Οδηγίες καταγραφής δεδομένων κτιριακή υποδομής
Στο ΠΣ myschool αναβαθμίστηκε η λειτουργικότητα καταγραφής της Κτιριακής Υποδομή των Σχολικών
Μονάδων, με την υποστήριξη των συστεγαζόμενων Μονάδων, και οι Χρήστες καλούνται να ενημερώσουν τα
εν λόγω πεδία.
Αρχικά, θα χρειαστεί να μεταβείτε στην ομώνυμη επιλογή της Καρτέλας ΦΟΡΕΙΣ.

Συστέγαση και Στοιχεία Συγκροτήματος

Αρχικά, θα πρέπει να συμπληρώσετε, τις Σχ. Μονάδες με τις οποίες συστεγάζεται η Μονάδα σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί από ΚΑΘΕ Μονάδα που συμμετέχει στη συστέγαση.
Αν η Μονάδα σας ΔΕΝ συστεγάζεται, τότε θα πρέπει να επιλέξετε (check) το πεδίο Καμία Συστέγαση.
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Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα Βασικά Στοιχεία Συγκροτήματος και Βασικά Στοιχεία Κτηρίων
για τη Μονάδας σας. Είναι πολύ πιθανό, τα συγκεκριμένα στοιχεία να είναι προσυμπληρωμένα από
προηγούμενη φάση λειτουργίας του ΠΣ myschool, όποτε δεν πρέπει να τα συμπληρώσετε ξανά και αρκεί να
γίνει έλεγχος ορθότητας.
Τέλος, στην ίδια σελίδα, συμπληρώνετε τα Κινητά Εργαστήρια που υπάρχουν στη Μονάδα σας (αν δεν
υπάρχουν, αφήνετε την τιμή μηδέν, 0).

Στοιχεία Χώρου Αίθουσας
Σε αυτή τη σελίδα, συμπληρώνετε τις Αίθουσες και γενικότερα τους Χώρους που βρίσκονται στη Μονάδα σας.
Η διαδικασία είναι απλή και, θεωρητικά, γνωστή από προηγούμενη φάση συμπλήρωσης του συστήματος.
Η κύρια διαφορά από την προηγούμενη έκδοση της εφαρμογής, εντοπίζεται στο πεδίο Κοινή Χρήση. Σε αυτό,
συμπληρώνετε αν η Αίθουσα (ή ο Χώρος) χρησιμοποιείται από κοινού με κάποια από τις Συστεγαζόμενες
Μονάδες, που δηλώσατε παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επιλέξετε όλες τις Σχ. Μονάδες
που χρησιμοποιούν, μαζί με εσάς, την Αίθουσα.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτρέπουμε να ελέγξετε ξανά τα καταχωρημένα στοιχεία και να
συμπληρώσετε τυχόν ελλείψεις ή/και διορθώσεις. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή καταχώριση
και επικαιροποίηση των πεδίων:
 Κοινή Χρήση (*υποχρεωτικό εφόσον υπάρχει συστέγαση)
 Διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση
 Ενεργός χώρος
 Λυόμενο/Isobox
 Χρήση Αίθουσας
 Τάξη (*υποχρεωτικό για Αίθουσες Διδασκαλίας)
 Ενεργή πρίζα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet)
 Έχει διαδραστικό πίνακα
Επικοινωνία με helpdesk: τηλ. 801.200.80.40, από 08:30 έως 19:00.
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