγραφών που έχουν γίνει. Επίσης εμφανίζεται ο αριθμός των μαθητών της Σχολής 
και ο Μέσος Όρος εσόδων ανά μαθητή. Από το ποσό που εμφανίζεται στο πεδίο 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΩΝ έχουν αφαιρεθεί τυχόν εκπτώσεις.
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2. Συνολική οικονομική εικόνα

Στη παραπάνω Φόρμα εμφανίζονται πληροφορίες που αφορούν την συνολική εικόνα 
της Σχολής. Έτσι, στο πεδίο προβλεπόμενα έσοδα εμφανίζονται τα έσοδα που 
αναμένει η σχολή, στο πεδίο Έξοδα Παραγγελιών τα έξοδα που έχουν γίνει για 
παραγγελίες, στο πεδίο Έξοδα μισθοδοσίας τα ποσά που πληρώθηκαν για τη 
μισθοδοσία των υπαλλήλων. Στο πεδίο Συνολικά Έξοδα εμφανίζεται το άθροισμα 
των δύο προηγούμενων πεδίων. Στο πεδίο αποτέλεσμα εμφανίζεται η διαφορά 
εσόδων από τα προβλεπόμενα έξοδα. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό ο αριθμός 
εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, διαφορετικά με μπλε.

Κατά την είσοδο στη συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου που 
ενημερώνει τον χρήστη αν υπάρχει κέρδος ή ζημιά.

3. Θεωρητικά έσοδα χωρίς εκπτώσεις
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Στη Φόρμα αυτή εμφανίζονται τα έσοδα που θα είχε η σχολή αν δεν έκανε εκπτώσεις.

4. Τρέχοντα έσοδα - έξοδα

Στην παραπάνω φόρμα εμφανίζονται τα τρέχοντα έσοδα καθώς και τα έξοδα που 
έχουν γίνει μέχρι τώρα. Στο πεδίο αποτέλεσμα εμφανίζεται η διαφορά των εξόδων 
από τα έσοδα.

4.2.10 Γενικές Επιλογές

1. Δημιουργία Νέας Σχολικής Χρονιάς

Με την επιλογή αυτή δημιουργείται μία νέα σχολική χρονιά. Αρχικά δίνεται το έτος 
σε μορφή (2000-01). Δηλαδή το τρέχον έτος σε τετραψήφιο αριθμό στη συνέχεια η - 
και στο τέλος το επόμενο έτος με διψήφιο αριθμό. Το επόμενο βήμα είναι να πατηθεί 
το πλήκτρο ΟΚ. Ακολουθεί η ερώτηση αν θα μεταφερθούν οι μαθητές, τα τμήματα, 
τα μαθήματα, και οι καθηγητές της προηγούμενης χρονιάς. Αν επιλέξετε ΝΑΙ θα 
μεταφερθούν διαφορετικά θα πρέπει να καταχωρηθούν από την αρχή.
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2. Αλλαγή σχολικής χρονιάς

Με την επιλογή αυτή επιλέγεται μία σχολική χρονιά από τις ήδη υπάρχουσες.

3. Γενικές Παράμετροι

Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται η οθόνη:
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Στην οθόνη αυτή καθορίζονταν τα βασικά στοιχεία της Σχολής. Όπως καταχωρηθούν 
εδώ θα εμφανίζονται στις εκτυπώσεις. Τα στοιχεία αυτά είναι:

❖ ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
❖ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Η μορφή της επιχείρισης ΟΕ-ΕΕ-ΑΕ-ΕΠΕ κλπ.)
❖ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (πχ: COMPUNET)
❖ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
❖ ΠΟΛΗ
❖ ΤΚ
❖ ΔΥΟ
❖ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
❖ ΦΑΞ
❖ E-MAIL

4. Εισαγωγή Σήματος

Σε αυτή τη Φόρμα καταχωρείται το λογότυπο (σήμα) της Σχολής):
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Επιλέγετε από οποιοδήποτε κατάλογο του σκληρού δίσκου την εικόνα που θέλετε και 
πατάτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Η εικόνα αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται στις 
εκτυπώσεις.

Η εικόνα προσαρμόζεται στο μέγεθος του πλαισίου.

4.3 Βοήθεια

Η βοήθεια της εφαρμογής λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, όπως η κλασσική βοήθεια 
των Windows. Πατώντας το πλήκτρο F1 ή επιλέγοντας το μενού Βοήθεια 
εμφανίζεται στην οθόνη το παρακάτω παράθυρο:

£? ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Απόκρυψη Πίσω Εκτύπωση Επικές
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1 Καθηγητές 
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[D Οικονομικά 
[3 Τμήματα

±J

Πρόγραμμα. Διαχείρισης Εργασιών 
Σχολείου

Αυτό το πρόγραμμα ασχολείται με τις 
εργασίες διαχείρισης ενός 
Φροντιστηρίου.

Ill
d

Υπάρχουν 2 καρτέλες τα Περιεχόμενα και το ευρετήριο. Εδώ είναι επιλεγμένη η 1η 
(Περιεχόμενα), όπου τα θέματα είναι ταξινομημένα κατά θεματική ενότητα.

Αν πατήσετε την 2η καρτέλα (Ευρετήριο) θα εμφανιστεί την οθόνη το παρακάτω 
παράθυρο:
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Σε αυτό το παράθυρο γράφετε το θέμα που ψάχνετε και στη συνέχεια με το πλήκτρο 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ, εμφανίζεται η βοήθεια για το θέμα αυτό.
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