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Με δυο λόγια…
Η διαδικτυακή εφαρμογή Παρουσιολογίου προορίζεται για δήλωση της παρουσίας των
φοιτητών και φοιτητριών σε διά ζώσης μάθημα με σκοπό την ευκολότερη ιχνηλάτηση της
διάδοσης του κορωνοϊού σε περίπτωση κρούσματος COVID.
Η δήλωση της παρουσίας τους είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται σε 3 απλά
βήματα (σύνδεση – επιλογή μαθήματος – υποβολή).
Οι διδάσκοντες και διδάσκουσες έχετε πρόσβαση στα δεδομένα του Παρουσιολογίου των
μαθημάτων σας για πρακτικούς λόγους και μόνο, ως υπεύθυνοι τήρησής του κατά τις ώρες
διδασκαλίας σας.
Σημαντικά:
•

Είστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίζετε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να
δηλώνουν την παρουσία τους μετά την έναρξη του μαθήματος, καθώς δεν θα
ενημερωθείτε στην περίπτωση που νοσήσει κάποιος στην ίδια αίθουσα.

•

Συνιστάται έλεγχος (αντιπαραβολή) μετά το τέλος του μαθήματος μεταξύ όλων
όσοι δήλωσαν παρουσία και των παρόντων.

Χρήση των δεδομένων μόνο για ιχνηλάτηση
Τα δεδομένα που εισάγονται στην εφαρμογή χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο για
ιχνηλάτηση επαφών σε περίπτωση κρούσματος COVID.
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Οδηγίες διαχείρισης
Για να διαχειριστείτε τα Παρουσιολόγια στα μαθήματά σας:
1

Επισκεφτείτε την αρχική σελίδα του συστήματος διαχείρισης Publish.

2

Συμπληρώστε την ιδρυματική διεύθυνση email σας (@ionio.gr) και τον κωδικό
πρόσβασης (ίδια στοιχεία με το Webmail) και, στη συνέχεια, πατήστε Είσοδος.
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Στη σελίδα Dashboard του Publish μπορείτε να δείτε τις παρουσίες για το πιο
πρόσφατο μάθημά σας.
α

β

Εάν επιθυμείτε να ανοίξετε τις παρουσίες:
i

Για το πιο πρόσφατου μαθήματος, πατήσετε τον τίτλο του μαθήματος (π.χ.
Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων).

ii

Για κάποιο άλλο μάθημα, επιλέξτε το στο πεδίο Επιλογή μαθήματος και, στη
συνέχεια, πατήστε Δήλωση παρουσίας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε τις παρουσίες για ένα συγκεκριμένο μάθημα ανά
ημερομηνία:
i

Πατήστε Λίστα μαθημάτων (αριστερά στο μενού).

ii

Εντοπίστε στο μάθημα στη λίστα και πατήστε Προεπισκόπηση (�
�) στο δεξιό
μέρος της οθόνης.

iii Πατήστε στην καρτέλα Παρουσίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ημερομηνία.
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4

Στον πίνακα που ανοίγει εμφανίζονται τα στοιχεία όλων όσοι δήλωσαν παρουσία.
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Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον πίνακα τοπικά στον υπολογιστή σας σε αρχείο
Microsoft Excel, πατώντας το κουμπί Αρχείο παρουσιών στο δεξιό μέρος της οθόνης.

Για οποιαδήποτε θέμα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email
στο av-tech+attendance@ionio.gr.
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