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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
INTERNET BUSINESS HELLAS Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Τηλ: +30 210 82 59 313, Fax: +30 210 82 17 486.

Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)
Support Dpt: +30 210 82 59 313
e-mail: support@ibhellas.gr
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σχετικά με την υπηρεσία ibIsologismos.
Το προϊόν ibIsologismos αποτελεί την βέλτιστη, οικονομικότερη και πιο
ολοκληρωμένη λύση της αγοράς για την δημοσίευση εταιρικού προφίλ, στοιχείων
επικοινωνίας και ισολογισμών. Η υπηρεσία ibIsologismos παρέχει την ευελιξία για
την δημιουργία μιας σύγχρονης και τεχνικά άρτιας ιστοσελίδας εταιρικής
παρουσίασης.

Χαρακτηριστικά
Η οικονομικότερη πλατφόρμα Δημοσίευσης :




Εταιρικού Προφίλ.
Ισολογισμών.
Στοιχείων επικοινωνίας.

Χαρακτηριστικά πλατφόρμας:









Άμεση δημιουργία ιστοτόπου.
24/7 τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη.
Επιλογή από μεγάλη γκάμα εικαστικών.
Φιλοξενία του ιστοτόπου (Hosting) σε ιδιόκτητα μηχανήματα.
Συμφωνία SLA για 99,7% διαθεσιμότητα.
Δωρεάν απόδοση ονόματος Χώρου.
Search Engine Optimization.
Οπτικοακουστικό υλικό και εγχειρίδιο χρήσης.

Πλεονεκτήματα










Άμεση λειτουργία
Χαμηλό κόστος λειτουργίας που περιλαμβάνει τη φιλοξενία σε data
center
Εύκολο διαχειριστικό εργαλείο
24ωρη λειτουργία
Άμεση
καταχώρηση
ονόματος
δικτυακού
χώρου
(www.your_name.ibibisologismos.gr) με δυνατότητα απόκτησης
ξεχωριστής διεύθυνσης
Άμεση διαμόρφωση των ιστοσελίδων με επιλογή από μεγάλη γκάμα
templates
Δημιουργία ιστοσελίδων για την προβολή της εταιρικής ταυτότητας
σας
Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του δικτυακού ιστοτόπου
Φιλικό με τις μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization)
o Metakeywords
o Meta description
o Site title
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o Url friendly (Url caption)

Όνομα Χώρου
Με την υπηρεσία ibIsologismos το site σας θα έχει όνομα χώρου της μορφής
www.your_name.ibisologismos.gr. όπου στην θέση του προθέματος
“ your_name ” θα είναι το όνομα της εταιρείας σας.
Εναλλακτικά μπορούμε να δημιουργήσουμε οποιοδήποτε όνομα χώρου με
TLD (Top Level Domain) κάποιο εκ των .gr, .com, .net, .eu με κόστος περί τα 15
ευρώ τον χρόνο.
Για την εξακρίβωση της διαθεσιμότητας ονόματος διαδικτυακού χώρου για
ενδιαφερόμενους να κατοχυρώσουν όνομα δικτυακού χώρου με τη μορφή: .gr και
.com.gr μπορείτε να επισκεφθεί την παρακάτω ιστοσελίδα :
https://grweb.ics.forth.gr/public/whois.jsp?lang=el
(για μορφή .gr. .com.gr)
ή μέσω του Google πληκτρολογήστε Μητρώο Ονομάτων Χώρου και θα
οδηγηθείτε στα παραπάνω sites.
Αν το επιθυμητό όνομα είναι διαθέσιμο τότε θα πρέπει να ενημερωθεί η
Internet Business Hellas προκειμένου να διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες για
την κατοχύρωση του ονόματος. Σημειώνεται ότι η έγκριση του ονόματος χορηγείται
πάντα υπό την αίρεση του τελικού ελέγχου από την ΕΕΤ (Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) η οποία συνεδριάζει μία φορά τον μήνα.
Η διαδικασία ελέγχου της διαθεσιμότητας ονόματος και κατοχύρωσης για
ονόματα διαδικτυακού χώρου με μορφή .com διενεργείται πάντα από την εταιρεία.
Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει ήδη domain κλεισμένο στο
όνομα της και επιθυμεί να δημοσιευτεί σε αυτό ο ισολογισμός πρέπει να
επικοινωνήσει τηλεφωνικώς ή μέσω mail με την Internet Business Hellas στα
στοιχεία που αναγράφονται στο τέλος κάθε σελίδας. Ο ισολογισμός θα δημοσιευτεί
σε domain (όνομα χώρου) isologismos.company_domain.gr, όπου το
company_domain είναι το δεσμευμένο όνομα χώρου της εταιρείας.
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Φιλοξενία του κόμβου
H Internet Business Hellas μπορεί να παράσχει πλήρη φιλοξενία του
δικτυακού τόπου στα ιδιόκτητα μηχανήματα της (servers), που βρίσκονται στο data
center της εταιρείας FORTHNET, στην Αθήνα. Το συγκεκριμένο data center είναι
από τα μεγαλύτερα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου και οι
συνθήκες λειτουργίας διέπονται από αυστηρά SLA’s συμφωνίες για την παροχή των
υπηρεσιών φιλοξενίας και όχι μόνο. Επίσης η εταιρεία διαθέτει και άλλα δύο σημεία
παρουσίας με ιδιόκτητα μηχανήματα τα οποία βρίσκονται στην Γαλλία και στο Σαν
Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών, καταφέρνοντας να πετύχει διαθεσιμότητα
στην φιλοξενία εφαρμογών της τάξεως του 100%. Όλα αυτά τα σημεία παρουσίας
διασυνδέονται μεταξύ τους με υψηλότατης ταχύτητας συνδέσεις. Σε περίπτωση που
αποφασίσετε την μη εγκατάσταση του ιστοχώρου στο data center της εταιρείας μας,
αλλά σε άλλο data center, τότε απαιτείται το εγκατεστημένο τεχνικό περιβάλλον
γύρω από τον web server να ικανοποιεί κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις που θα δοθούν
από την εταιρεία μας για την εγκατάσταση και την καλή λειτουργία του συστήματος.
Πιο συγκεκριμένα :
Η φιλοξενία του ιστοχώρου της εταιρείας σας θα γίνει σε ιδιόκτητα
μηχανήματα της εταιρείας μας στο data center της FORTHNET που βρίσκεται στην
Αθήνα. Η εταιρία μας θα σας παρέχει :







24 ωρη τεχνική υποστήριξη σχετικά με την φιλοξενία του ιστοχώρου
σας
διαθεσιμότητα 99,99%
διασύνδεση του ιστοχώρου σας στο παγκόσμιο ιστό
database για την φιλοξενία των δεδομένων σας
άμεση τεχνική απόκριση για θέματα φιλοξενίας
παροχή reports, στατιστικών (awstats, google analytics κ.α.)

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Data Center της FORTHNET που έχουμε
εγκαταστήσει τον ιδιόκτητο εξοπλισμό μας, που θα φιλοξενήσει τον ιστοχώρο της
εταιρεία σας είναι τα ακόλουθα:
Συνεχής παροχή ρεύματος
Η FORTHNETεγγυάται 99.999+% παροχή ρεύματος. Αυτή η διασφάλιση
πηγάζει από τα δύο επίπεδα παροχής ρεύματος, τα οποία περιλαμβάνουν δύο on-line
μονάδες UPS καθώς και μία ηλεκτρογεννήτρια. Οι μονάδες UPS είναι APC Silcon,
παροχής 250KVA η καθεμία, και πρωτοποριακής τεχνολογίας Delta Conversion. Η
ηλεκτρογεννήτρια STAMFORD είναι συνολικής παροχής 600KVA και έχει τη
δυνατότητα παροχής πλήρους ισχύος, εντός 45 δευτερολέπτων, από τη στιγμή
διάγνωσης του προβλήματος.
Ελεγχόμενη Πρόσβαση
Με στόχο τη δημιουργία μίας ασφαλούς εγκατάστασης εγκαταστάθηκαν
διάφορα επίπεδα ασφαλείας. Το πρώτο επίπεδο είναι στην είσοδο του Data Center. Η
είσοδος επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό με κάρτες ασφαλείας.
Επιπλέον, υπάρχει καταχώρηση όλων των ατόμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από
το Data Center καθώς επίσης και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Internet Business Hellas)
Πολυγύρου 3-5 & Σαλώνων 10, Αθήνα,115 27
Α.Φ.Μ. 998192118, ΔΟΥ: IB’ Αθηνών
: 210 88 12 784, : 210 88 33 885, : info@ibhellas.gr, Url: www.ibhellas. gr

Page 5

Εγχειρίδιο χρήσης ibIsologismos
Σταθερές Συνθήκες Λειτουργίας
Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός απαιτεί αυστηρώς ελεγχόμενες και σταθερές
συνθήκες λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται αδιάλειπτη λειτουργία. To Data Center
παρέχει τις ιδανικές συνθήκες λειτουργίας, αφού διαθέτει 10-κλιματιστικές μονάδες
Carrier, fully redundant με συνολική θερμική απαγωγή 800Κbtu, οι οποίες παρέχουν
ψύξη σε όλο το χώρο και κάτω από το ψευδό-πάτωμα επιτυγχάνοντας ομαλή ροή
ψυχρού αέρα σε κάθε rack. H λειτουργία του όλου συστήματος έχει μελετηθεί ώστε
στο χώρο να παρέχεται σταθερή θερμοκρασία 21o C. Ο έλεγχος τόσο της
θερμοκρασίας όσο και της υγρασίας υλοποιείται με αυτόματα συστήματα ανιχνευτών
που συνδέονται και με το κεντρικό σύστημα συναγερμού.
Υποδομή υψηλής προστασίας
Η FORTHNET φροντίζει για τη διαφύλαξη τόσο των δεδομένων όσο και του
εξοπλισμού. Για το σκοπό αυτό έχει φροντίσει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για
την προστασία του Data Center, ακόμα και στην περίπτωση φυσικών καταστροφών.










Το κτίριο είναι τοποθετημένο μακριά από πιθανές πηγές
ηλεκτρομαγνητικού θορύβου, μηχανικών ταλαντώσεων ή λοιπών
παρεμβολών ενώ η απομονωμένη θέση του εγγυάται την ασφάλειά του
από πιθανές εστίες φωτιάς ή εκρήξεων από γειτονικά κτίρια.
Το κτίριο πληροί τους πλέον αυστηρούς κανονισμούς αντισεισμικής
προστασίας με περαιτέρω προστασία (αντισεισμικό / αντί-ταλαντωτικό
ψευδό-πάτωμα, περιμετρική ενίσχυση κλπ.), ενώ υπάρχει ειδική
μέριμνα για προστασία από πλημμύρες, κεραυνούς και λοιπές φυσικές
καταστροφές.
Η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου έχει υλοποιηθεί με πυρίμαχα
υλικά, ενώ παρέχονται και εξελιγμένα συστήματα πυρανίχνευσης και
αυτόματης κατάσβεσης. Ως επιπλέον ασφάλεια, τα υλικά κατασκευής
είναι βραδύκαυστα με αντοχή σε φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες.
To σύστημα πυρασφάλειας του κτιρίου αποτελείται από δύο χώρους,
τον κυρίως χώρο των μηχανημάτων και το χώρο κάτω από το ψευδόπάτωμα. Ο κάθε χώρος είναι χωρισμένος σε δύο ζώνες, διαθέτει
αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης, ξεχωριστό πίνακα λειτουργίας και 14
ανιχνευτές καπνού. Ως υλικό πυρόσβεσης χρησιμοποιείται το FM200
το οποίο είναι αβλαβές για τον άνθρωπο.
Η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου (ομόκεντρες ζώνες) είναι τέτοια
ώστε να εγγυάται διαβαθμισμένη και αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση.

Κάθε συσκευή (εξυπηρετητής ή δρομολογητής κ.α.) συνδέεται με το δίκτυο
παροχής ρεύματος του Data Center το οποίο υποστηρίζεται από ένα ζεύγος UPS και
μια γεννήτριας ντίζελ ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή τάση χωρίς αυξομειώσεις και
διακοπές.
Ολόκληρο το δίκτυο (backbone) στηρίζεται σε 100 Mbps switched Ethernet
καλωδίωση, ενώ για την σύνδεση των κεντρικών routers χρησιμοποιείται Gigabit
Ethernet. Η υλοποίηση γίνεται με παράλληλες διατάξεις πολλαπλών routers και
switches, έτσι ώστε να γίνεται ισοκατανομή του φορτίου και να εξασφαλίζεται “full
redundancy” και “high availability” του δικτύου, αφού δεν υπάρχουν μοναδικά
σημεία πτώσης δικτύου (single points of failure).
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To Data Center συνδέεται προς το internet με 4 διαφορετικά κυκλώματα
εύρους 34Mbps και 155Mbps, τα οποία συνδέονται με διαφορετικές τεχνολογίες. Οι
δυο διαφορετικές τεχνολογίες των κυκλωμάτων προσφέρουν αδιάλειπτη παροχή του
Internet.
24x7 υπηρεσίες υποστήριξης στο Data Center
Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της Internet Business Hellas παρακολουθεί
τη συνολική υποδομή. Ο πελάτης εξυπηρετείται από την υπηρεσία τεχνικής
υποστήριξης, η οποία παρέχει υπηρεσίες άμεσης επικοινωνίας (SMS & email) και
αντιμετώπισης προβλημάτων εντός συγκεκριμένου και σύντομου διαστήματος.
Συμφωνία SLA για διαθεσιμότητα
Η Internet Business Hellas παρέχει υπηρεσίες με συμφωνία SLA (Service
Level Agreement) με σκοπό την εγγύηση διαθεσιμότητας συστημάτων σε επίπεδο
99,99% στους πελάτες της, διαμέσου του κύριου backbone της FORTHNET.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Η κεντρική σελίδα του Μηχανισμού της υπηρεσίας (Εικόνα 0.1), είναι
διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://myshop.ibisologismos.gr/admin/, όπου
το myshop αντικαθίσταται με το όνομα της εταιρείας σας.

Εικόνα 0.1: Η κεντρική σελίδα του Μηχανισμού Διαχείρισης Ιστοτόπου

Από το μενού αριστερά ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις εξής ενότητες:




Περιεχόμενο: Επιτρέπει την εισαγωγή περιεχομένων εταιρικού
προφίλ, στοιχείων επικοινωνίας και εισαγωγή των προς δημοσίευση
ισολογισμών.
Ρυθμίσεις: Ο εν λόγω μηχανισμός, παρέχει στον χρήστη τη
δυνατότητα αλλαγής των γραφικών- εικαστικών επιλογών του
ιστοτόπου και την διαχείριση του λογοτύπου της εταιρείας.
Εκπαιδευτικά Video: Εδώ ο χρήστης μπορεί να βρει το συνοδευτικό
υλικό (οπτικοακουστικό και άλλο) για τον τρόπο λειτουργίας της
υπηρεσίας.

Περιεχόμενο
Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να
δομήσει το εταιρικό του προφίλ, καθώς επίσης και να αναρτήσει τους ισολογισμούς
του και τέλος να διαχειριστεί τα στοιχεία επικοινωνίας που θα εμφανίζονται στην
σελίδα.
Καθορισμός Εταιρικού προφίλ.
Για την διαχείριση του εταιρικού του προφίλ, ο χρήστης επιλέγει από το
μενού αριστερά το σύνδεσμο ‘Περιεχόμενο’ της ενότητας ‘Περιεχόμενο’. Από την
οθόνη που προκύπτει (Error! Reference source not found..2),
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Εικόνα 0.2: Η κεντρική σελίδα του Μηχανισμού Διαχείρισης Περιεχομένου

επιλέγει τον φάκελο ‘ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ (Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται αυτό
που περιγράφεται παρακάτω παρακαλώ πατήστε εδώ) και συμπληρώνει τα
επιθυμητά στοιχεία στη φόρμα που εμφανίζεται (Error! Reference source not

found.3).
Εικόνα 0.3: Η κεντρική σελίδα Εισαγωγής εταιρικού προφίλ

Τα στοιχεία που εισάγονται είναι τα ακόλουθα:



Κατηγορία: Ο τίτλος της Κατηγορίας.
*Κατηγορία (Αγγλικά): Ο τίτλος της Κατηγορίας στα Αγγλικά.
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Ενεργό: Καθορίζει το εάν η συγκεκριμένη Κατηγορία θα είναι ορατή
στους επισκέπτες της σελίδας ή όχι.
Περιγραφή: Το περιεχόμενο της Κατηγορίας.
Περιγραφή Αγγλικά: Το περιεχόμενο της Κατηγορίας στα Αγγλικά.
Meta Description: Τα Meta Description και Meta Keywords, αν και
αφορούν σε πληροφορία η οποία δεν είναι εμφανής στον απλό χρήστη,
παρόλα αυτά αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της
σελίδας περιεχομένου, καθώς βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης να
εντοπίσουν ευκολότερα, το εκάστοτε περιεχόμενο. Το Meta
Description αφορά σε μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου, η
οποία απευθύνεται προς τις μηχανές αυτές, ενώ τα Meta Keywords,
αφορούν σε λέξεις κλειδιά οι οποίες χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο
αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση, η εν λόγω πληροφορία αφορά στο
Meta Description του περιεχομένου της Κατηγορίας.
Meta Keywords: Τα Meta Keywords του περιεχομένου της
Κατηγορίας.
Φωτογραφία: Η κύρια φωτογραφία του περιεχομένου της Κατηγορίας.

Καθορισμός Ισολογισμών προς δημοσίευση.
Για την διαχείριση των ισολογισμών προς δημοσίευση ο χρήστης πρέπει να
επιλέξει από το μενού αριστερά τον σύνδεσμο ‘Περιεχόμενο’. Στην σελίδα που
εμφανίζεται δεξιά (Εικόνα 1,2) πρέπει να επιλέξει τον φάκελο ‘ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ’ (Σε
περίπτωση που δεν εμφανίζεται αυτό που περιγράφεται παρακάτω παρακαλώ
πατήστε εδώ) και συμπληρώνει τα κατάλληλα στοιχεία στη φόρμα που εμφανίζεται
(Error! Reference source not found.4)

Εικόνα 0.4: Η κεντρική σελίδα Εισαγωγής περιεχομένου σελίδας Ισολογισμών

Στην περιοχή ΔΙΟΡΘΩΣΗ ο χρήστης μπορεί να εισάγει και αλλάζει κατά το
δοκούν το κείμενο το οποίο θα θέλει να εμφανίζεται στην σελίδα του πάνω από την
λίστα των ισολογισμών του. ΠΡΟΣΟΧΗ εδώ δεν μπορεί η περιγραφή Ελληνικά να
είναι κενή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κείμενο προς εισαγωγή θα πρέπει να
διατηρηθεί το προεπιλεγμένο κείμενο «Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας,
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)»
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Για την εισαγωγή των αρχείων ισολογισμών στην υπηρεσία ο χρήστης θα
πρέπει να επιλέξει τον φάκελο ‘Λίστα Ισολογισμών’. Στον πίνακα που εμφανίζεται
(Εικόνα 1.5 ) μπορεί να εισάγει νέους ισολογισμούς πατώντας το κουμπί
‘Δημιουργία’

, να διορθώσει παλαιότερες εγγραφές πατώντας το κουμπί μολύβι δεξιά από

τον πίνακα

και να διαγράψει κάποια παλαιότερη καταχώριση πατώντας το

κουμπί διαγραφής δεξιά του πίνακα

.

Εικόνα 0.5: Η κεντρική σελίδα Εισαγωγής αρχείων Ισολογισμών

Τόσο στην περίπτωση νέας εγγραφής όσο και στην περίπτωση διόρθωσης
παλαιότερης δημοσίευσης η ίδια φόρμα εμφανίζεται (Εικόνα 1.6)

Εικόνα 0.6: Η κεντρική σελίδα Ανάρτησης αρχείων Ισολογισμών

Από εδώ ο χρήστης έχει την δυνατότητα καθορισμού


Σειράς εμφάνισης στο δεξιά πλαίσιο της σελίδας
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Σειράς εμφάνισης στην σελίδα περιεχομένου των ισολογισμών
Τίτλο σε Ελληνικά και Αγγλικά
Να επιλέξει τοπικά από τον υπολογιστή του το αρχείο .pdf του
ισολογισμού του πατώντας το κουμπί ‘Browse’.

Καθορισμός Στοιχείων επικοινωνίας προς δημοσίευση.
Πατώντας στα αριστερά τον σύνδεσμο ‘Περιεχόμενο’ της ενότητας
‘Περιεχόμενο’ και επιλέγοντας δεξιά τον φάκελο ‘ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ’ (Σε περίπτωση
που δεν εμφανίζεται αυτό που περιγράφεται παρακάτω παρακαλώ πατήστε εδώ)

μπαίνουμε στην διαχείριση του εταιρικού προφίλ της εταιρείας σας (Εικόνα 1.7).
Εικόνα 0.7: Η κεντρική σελίδα Διαχείρισης στοιχείων επικοινωνίας

Εδώ για να εισάγει ή να αλλάξει ο χρήστης τα στοιχεία πρέπει να
ακολουθήσει ακριβώς την ίδια διαδικασία με την εισαγωγή εταιρικού προφίλ.
Για να εισάγει τον χάρτη με την διεύθυνση της εταιρείας πρέπει να
ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα
1. Εισαγωγή στην σελίδα
http://maps.google.gr
2. Εισαγωγή
διεύθυνσης
εταιρείας στον χώρο
πάνω από τον χάρτη.
3. Διενέργεια αναζήτησης
πατώντας το μπλέ κουμπί
στο τέλος της μπάρας
αναζήτησης.
4. Έλεγχος ορθότητας των
αποτελεσμάτων της αναζήτησης. Σε περίπτωση λανθασμένων
αποτελεσμάτων επανεισάγεται την διεύθυνση στην μπάρα.
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5. Επιλογή

κουμπιού

αριστερά

από

τον

χάρτη.

6. Στο αναδυόμενο μενού
που εμφανίζεται δεξιά,
πρέπει να επιλεγεί όλο το
κείμενο που βρίσκεται
στο
πλαίσιο
‘Paste
HTML to embed in
website’
και
να
αντιγραφεί (δεξί κλίκαντιγραφή)
7. Επιστρέφετε
στο
διαχειριστικό εργαλείο
και στην επιλογή ‘Google Maps :’ προς το τέλος της φόρμας
8. διαγράφετε όλο το περιεχόμενο και επικολλείται το καινούριο (δεξί
κλίκ επικόλληση)

Εικόνα 0.8: Εισαγωγή Χάρτη google maps
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Ρυθμίσεις
Επιλέγοντας από τα αριστερά τον σύνδεσμο 'Ρυθμίσεις συστήματος’ στην
κατηγορία ‘Ρυθμίσεις’ μπορεί ο χρήστης να καθορίσει





Λογότυπο
Εικαστικό
Χρώματα
Password (κωδικό πρόσβασης στο διαχειριστικό εργαλείο της
υπηρεσίας).

Καθορισμός λογοτύπου.
Για να εισάγεται ή να διορθώσετε το λογότυπο της εταιρείας του ο χρήστης
πρέπει να επιλέξει στα αριστερά τον σύνδεσμο 'Ρυθμίσεις συστήματος’ και δεξιά στην
οθόνη που εμφανίζεται (Εικόνα 1,9) το κουμπί ‘Browse’. Αμέσως θα ανοίξει το
παράθυρο εξερεύνησης των windows για να βρείτε το αρχείο το οποίο θέλετε να
ορίσετε ως νέο σας λογότυπο.
Καθορισμός password.
Για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το κουτί
δεξιά από την ένδειξη ‘Αλλαγή Password:’ όπως φαίνεται στην εικόνα 1.9.
Από την φόρμα που αναδύεται θα πρέπει να συμπληρώσει τα κουτιά ‘Παλιό
Password:’ και ‘Νέο Password:’

Εικόνα 0.9: Διαχείριση εικαστικού- λογοτύπου- χρωμάτων- password

Καθορισμός template
Για να αλλάξει το look and feel της υπηρεσίας ο χρήστης θα πρέπει επιλέξει
μια της εικόνες που βρίσκονται στο πλαίσιο ‘Επιλογή Template’. Μπορεί επίσης να
καθορίσει και την δική του χρωματική προσέγγιση ανά εικαστικό για να ταιριάζει
στην εταιρεία του, πατώντας ένα από τα κουτιά με ένδειξη ‘Χρώμα Background,
Χρώμα Menu, Χρώμα γραμμάτων Menu’.
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Τέλος πατώντας το κουμπί ‘Reset Colors’ επανέρχεται το σύστημα στις
προεπιλεγμένες χρωματικές τιμές ανά εικαστικό.
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Πλοήγηση μέσα στη κατηγορία Περιεχόμενο.
Πατώντας ο χρήστης στα αριστερά τον σύνδεσμο ‘Περιεχόμενο’ της ενότητας
‘Περιεχόμενο’ στο δεξί μέρος πάντα θα εμφανίζεται η σελίδα που είχε επισκεφθεί
τελευταία ο χρήστης, για λόγους ευκολίας στην πλοήγηση. Το σημείο στο οποίο
βρίσκεται ο χρήστης εμφανίζεται κάτω ακριβώς από τον τίτλο ‘Περιεχόμενο’ (Εικόνα
1.10).

Με κίτρινο είναι χρωματισμένη τρέχουσα θέση στο διαχειριστικό.
Για να μετακινηθεί προς μια προηγούμενη ενότητα ο χρήστης θα πρέπει να
επιλέξει έναν από τους συνδέσμους αριστερά της τρέχουσας θέσης.
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