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1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής

Η πρώτη φόρµα της εφαρµογής µας ενηµερώνει για την εισαγωγή ονόµατος Χρήστη και Κωδικού αλλά
και για την σωστή επιλογή Βάσης ∆εδοµένων στην οποία θα συνδεθούµε.

- Επανακαθορισµός Βάσης

Θέτουµε όνοµα Χρήστη και Κωδικό, τα οποία µας έχουν δοθεί προηγουµένως από τον Administrator
(διαχειριστή συστήµατος) και εισερχόµαστε στην εφαρµογή από το κουµπί "Είσοδος" ή ακυρώνουµε την
είσοδο µας από το κουµπί "Άκυρο". 
Αν η βάση βρίσκεται σε διαφορετικό SQL Server από αυτόν που έχει οριστεί στο αρχείο για την σύνδεση,
θέτουµε νέα θέση για την Βάση ∆εδοµένων πατώντας το κουµπί "Επανακαθορισµός Βάσης".

1.1 Επανακαθορισµός Βάσης ∆εδοµένων

Στο παρακάτω παράθυρο µπορούµε πατώντας το κουµπί , να δούµε στην λίστα 'SQL Server' τους
SQL Servers που υπάρχουν στο µηχάνηµά µας τοπικά αλλά και στα υπόλοιπα µηχανήµατα, αν
βρισκόµαστε σε δίκτυο. Αν δεν εµφανίζεται το όνοµα του SQL Server στη λίστα, µπορούµε να το
πληκτρολογήσουµε.
Στη συνέχεια επιλέγουµε 'Windows Επικύρωση', αν ο SQL Server είναι τοπικά στο µηχάνηµά µας και η
εφαρµογή δεν είναι εγκατεστηµένη να λειτουργεί ως Client - Server (πολλά µηχανήµατα µε µόνο µία
εγκατεστηµένη εφαρµογή), ή 'SQL Server Επικύρωση', αν δεν βρίσκεται στο µηχάνηµά µας ή η εφαρµογή
είναι εγκατεστηµένη να λειτουργεί ως Client - Server. Για την 'SQL Server Επικύρωση' γράφουµε το όνοµα
του SQL χρήστη και τον κωδικό του. Πατώντας το κουµπί 'Σύνδεση', συνδεόµαστε στον sql server και
στην λίστα 'Βάση' βλέπουµε όλες τις βάσεις του, απ' όπου επιλέγουµε την βάση του Πρωτοκόλλου. Σε
περίπτωση που δεν βλέπουµε την βάση του Πρωτοκόλλου, πληκτρολογούµε το όνοµά της στη λίστα
'Βάση'. Τέλος πριν πατήσουµε 'Αποθήκευση' πατάµε 'Έλεγχος Σύνδεσης' για την επιβεβαίωση της
επιτυχής σύνδεσης µε τον server και την βάση.
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Προσοχή: για να αποθηκευτούν οι ρυθµίσεις σύνδεσης µε την βάση δεδοµένων µας και να ανοίγει η
εφαρµογή κάθε φορά µε τις ίδιες ρυθµίσεις, πατάµε το κουµπί «Αποθήκευση».
 
Έπειτα ανοίγει ο παρακάτω διάλογος, ο οποίος µας ενηµερώνει για την υποχρεωτική επανεκκίνηση της
εφαρµογής, ώστε να ενεργοποιηθούν οι ρυθµίσεις σύνδεσης µε την βάση δεδοµένων.

1.2 Γραµµή Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα)

Κάτω από το κεντρικό µενού υπάρχει ένα πλαίσιο µε ένα λογότυπο της Εταιρείας και ένα Κυλιόµενο
µήνυµα το οποίο έχει σκοπό να ενηµερώσει τον Χρήστη για διάφορα γεγονότα σε σχέση µε τις
Εφαρµογές ή την ίδια την Εταιρεία. Για την προβολή του ενηµερωτικού αρχείου η Εφαρµογή συνδέεται σε
έναν ασφαλή δικτυακό τόπο της Εταιρείας για να ελέγξει και να διαβάσει την ενηµέρωση από ένα αρχείο,
ώστε να προβάλει τα περιεχόµενά του.

Σε περίπτωση αδύνατης σύνδεσης µε ∆ιαδίκτυο ή µη ύπαρξης ενηµέρωσης τότε εµφανίζεται το
παρακάτω µήνυµα (ΕΙΚΟΝΑ 01).
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(ΕΙΚΟΝΑ 01)

Με δεξί κλίκ πάνω στο Κυλιόµενο µήνυµα, έχουµε πρόσβαση στις λειτουργίες του.
∆ύο από αυτές είναι η "Έναρξη Κύλισης" - "∆ιακοπή Κύλισης" (ΕΙΚΟΝΑ 01)και η "Επίσκεψη ∆ικτυακού
Τόπου" (ΕΙΚΟΝΑ 02).

(ΕΙΚΟΝΑ 02)

1.3 Λειτουργικότητα Φόρµας

Μενού:

Όλες οι φόρµες Αναζήτησης της εφαρµογής έχουν στο πάνω µέρος την παρακάτω σειρά από
εικονίδια:

Αναλυτικά:

Νέο. Ανοίγει η φόρµα ‘Τροποποίησης Εγγραφής’ για να εισάγουµε στοιχεία στον
πίνακα της βάσης.

∆ιόρθωση. Ανοίγει η φόρµα ‘Τροποποίησης Εγγραφής’ και µας δίνει την δυνατότητα
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να αλλάξουµε τα στοιχεία µιας εγγραφής.

Εναλλαγή Καρτέλα-Λίστα. Μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουµε τα αποτελέσµατα
σε δύο µορφές.

Ανανέωση. Εµφανίζει τις εγγραφές του πίνακα της βάσης, σύµφωνα µε τα κριτήρια
της ‘Αναζήτησης’.

Βοήθεια. Εµφανίζει την βοήθεια για την φόρµα και τις διάφορες λειτουργίες της.

Κλείσιµο. Χρησιµοποιείται για το κλείσιµο της φόρµας που έχει ανοιχτεί.

Καρτέλες:

Όλες οι φόρµες Αναζήτησης της εφαρµογής αποτελούνται από δύο καρτέλες:

- Αναζήτηση(F8)

- Αποτελέσµατα

Αναζήτηση:

Σε αυτήν τη καρτέλα υπάρχει ένας αριθµός πεδίων, που µπορούµε να θέσουµε τιµές για να
αναζητήσουµε συγκεκριµένα στοιχεία από την βάση. Πατώντας το κουµπί ‘Αναζήτηση’,
εµφανίζεται η καρτέλα ‘Αποτελέσµατα’ µε τις εγγραφές που ψάχνουµε. Εάν τα πεδία στην
‘Αναζήτηση’ είναι κενά, εµφανίζονται όλες οι εγγραφές της βάσης. Πατώντας το κουµπί
‘Καθαρισµός’, σβήνονται οι τιµές όλων των πεδίων της καρτέλας.
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Σε πεδία της µορφής    επιλέγουµε τιµές από την Λίστα που εµφανίζεται
πατώντας στο βελάκι.

Σε πεδία της µορφής    µπορούµε να πληκτρολογήσουµε τα
στοιχεία του ή να επιλέξουµε τιµές από την Λίστα που εµφανίζεται πατώντας στο κουµπί "..." .

Αποτελέσµατα:

Σε αυτήν τη καρτέλα βλέπουµε τα αποτελέσµατα από την ‘Αναζήτηση’. Με διπλό κλίκ σε µια
εγγραφή ανοίγει η φόρµα ‘Τροποποίησης Εγγραφής’.

Φόρµα Τροποποίησης Εγγραφής
Η φόρµα µας δίνει την δυνατότητα να µετακινηθούµε µεταξύ εγγραφών της βάσης, να
δηµιουργήσουµε µια νέα, να διορθώσουµε ή και να διαγράψουµε κάποια.

Αποτελείται από µια σειρά πλήκτρων στο πάνω µέρος και από έναν αριθµό πεδίων για την
εισαγωγή-διόρθωση στοιχείων στη βάση.
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Αναλυτικά:

Νέα Εγγραφή(F3). Ενεργοποιεί τα πεδία της φόρµας για εισαγωγή στοιχείων στην
βάση.

∆ιόρθωση Εγγραφής(F2). Ενεργοποιεί τα πεδία της φόρµας για να διορθώσουµε µια
εγγραφή.

∆ιαγραφή. Χρησιµοποιείται για την διαγραφή µιας εγγραφής.

Πρώτη Εγγραφή. Μας µετακινεί στην πρώτη διαθέσιµη εγγραφή.

Προηγούµενη Εγγραφή. Μας επιτρέπει να µετακινηθούµε κατά µια εγγραφή, στην
προηγούµενη διαθέσιµη.

Επόµενη Εγγραφή. Μας επιτρέπει να µετακινηθούµε κατά µια εγγραφή, στην επόµενη
διαθέσιµη.

Τελευταία Εγγραφή. Μας µετακινεί στην τελευταία διαθέσιµη εγγραφή.

Αποθήκευση(F10). Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση αλλαγών σε µια εγγραφή ή
για την καταχώρηση 

µιας νέας.

Αναζήτηση. Κλείνει την φόρµα ‘Τροποποίηση Εγγραφής’ και εµφανίζει την καρτέλα
‘Αναζήτηση’ της φόρµας στην οποία δουλεύαµε.

Βοήθεια (F1). Ανοίγει την σελίδα της βοήθειας για την φόρµα και τις λειτουργίες της.

Κλείσιµο(ESC). Πατώντας το κουµπί κλείνουµε την φόρµα ‘Τροποποίηση Εγγραφής’
και επιστρέφουµε στην φόρµα που δουλεύαµε.

1.4 Φόρµα Αναζήτησης

Αναζήτηση

Η φόρµα της αναζήτησης χρησιµοποιείται στην αναζήτηση παραµετρικών, όπως Θέµα, Κλειδιά
Αναζήτησης, Στάδιο, Προτεραιότητα, ∆ιαβάθµιση κ.ο.κ. Γράφουµε µια τιµή στο φίλτρο και µε το κουµπί

της αναζήτησης  µας δίνονται όλες οι τιµές που είναι καταχωρηµένες στην βάση. Στην συνέχεια

επιλέγουµε την επιθυµητή είτε µε το κουµπί της επιλογής  ή κάνοντας διπλό κλικ στην εγγραφή. Για
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τιµή η οποία δεν υπάρχει στην βάση πατάµε το κουµπί  «Καταχώρηση», όπου καταχωρείται

αυτόµατα η τιµή που πληκτρολογήσαµε στο φίλτρο. Ακόµη στη φόρµα αυτή υπάρχουν οι επιλογές 

«Βοήθεια», που παρέχει βοήθεια για την φόρµα καθώς και το κουµπί «Έξοδος» 

Σε παραµετρικούς πίνακες, όπως "Υποφάκελος", που περιλαµβάνουν περισσότερες πληροφορίες εκτός

από κωδικό και περιγραφή, η φόρµα αναζήτησης περιλαµβάνει το κουµπί  «Νέα Εγγραφή». Αυτό
µας ανοίγει την φόρµα τροποποίησης, όπου µπορούµε να καταχωρήσουµε την νέα εγγραφή, να την
τροποποιήσουµε ξανά ή ακόµα και να την διαγράψουµε.
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1.5 Αναζήτηση Αποδεκτών

Η φόρµα Αναζήτησης Αποστολέων / Αποδεκτών µας επιτρέπει να αναζητήσουµε έναν αποστολέα /
αποδέκτη, του οποίου η τιµή θα επιστραφεί στην φόρµα από την οποία έχει ανοίξει.
Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση την Περιγραφή και την Οµάδα Αποδεκτών. Με το κουµπί  

  γίνεται η έναρξη αναζήτησης στην Βάση ∆εδοµένων. Αφού γεµίσει η λίστα µε
εγγραφές από την βάση, µπορούµε στην συνέχεια να κάνουµε αναζητήσεις στα δεδοµένα της λίστας,
γράφοντας µια λέξη στο πεδίο "Περιγραφή" και πατώντας το κουµπί  

 . Στην λίστα θα εµφανιστεί η πρώτη εγγραφή που
περιλαµβάνει την λέξη. Έτσι έχουµε την δυνατότητα να επιλέξουµε πολλές εγγραφές από µια µεγάλη
λίστα.

Η επιλογή της εγγραφής µπορεί να γίνει µε το πλήκτρο "Space" ή µε το ποντίκι επιλέγοντας το

αντίστοιχο κουτάκι. Με το κουµπί    ή µε "Enter" από το πληκτρολόγιο, επιστρέφουµε τις
επιλεγµένες εγγραφές.

 Νέα εγγραφή. Ανοίγει την φόρµα των Αποστολέων / Αποδεκτών για εισαγωγή νέας εγγραφής.

1.6 Αναζήτηση Προσωπικού

Η φόρµα Aναζήτησης Προσωπικού µας επιτρέπει να αναζητήσουµε έναν υπάλληλο, του οποίου η τιµή θα
επιστραφεί στην φόρµα από την οποία έχει ανοίξει.

Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση το Επίθετο και το Τµήµα. Με το κουµπί    γίνεται η έναρξη
αναζήτησης στην Βάση ∆εδοµένων.

Επιλέγουµε την εγγραφή που θέλουµε και µε το κουµπί    ή µε διπλή επιλογή του ποντικιού πάνω
στην εγγραφή ή µε "Enter" από το πληκτρολόγιο, επιστρέφουµε την τιµή της εγγραφής.
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 Νέα εγγραφή. Ανοίγει την φόρµα του Προσωπικού για εισαγωγή νέας εγγραφής.

1.7 ∆ηµιουργία Νέας Εγγραφής

1) Ανοίγουµε την φόρµα στην οποία θα κάνουµε εισαγωγή εγγραφής.

2) Πατάµε το κουµπί για νέα εγγραφή    .

3) Στην νέα φόρµα που ανοίγει συµπληρώνουµε τις τιµές στα πεδία και αποθηκεύουµε την εγγραφή
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πατώντας το κουµπί     .

Στη συνέχεια µπορούµε να προσθέσουµε νέες εγγραφές από την ίδια φόρµα πατώντας το κουµπί    .



Κεφάλαιο

2
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2 Αρχεία

Από το µενού "Αρχεία" εκτός από την διαχείριση των Εγγράφων, µπορεί να αποσυνδεθεί ένας Χρήστης
και να συνδεθεί άλλος, χωρίς να κλείσει η εφαρµογή, µέσα από το υποµενού "Αποσύνδεση Χρήστη".

- Πρωτόκολλο

2.1 Πρωτόκολλο

Μέσα από την παρακάτω Φόρµα, µπορούµε να αποθηκεύσουµε ένα νέο Έγγραφο ή να ενηµερώσουµε
ένα υπάρχων.

- Νέα Εγγραφή

- Σάρωση Αρχείου
- Προβολή - Εισαγωγή Ηλεκτρονικού Αρχείου
- Αποστολή E-Mail
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2.1.1 Νέα Εγγραφή

- Γενική ∆ιαδικασία Νέας Εγγραφής

- Εισερχόµενο
- Εξερχόµενο Απάντηση - Οίκοθεν
- Χρεώσεις
- Σχετικά

Βασικά Στοιχεία - Θέµα

Για κάθε νέα εγγραφή ο "Τύπος" ως προεπιλεγµένη τιµή είναι το "Εισερχόµενο". ∆εν µπορούµε να
κάνουµε "Νέα Εγγραφή" µε τύπο "Εξερχόµενο". Το "Εξερχόµενο" δηµιουργείται µέσα από κάποιο
"Εισερχόµενο" έγγραφο.
Το πεδίο "∆ιεύθυνση" δεν είναι ενεργό και παίρνει τιµή από τον λογαριασµό του Χρήστη.

Τα πεδία "ΑΑ ∆ιεύθ.", "ΑΑ Πρωτ." παίρνουν τιµή όταν αποθηκευτεί η εγγραφή. Η αρίθµηση είναι
αυτόµατη, αύξουσα κατά ένα. 
Το πεδίο "ΑΑ ∆ιεύθ." αυξάνεται µε βάση την "∆ιεύθυνση" και το "Έτος". Το πεδίο "ΑΑ Πρωτ." αυξάνεται
µε βάση το πεδίο "Έτος".

Το πεδίο "Ηµ/νία", είναι η Ηµ/νία Πρωτοκόλλησης και παίρνει την τρέχουσα ηµ/νία.

Τα πεδία "Στάδιο", "Προτεραιότητα", "∆ιαβάθµιση", παίρνουν τιµή αυτόµατα, εάν έχουν "Προεπιλεγµένη
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Τιµή".

Το πεδίο "Θέµα" µπορεί να πάρει τιµή από τον πίνακα "Κείµενα Θεµάτων" πατώντας το κουµπί µε τις
τρεις τελείες ή µε F9, αλλά µπορούµε να γράψουµε και το δικό µας κείµενο.

Εισερχόµενο

Τα πεδία "Υπηρεσία", "Τµήµα", "Υπεύθυνος", "Τρόπος" παίρνουν τιµή αυτόµατα, εάν τους έχουµε δώσει
"Προεπιλεγµένες Τιµές".
Το πεδίο "Ηµ/νία Επίδοσης" παίρνει αυτόµατα την τρέχουσα ηµ/νία.
Το πεδίο "Επιθυµητή Ηµ/νία ∆ιεκπαιρέωσης" υπολογίζεται αυτόµατα µε βάση τον αριθµό ηµερών που
έχει ο τύπος "Προτεραιότητας" και µε βάση τις "Αργίες" που έχουµε δηλώσει στον αντίστοιχο πίνακα.

Τα πεδία "∆ιεύθυνση", "Θέµα", "Αποστολέας" και "Υπεύθυνος" είναι υποχρεωτικά.
Στα "Γενικά", τα πεδία, "Αποστολέας", "Αρ.Πρωτ." και "Ηµ/νία" ελέγχονται για διπλοεγγραφές µε τον
παρακάτω τρόπο:

- ∆εν µπορεί να υπάρχει "Αποστολέας" µε ίδιο "Αρ.Πρωτ." µέσα στην ίδια χρονιά

Εξερχόµενο - Οίκοθεν

Για να δηµιουργήσουµε ένα Εξερχόµενο θα πρέπει να έχουµε αποθηκεύσει ένα έγγραφο ως Εισερχόµενο
και να κάνουµε "Απάντηση".
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Τα πεδία "∆ιεύθυνση", "ΑΑ ∆ιεύθυνσης", "Έτος", "ΑΑ Πρωτ.", "Θέµα", "Αποδέκτες", "Φάκελος",
"Υποφάκελος" παίρνουν τιµή αυτόµατα από τα αντίστοιχα στοιχεία του Εισερχοµένου.

Τα πεδία "Υπηρεσία", "Τµήµα", "Υπεύθυνος", "Τρόπος" παίρνουν τιµή αυτόµατα, από "Προεπιλεγµένες
Τιµές", εκτός αν υπάρχουν αντίστοιχες τιµές στο Εισερχόµενο, εκτός του πεδίου "Τρόπος".

Στις λίστες "Αποδέκτες" και "Κοινοποιήσεις" προσθέτουµε µια εγγραφή από το πρώτο κουµπί δεξιά της
και από το δεύτερο διαγράφουµε την επιλεγµένη εγγραφή της λίστας. Εάν επιλέξουµε να προσθέσουµε
εγγραφή που ήδη υπάρχει στην λίστα, η εγγραφή δεν θα προστεθεί.
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Χρεώσεις

Επιλέγοντας έναν φάκελο εάν έχουµε δηµιουργήσει υποφακέλους τότε στο πεδίο "Υποφάκελος" θα
δούµε µόνο τους υποφακέλους του αντίστοιχου φακέλου.

Στις λίστες "Χρεώσεις" και "Κλειδιά" προσθέτουµε µια εγγραφή από το πρώτο κουµπί δεξιά της και από
το δεύτερο διαγράφουµε την επιλεγµένη εγγραφή της λίστας. Εάν επιλέξουµε να προσθέσουµε εγγραφή
που ήδη υπάρχει στην λίστα, η εγγραφή δεν θα προστεθεί.
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Σχετικά

Στην λίστα "Σχετικά Έγγραφα" προσθέτουµε µια εγγραφή από το πρώτο κουµπί δεξιά της και από το
δεύτερο διαγράφουµε την επιλεγµένη εγγραφή της λίστας. Για να προσθέσουµε νέα εγγραφή ανοίγει η
φόρµα αναζήτησης για τα πρωτοκολληµένα έγγραφα και απλά επιλέγουµε µια εγγραφή από την λίστα
µε διπλό κλίκ. Εάν επιλέξουµε να προσθέσουµε εγγραφή που ήδη υπάρχει στην λίστα ή την ίδια την
εγγραφή που τροποποιούµαι η εγγραφή δεν θα προστεθεί. Η "Περιγραφή" δηµιουργείται από τα πεδία,
"Έτος", "ΑΑ Πρωτ.", "Τύπος" και τους 15 πρώτους χαρακτήρες από το πεδίο "Θέµα". Επίσης µπορούµε
να προσθέσουµε έγγραφο που δεν  βρίσκεται στην Βάση ∆εδοµένων.
Στην λίστα "Σχετιζόµενα Έγγραφα" βλέπουµε µόνο τα έγγραφα που έχουν συσχέτιση µε το συγκεκριµένο
έγγραφο.
Με διπλό κλίκ σε µια εγγραφή από τις λίστες "Σχετικά Έγγραφα" ή "Σχετιζόµενα Έγγραφα", ανοίγει η
εγγραφή όπου µπορούµε 
και να την τροποποιήσουµε.
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2.1.2 Σάρωση Αρχείου

Από το κουµπί  ανοίγει η παρακάτω φόρµα, από την οποία µπορούµε να σαρώσουµε µια εικόνα από
ένα scanner που έχουµε συνδέσει στον υπολογιστή µας σε κάποια θύρα USB. Πατώντας το κουµπί
"Επιλογή Scanner", επιλέγουµε την συσκεύη scanner που έχουµε συνδέσει στον υπολογιστή µας.
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Με το κουµπί "Σάρωση" ανοίγει µια φόρµα για κάποιες βασικές ρυθµίσεις και στην συνέχεια πατώντας το
κουµπί "Scan" αρχίζει η διαδικασία µεταφοράς της εικόνας στον υπολογιστή.
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Από το κουµπί "Αποθήκευση" η εικόνα θα αποθηκευτεί στην εγγραφή που βρισκόµαστε µε την
περιγραφή από το πλαίσιο κειµένου 'Αποθήκευση αρχείου µε περιγραφή' και ο τύπος αρχείου θα είναι
"JPG". Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που έχουµε κάνει για τα "Ηλεκτρονικά Αρχεία" το αρχείο θα
αποθηκευτεί ολόκληρο στην βάση ή µόνο η διαδροµή του αφού πρώτα µετακινηθεί στον "Προεπιλεγµένο
Φάκελο".

2.1.3 Προβολή - Εισαγωγή Ηλεκτρονικού Αρχείου

Από το κουµπί  µπορούµε να εισάγουµε ένα ή περισσότερα σκαναρισµένα - ηλεκτρονικά αρχεία που
αφορούν ένα εγγράφο. 
Οι επιτρεπόµενοι τύποι αρχείων είναι:

*.BMP, *.JPG, *.GIF, *.TIFF, *.TIF, *.PDF, *.DOC
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Η φόρµα "Ηλεκτρονικά Αρχεία" αποτελείται από τρείς καρτέλες (ΕΙΚΟΝΑ 01) :
- "Αρχεία Αποθηκευµένα", µας εµφανίζει µια λίστα µε τα αποθηκευµένα αρχεία. Αν το πεδίο

"∆ιαδροµή" είναι κενό σηµαίνει ότι το αρχείο είναι αποθηκευµένο στην βάση
- "Προεσπισκόπηση - Εκτύπωση", µπορούµε να δούµε σε µικρογραφίες τα αποθηκευµένα

αρχεία και µε διπλό κλίκ να τα ανοίξουµε κανονικά και να τα εκτυπώσουµε
- "Αποθήκευση Αρχείων", µπορούµε να εισάγουµε στο έγγραφο νέα ηλεκτρονικά αρχεία

(ΕΙΚΟΝΑ 01)

Το πλαίσιο κειµένου δεξιά από το κουµπί "Εύρεση Αρχείου" έχει την προεπιλεγµένη τιµή που έχουµε
δώσει από τις Ρυθµίσεις στις Παραµέτρους της Εφαρµογής. Πατώντας το κουµπί "Εύρεση Αρχείου"
ανοίγει µια φόρµα για να µπορέσουµε να αναζητήσουµε το ηλεκτρονικό αρχείο που θέλουµε. Η
"Περιγραφή" δηµιουργείται αυτόµατα µε βάση το "Έτος", "ΑΑ Πρωτ.", "Τύπος" και τους 15 πρώτους
χαρακτήρες από το πεδίο "Θέµα", αλλά µπορούµε να δώσουµε και οποιαδήποτε άλλη περιγραφή. 
Ανάλογα µε την ρύθµιση που έχουµε κάνει στις ρυθµίσεις Παραµέτρων Εφαρµογής, εµφανίζεται και το
ανάλογο κουµπί, "Αποθήκευση ∆ιαδροµής Αρχείου σε Βάση" (ΕΙΚΟΝΑ 02) ή "Αποθήκευση Αρχείου σε
Βάση" (ΕΙΚΟΝΑ 03). Πατώντας το αντίστοιχο κουµπί "Αποθήκευση ...." καταχωρείται το ανάλογο
στοιχείο στην εγγραφή µας.
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(ΕΙΚΟΝΑ 02)
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(ΕΙΚΟΝΑ 03)

Τα αποθηκευµένα ηλεκτρονικά αρχεία εµφανίζονται µε την µορφή µικρογραφίας (ΕΙΚΟΝΑ 04).
Μετακινώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε µια µικρογραφία επιλέγεται αυτόµατα και ταυτόχρονα
εµφανίζεται η περιγραφή ή και η διαδροµή του αρχείου. Με διπλό κλίκ πάνω στην εικόνα ανοίγει το
αρχείο για Προεπισκόπηση και στην συνέχεια µπορούµε να το εκτυπώσουµε. Με δεξί κλικ πάνω στην
εικόνα, αν το αρχείο είναι εξωτερικό, τότε µπορούµε να ανοίξουµε τον κατάλογο που έχει αποθηκευτεί.
Επιλέγοντας κάποιο αρχείο και πατώντας το κουµπί "∆ιαγραφή Αρχείου", διαγράφουµε το αρχείο από
την Βάση µας.
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(ΕΙΚΟΝΑ 04)

Σε περίπτωση που ένα αρχείο έχει µετακινηθεί (ΕΙΚΟΝΑ 05), ενηµερωνόµαστε για την αλλαγή αυτή,
ώστε να το διορθώσουµε από την "∆ιαχείριση Ηλεκτρονικών Αρχείων" ή από την ίδια φόρµα µε
"∆ιαγραφή Αρχείου" και Αποθήκευση ξανά.
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(ΕΙΚΟΝΑ 05)
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(ΕΙΚΟΝΑ 06)

2.1.4 Αποστολή E-Mail

Από το κουµπί  µπορούµε να στείλουµε ένα ενηµερωτικό e-mail σε οποιονδήποτε από το
Προσωπικό, τους Αποδέκτες ή οπουδήποτε αλλού.

Όταν τοποθετήσουµε τον κέρσορα σε ένα από τα τρία πεδία "Από:", "Προς", "Κοιν.:", το πεδίο αλλάζει
σε χρώµα λευκό και πατώντας στην συνέχεια ένα από τα πλήκτρα "Χρήστης", "Υπεύθυνος" κ.ο.κ
µεταφέρεται αυτόµατα στο πεδίο η διεύθυνση του 
E-Mail του εφόσον την έχουµε καταχωρήση. 
Το πεδίο "Θέµα:" παίρνει αυτόµατα τιµή, αλλά µπορούµε να την αλλάξουµε όπως κ τα περιεχόµενα του
πεδίου "Κείµενο:".
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Προσοχή:
Σε περίπτωση που θέλουµε να στέλνουµε E-Mail µέσω του Outlook τότε αφήνουµε κενά όλα τα πεδία
στις παραµέτρους για τον 
E-Mail Server, µε αποτέλεσµα το Outlook να κρατάει ένα αντίγραφο του µηνύµατος που έχουµε στείλει.

-  Εισερχόµενο

Εάν κάποιο έγγραφο έχει αποθηκευµένα αρχεία, αυτόµατα εµφανίζονται σε µια λίστα από όπου
µπορούµε να επιλέξουµε ποιά αρχεία θα στείλουµε.
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-  Εξερχόµενο - Οίκοθεν
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Κεφάλαιο

3
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3 Παράµετροι

Από το Μενού "Παράµετροι" διαχειριζόµαστε δεδοµένα χρήσιµα για την αποθήκευση των Εγγράφων, του
προσωπικού αλλά και για τις εκτυπώσεις.

- Προτεραιότητες
- Προσωπικό
- Αργίες

Προτεραιότητα Εγγράφου
Από το υποµενού "Προτεραιότητα Εγγράφου" ο χρήστης µπορεί να ορίσει "Προτεραιότητες" µαζί µε
"Ηµέρες Ολοκλήρωσης", ώστε όταν θα γίνει µια νέα εγγραφή πρωτοκόλλου και επιλεχθεί κάποια
Προτεραιότητα, θα υπολογισθεί η "Επιθυµητή Ηµ/νία Ολοκλήρωσης" µε βάση τις "Ηµέρες
Ολοκλήρωσης" και τις "Αργίες" που θα έχει ορίσει. Άρα εάν επιλέξει ο χρήστης προτεραιότητα,
"Κανονικό" θα έχει ένα διάστηµα 20 εργάσιµων ηµερών για να το ολοκληρώσει. Για να υπολογισθεί
σωστά η "Επιθυµητή Ηµ/νία Ολοκλήρωσης" λαµβάνονται υπ' όψιν τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες από
τον πίνακα "Αργίες".
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Αργίες
Από το υποµενού "Αργίες" ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει ηµέρες που δεν εργάζεται για να γίνεται,
κατά την πρωτοκόλληση εγγράφου, σωστός υπολογισµός διαθέσιµων εργάσιµων ηµερών πριν το
έγγραφο θεωρηθεί εκπρόθεσµο.

3.1 Προσωπικό

Αποθηκεύουµε τους υπαλλήλους που εργάζονται στον ΟΤΑ και σχετίζονται µε την λειτουργία του
Πρωτοκόλλου.



Πρωτόκολλο34

© 2007 - 2010 Alfaware S.A.

Για να προσθέσουµε "Τµήµατα" σε έναν εργαζόµενο, θα πρέπει πρώτα να αποθηκεύσουµε την εγγραφή.
Στην συνέχεια θα πατήσουµε το κουµπί για την "∆ιόρθωση" της εγγραφής και θα πατήσουµε το κουµπί
"Επιλογή".
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Από την νέα φόρµα επιλέγουµε τα τµήµατα και πατώντας το "ΟΚ" αποθηκεύονται στον συγκεκριµένο
εργαζόµενο.
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3.2 Φόρµες Υπογραφών

Το υποµενού "Φόρµες Υπογραφών" µας δίνει την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε διάφορες µορφές
υπογραφών που θα χρειαστούν στις εκτυπώσεις µας.
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∆ηµιουργούµε µια φόρµα υπογραφής και στην συνέχεια επιλέγουµε την επιθυµητή φόρµα για την
εκτύπωσή µας από την αντίστοιχη παράµετρο. Εάν θέλουµε να υπάρχει µια υπογραφή προεπιλεγµένη
στα "Κριτήρια Αναζήτησης" τότε τσεκάρουµε την επιλογή "Προεπιλεγµένη Υπογραφή" κατά την
δηµιουργία της υπογραφής, όπως φαίνεται παραπάνω.



Κεφάλαιο

4
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4 Εργαλεία

Από το µενού Εργαλεία γίνονται οι απαραίτητες ρυθµίσεις για τους Χρήστες, τις εκτυπώσεις, την βάση
δεδοµένων αλλά και για την σωστή λειτουργία της εφαρµογής.

- ∆ιαχείριση

- Ρυθµίσεις Εφαρµογής

- Έλεγχος για Αναβάθµιση Εφαρµογής
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4.1 ∆ιαχείριση

- ∆ιαχείριση Χρηστών - Ρόλων - Ενεργειών

- Εκτυπώσεις

- Μαζική Συγχώνευση

- Έλεγχος Φάκελου-Υποφάκελου σε Πρωτόκολλα

- Ηλεκτρονικά Αρχεία

∆ιαχείριση Β∆:
- Επανακαθορισµός Βάσης ∆εδοµένων
- Αναβάθµιση Βάσης ∆εδοµένων
- Ανακατασκευή Βάσης ∆εδοµένων
- Αντίγραφο Ασφαλείας - Επαναφορά
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∆ιαχείριση Χρηστών - Ρόλων - Ενεργειών

Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος είναι υπεύθυνος για την δηµιουργία των λογαριασµών χρηστών
και των αντίστοιχων ενεργειών τους.
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Ο Χρήστης έχει ένα Username και ένα Password, ώστε να συνδέονται στην εφαρµογή µόνο
αυτοί που έχουν δικαίωµα.
Κάθε Χρήστης συνδέεται µε µια "∆ιεύθυνση", µε αποτέλεσµα όταν θα κάνει µια νέα εγγραφή
Πρωτοκόλλου η διεύθυνση θα πάρει τιµή αυτόµατα, χωρίς να µπορεί να την αλλάξει, εκτός
βέβαια από τον ∆ιαχειριστή της εφαρµογής.
Στα πεδία "Αποστολέας" και "Υπάλληλος" θέτουµε ονοµ/µο, που αντιπροσωπεύει τον
Χρήστη, ώστε όταν ο Χρήστης θα έχει "Ενέργεια" "ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ" θα βλέπει εγγραφές που αφορούν την "∆ιέυθυνση" στην οποία ανήκει αλλά και
τις εγγραφές στις οποίες είναι "Αποστολέας" ή "Αποδέκτης".

Ο Ρόλος χαρακτηρίζει ένα σύνολο Ενεργειών.
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Η Ενέργεια καθορίζει τις ενέργειες που µπορεί να κάνει κάποιος Χρήστης µέσα στην
εφαρµογή, όπως αν έχει πρόσβαση σε όλα τα µενού, αν µπορεί να διαγράψει εγγραφές ή να
ενηµερώσει εγγραφές. Οι ενέργειες είναι προκαθορισµένες για την εφαρµογή και ο Χρήστης
δεν µπορεί να δηµιουργήσει νέα.

Κάθε Χρήστης µπορεί να έχει έναν µόνο Ρόλο.
Κάθε Ρόλος µπορεί να έχει πάνω από µια Ενέργεια.
Οι Ενέργειες οµαδοποιούνται σε Ρόλους και η Ενέργεια µε κωδικό ‘0’ έχει πλήρης
πρόσβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ :   Στην εφαρµογή δεν µπορεί να γίνει διαγραφή εγγραφής ακόµα και αν έχει ενέργεια
"∆ΙΑΓΡΑΦΗ" ή είναι ο  ∆ιαχειριστής της εφαρµογής.
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Ανάλυση Ενεργειών - Ρόλων

Οι Ενέργειες της εφαρµογής : 
1. Global Administration

Επιτρέπει  την  πλήρη  πρόσβαση  στις
λειτουργίες της εφαρµογής.

2. Εισαγωγή 
Επιτρέπει την δηµιουργία "Νέας Εγγραφής".

3. Ενηµέρωση 
Επιτρέπει την "∆ιόρθωση" µιας εγγραφής.

4. Προβολή Όλων
Επιτρέπει  την  προβολή  όλων  των  εγγράφων
που έχουν 
Πρωτοκολληθεί  χωρίς  περιορισµό  από
"∆ιεύθυνση" ή "Αποστολέα - Αποδέκτη".

5. Προβολή Όλων µε Βάση την ∆ιεύθυνση
Επιτρέπει  την  προβολή  των  εγγράφων  που
έχουν 
Πρωτοκολληθεί µε βάση την "∆ιεύθυνση" του
Χρήστη και 
τον Αποστολέα - Υπάλληλο που έχει δηλωθεί
στον λογαριασµό του.

 

Οι Ρόλοι χρηστών : 
1. Global Admin : 

Ενέργειες : GLOBAL ADMINISTRATION
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ

                                                              
Χρήστης που έχει αυτό το ρόλο έχει τα πλήρη δικαιώµατα της εφαρµογής και
είναι αυτός που
ελέγχει  όλους  τους  άλλους.  Επίσης  είναι  ο  µόνος  που  µπορεί  να
πρωτοκολλήσει σε όλες τις
"∆ιευθύνσεις". 

2. Power User : 
Ενέργειες : ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ       
            ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Χρήστης που έχει αυτό το ρόλο µπορεί  να  δεί  όλες  τις  εγγραφές  από όλους
τους χρήστες, να κάνει
µεταβολές και νέες εγγραφές. Πρωτοκολλεί όµως µόνο στην "∆ιεύθυνση" που
ανήκει.

3. Read Only : 
Ενέργειες : ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Αυτός  ο  χρήστης  µπορεί  να  κάνει  Ανάγνωση  µόνο  και  οι  εγγραφές  που  θα
µπορεί  να  δεί  θα  είναι  µόνο  της  "∆ιεύθυνσης"  όπου  ανήκει  αλλά  και  όσες
εγγραφές είναι Αποστολέας ή Αποδέκτης.

4.1.1 ∆ηµιουργία Νέας Εκτύπωσης

∆ηµιουργία νέας εκτύπωσης:
- ∆ηµιουργία View(όψης) στην βάση
- ∆ηµιουργία γραφικής απεικόνισης αναφοράς µέσω Crystal Reports και 

σύνδεσή της µε την View που δηµιουργήσαµε στην βάση
- ∆ηµιουργία νέας αναφοράς και συµπλήρωση των πεδίων "Ονοµασία" έως 

το πεδίο "SQL". Στο ‘Αρχείο’ βάζουµε το όνοµα του αρχείου που έχουµε 
φτιάξει στον Crystal. Στο πεδίο "SQL" γράφουµε το κατάλληλο select.
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4.1.2 Μαζική Συγχώνευση Παραµετρικών Αρχείων

Η Μαζική Συγχώνευση µας δίνει την δυνατότητα να καθαρίσουµε και να οµαδοποιήσουµε τις τιµές των
παραµετρικών 
πινάκων καλύτερα µετά από µια Μετάπτωση ∆εδοµένων.
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(ΕΙΚΟΝΑ 01)

Μπορούµε δηλαδή να συγχωνεύσουµε σε µια τιµή, πολλές τιµές µε την ίδια σηµασία, π.χ. 
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

1. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
2. Πρός Ενεργια
3. Προς Ενέργεια
4. Προς Εν.

|
|
v

1. Προς Ενέργεια

Πατάµε το κουµπί "Προβολή", βρίσκουµε τις τιµές προς συγχώνευση, επιλέγουµε οπτικά την καλύτερη (
ΕΙΚΟΝΑ 02) και
στην συνέχεια την βρίσκουµε από την λίστα "Κατάσταση" που ανοίγει από τα δεξιά της φόρµας (ΕΙΚΟΝΑ
03).
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(ΕΙΚΟΝΑ 02)
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(ΕΙΚΟΝΑ 03)

Αφού έχουµε επιλέξει την "Κατάσταση" στην οποία θα γίνει η συγχώνευση, επιλέγουµε από την αριστερή
λίστα τις τιµές που θα 
συγχωνευτούν και πατάµε το κουµπί "Συγχώνευση".
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(ΕΙΚΟΝΑ 04)

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ

Ο τρόπος συγχώνευσης είναι ο ίδιος και για τα δύο αρχεία, µόνο που µας δίνονται περισσότερες
πληροφορίες και λειτουργίες.
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(ΕΙΚΟΝΑ 05)

Επιλέγουµε έναν ή περισσότερους φακέλους προς συγχώνευση από την λίστα στα αριστερά και στη
δεξιά λίστα βλέπουµε τους Υποφακέλους που θα συγχωνευτούν στον έναν Φάκελο.

Εαν θέλουµε να κάνουµε συγχώνευση Υποφακέλων, επιλέγουµε από την αριστερή λίστα έναν Φάκελο
και πατάµε το κουµπί "Συγχώνευση Υποφακέλων" (ΕΙΚΟΝΑ 06).
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(ΕΙΚΟΝΑ 06)

4.1.3 Έλεγχος Φάκελου-Υποφάκελου σε Πρωτόκολλα

Ανοίγοντας την φόρµα γίνεται ένας έλεγχος στον πίνακα των Πρωτοκόλλων στις τιµές των Υποφακέλων,
Φακέλων για την ορθή επιλογή ζευγαριού Υποφάκελου - Φάκελου. Όσα λάθη προκύψουν παραθέτονται
σε λίστα.
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Η λίστα µας πληροφορεί για : Υποφάκελο και Φάκελο που έχει καταχωρηθεί σε εγγραφή Πρωτοκόλλου
αλλά και ποιός είναι ο σωστός Φάκελος µε βάση τον Υποφάκελο (Συνδ.Φάκελος = Συνδεδεµένος
Φάκελος).

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ

Με διπλό κλίκ σε κεφαλίδα λάθους, εµφανίζεται αναλυτικά η κάθε µια εγγραφή που έχει το λάθος και
ταυτόχρονα γεµίζουν τα πεδία "Στοιχεία Εγγραφής" και τα "Στοιχεία µε σωστή Σύνδεση Φακέλου-
Υποφακέλου".
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Ο χρήστης µπορεί να πατήσει το κουµπί "∆ιόρθωση" και να αντικαταστήσει τις τιµές που βρίσκονται
αριστερά µε αυτές από δεξιά ή µπορεί να επιλέξει από δεξιά ένα άλλο ζευγάρι Φάκελου-Υποφάκελου.

Εάν ο Υποφάκελος της εγγραφής του Πρωτοκόλλου δεν ανήκει σε κάποιον Φάκελο, µπορούµε να
επιλέξουµε εµείς έναν Φάκελο και πατώντας "∆ιόρθωση" να δηµιουργηθεί η νέα σύνδεση Φάκελου-
Υποφάκελου και στη συνέχεια να γίνει η διόρθωση στα Πρωτόκολλα.
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4.1.4 Ηλεκτρονικά Αρχεία

Από το Μενού, Εργαλεία --> ∆ιαχείριση --> Ηλεκτρονικά Αρχεία, έχουµε πρόσβαση στην παρακάτω
φόρµα (ΕΙΚΟΝΑ 01) από την οποία µπορούµε να διαχειριστούµε µόνο όσα αρχεία έχουµε αποθηκεύση
σε Πρωτόκολλα, δεν κάνουµε νέα Εισαγωγή Ηλεκτρονικών Αρχείων. 
Η φόρµα µας ενηµερώνει, για το πλήθος των αρχείων που έχουµε αποθηκεύσει κανονικά µέσα στην
βάση, για το πλήθος των αρχείων που έχουµε αποθηκεύσει µόνο την διαδροµή τους στην βάση και µας
δίνει την δυνατότητα να εκτελέσουµε δυο λειτουργίες :
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- Εξαγωγή Αρχείων από την βάση, από εγγραφές που έχουµε αποθηκεύσει στην βάση
ολόκληρο το αρχείο

- Εισαγωγή Αρχείων στην βάση, από εγγραφές που έχουµε αποθηκεύσει στην βάση την
διαδροµή τους

(ΕΙΚΟΝΑ 01)

Εξαγωγή Αρχείων από Β∆

Πατώντας το κουµπί "Εξαγωγή Αρχείων από Β∆" βλέπουµε την παρακάτω φόρµα (ΕΙΚΟΝΑ 02). Το
πλαίσιο κειµένου "Προεπιλεγµένος Κατάλογος" έχει την προεπιλεγµένη τιµή που έχουµε δώσει από τις
Ρυθµίσεις στις Παραµέτρους της Εφαρµογής. Από το κουµπί "..." µπορούµε να αλλάξουµε τον
"Προεπιλεγµένο Κατάλογο" στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή - αποθήκευση των αρχείων από την βάση.
Η διαδικασία Εξαγωγής αποθηκεύει το αρχείο στην διαδροµή που περιγράφεται από το πλαίσιο
"Προεπιλεγµένος Φάκελος" µε ονοµασία τον κωδικό εγγραφής του Πρωτοκόλλου, διαγράφει την δυαδική
του µορφή από την βάση και στο τέλος αποθηκεύει την διαδροµή στο πεδίο "∆ιαδροµή Αρχείου" του
πίνακα "Ηλεκτρονικά Αρχεία".
Πατώντας το κουµπί "Εξαγωγή" αρχίζει η διαδικασία εξαγωγής.
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(ΕΙΚΟΝΑ 02)

Εισαγωγή Αρχείων σε Β∆

Πατώντας το κουµπί "Εισαγωγή Αρχείων σε Β∆" βλέπουµε την παρακάτω φόρµα (ΕΙΚΟΝΑ 03). 
Η διαδικασία Εισαγωγής αποθηκεύει ολόκληρο το αρχείο στην βάση σε δυαδική µορφή, όπου η
διαδροµή του περιγράφεται από το πεδίο "∆ιαδροµή Αρχείου" του πίνακα "Ηλεκτρονικά Αρχεία" και στο
τέλος σβήνει την τιµή του.
Πατώντας το κουµπί "Εισαγωγή" αρχίζει η διαδικασία εισαγωγής.
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(ΕΙΚΟΝΑ 03)

Κατά την Εισαγωγή, σε περίπτωση που ένα αρχείο έχει µετακινηθεί από τον φάκελο που έγινε η
αποθήκευση, ενηµερωνόµαστε ανάλογα (ΕΙΚΟΝΑ 04).
Πατώντας το κουµπί "∆ιόρθωση" ανοίγει µια νέα φόρµα από την οποία µπορούµε να διορθώσουµε τις
εγγραφές µε µη έγκυρη διαδροµή (ΕΙΚΟΝΑ 05).
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(ΕΙΚΟΝΑ 04)
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(ΕΙΚΟΝΑ 05)

4.1.5 Αναβάθµιση Βάσης ∆εδοµένων

Εάν υπάρχουν ενηµερώσεις για την Βάση ∆εδοµένων θα εµφανιστεί ο παρακάτω διάλογος κατά την
εκκίνηση της εφαρµογής.
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Πριν πατήσουµε "Εκτέλεση" µπορούµε να επιλέξουµε αν θα δηµιουργηθεί ένα αντίγραφο της Βάσης
∆εδοµένων. Το αντίγραφο αυτό θα αποθηκευτεί στον κατάλογο που βρίσκονται αποθηκευµένα τα αρχεία
της βάσης.
Πατώντας το κουµπί "Εκτέλεση", αρχίζει η ενηµέρωση της βάσης, αφού πρώτα έχουµε βάλει τα στοιχεία
Χρήστη για να γίνει
έλεγχος εγκυρότητας του χρήστη.

Πατώντας το κουµπί "Αναφορά Αναβαθµίσεων", ανοίγει µια φόρµα από την οποία ενηµερωνόµαστε για
τους κωδικούς των 
αναβαθµίσεων αλλά και τι ακριβώς άλλαξε σε κάθε ενηµέρωση στην βάση δεδοµένων.
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Εάν υπάρξει πρόβληµα κατά την αναβάθµιση θα υπάρξει ανάλογη ενηµέρωση, µε σκοπό την επικοινωνία
και ενηµέρωση της Εταιρείας για την επίλυσή του.

4.1.6 Ανακατασκεύη Βάσης ∆εδοµένων

Η Ανακατασκεύη της Βάσης ∆εδοµένων αφορά λειτουργίες που γίνονται στην Βάση για την επιδιόρθωσή
της.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι λειτουργίες της ανακατασκευής θα πρέπει να γίνονται µόνο από τον ∆ιαχειριστή της Εφαρµογής και
από άτοµα που γνωρίζουν τις έννοιες των "Foreign Keys", "Indexes", "Constraints", "Views" και
"Ανανέωση των Views", ώστε να τηρείται αυστηρά η σωστή σειρά εκτέλεσης και να µην δηµιουργηθούν
προβλήµατα στην Βάση, όπως καταστροφή δεδοµένων και αποτυχία λειτουργίας της εφαρµογής.

4.1.7 Αντίγραφο Ασφαλείας - Επαναφορά

Μέσα από την εφαρµογή έχουµε την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε ένα αντίγραφο ασφαλείας της
βάσης δεδοµένων και να το αποθηκεύσουµε µε ονοµασία η οποία παράγεται αυτόµατα και αποτελείται
από το όνοµα της βάσης, το λεκτικό 'BackUp' και την τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα, π.χ.
'Protocol_BackUp_28_12_2008__12_29_33.bak'
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Το αντίγραφο που έχουµε δηµιουργήσει µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε µελλοντικά για να
επαναφέρουµε την βάση µας σε προηγούµενη κατάσταση. 

Προσοχή :  Πριν πατήσουµε "Επαναφορά", θα πρέπει να βεβαιωθούµε ότι δεν υπάρχει άλλη εφαρµογή
Πρωτοκόλλου ανοιχτή και ότι δεν εκτελεί κάποια εργασία κάποιος στον SQL Server που να αφορά την
βάση του Πρωτοκόλλου.
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Πατώντας "Αντίγραφο Ασφαλείας" βρίσκουµε ένα αρχείο µε κατάληξη ".bak" και στη συνέχεια πατάµε
"Επαναφορά" για να αρχίσει η διαδικασία επαναφοράς της βάσης.  Το πρώτο βήµα στην επαναφορά
είναι να δηµιουργηθεί ένα σηµείο αναφοράς, δηλαδή ένα αντίγραφο της βάσης την συγκεκριµένη στιγµή,
σε περίπτωση επιλογής από τον χρήστη λανθασµένου αντίγραφου, το οποίο αποθηκεύεται στον
κατάλογο που είναι αποθηκευµένα τα αρχεία της βάσης.

4.2 Ρυθµίσεις Εφαρµογής

- Παράµετροι

- Παράµετροι E-Mail Server

- Προεπιλεγµένες Τιµές
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Από την φόρµα των Παραµέτρων οι ρυθµίσεις για τον ΟΤΑ (ΕΙΚΟΝΑ 01), αφορούν κυρίως τις εκτυπώσεις
αλλά και την εµφάνιση απλών πληροφοριακών στοιχείων στην εφαρµογή. 

Οι ρυθµίσεις για την Εφαρµογή (ΕΙΚΟΝΑ 02), αφορούν κυρίως λειτουργίες κατά την δηµιουργία και
διαχείριση των Πρωτοκόλλων. Για τα ηλεκτρονικά µας αρχεία µπορούµε να επιλέξουµε αν θα
αποθηκεύεται το ίδιο το ηλεκτρονικό αρχείο στην Βάση ∆εδοµένων ή η διαδροµή του µόνο. Η τιµή στο
πεδίο 'Προεπιλεγµένος Φάκελος' χρησιµοποιείται στην Εισαγωγή νέου ηλεκτρονικού αρχείου αλλά και
στην διαχείριση τους (ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ Αρχείων). Οι επιλογές που κάνουµε για τα Ηλεκτρονικά
Αρχεία αφορά και την Σάρωση Αρχείων, έτσι ένα σαρωµένο αρχείο θα αποθηκευτεί αυτόµατα στην βάση
ή στον προεπιλεγµένο φάκελο και στη συνέχεια η διαδροµή του θα αποθηκευτεί στην βάση. 
Η επιλογή "Αυτόµατη προσθήκη Υπεύθυνου στις χρεώσεις" δίνει την δυνατότητα στον χρήστη κάθε φορά
που θα επιλέγει µια τιµή για υπεύθυνο εγγράφου, κατά την καταχώριση εγγράφου, να µεταφέρει
αυτόµατα στις χρεώσεις τον υπεύθυνο. Η επιλογή "Υπεύθυνος Ανεξάρτητος Υπηρεσίας / Τµήµατος" δίνει
την δυνατότητα στον χρήστη να καταχωρεί "Υπεύθυνο" - "Τµήµα" - "Υπηρεσία" ελεύθερα, χωρίς να
γίνεται έλεγχος για την µεταξύ τους σύνδεση.
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(ΕΙΚΟΝΑ 01)

Η επιλογή "Αυτόµατη Αρίθµηση Α/Α ∆ιεκπεραίωσης" προτείνει τον µεγαλύτερο αριθµό του τρέχοντος
έτους, αυξηµένο κατά ένα, στο πεδίο "ΑΑ ∆ιεκπεραίωσης" στα Εξερχόµενα και Οίκοθεν έγγραφα. Η
επιλογή "Προεπιλεγµένη τιµή σε Ηµ/νία ∆ιεκπεραίωσης" προτείνει την τρέχουσα ηµεροµηνία στο πεδίο
"Ηµ/νία ∆ιεκπεραίωσης" στα Εξερχόµενα και Οίκοθεν έγγραφα.

(ΕΙΚΟΝΑ 02)

Οι παρακάτω ρυθµίσεις (ΕΙΚΟΝΑ 03), αφορούν την αποστολή E-Mail µέσα από ένα πρωτοκολληµένο
έγγραφο. Ο διαχειριστής του συστήµατος θα συµπληρώσει στην παρακάτω φόρµα τα στοιχεία ενός
λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
Πατώντας το κουµπί "Αποθήκευση" οι ρυθµίσεις αποθηκεύονται και η φόρµα κλείνει. 
Πατώντας το κουµπί "Αποστολή ∆οκιµαστικού E-Mail", στέλνεται ένα κενό E-Mail για τον έλεγχο
εγκυρότητας των στοιχείων του λογαριασµού.
Η επιλογή "Linux Λειτουργικό ∆ιακοµιστή" επιλέγεται όταν ο ∆ιακοµιστής για τα E-Mail έχει λειτουργικό
σύστηµα Linux αντί για Windows.
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(ΕΙΚΟΝΑ 03)

Από την παρακάτω φόρµα (ΕΙΚΟΝΑ 04), µπορούµε να θέσουµε κάποιες τιµές ώστε όταν ανοίγουµε νέα
εγγραφή Πρωτοκόλλου να υπάρχουν τιµές σε κάποια πεδία. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουµε να
ξαναγράφουµε τις ίδιες τιµές συνέχεια και επιταχύνεται η διαδικασία καταχώρησης εγγράφου.

(ΕΙΚΟΝΑ 04)

4.3 Έλεγχος για Αναβάθµιση Εφαρµογής

Η Αναβάθµιση Εφαρµογής µας επιτρέπει να αναβαθµίσουµε όλα τα αρχεία της Εφαρµογής µε τις
τελευταίες εκδόσεις που βρίσκονται σε έναν ασφαλή διακοµιστή της Εταιρείας.

Με το άνοιγµα της φόρµας Αναβάθµισης γίνεται έλεγχος διαθέσιµης αναβάθµισης για τα Λειτουργικά
αρχεία της εφαρµογής, τα αρχεία Εκτύπωσης και τα αρχεία Βοήθειας.
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Στην λίστα 'Λεπτοµέρειες Αναβάθµισης' εµφανίζονται περιληπτικά τα βήµατα της αναβάθµισης καθώς και
η πρόοδος αναβάθµισης όλων των αρχείων.

Μετά την επιτυχής αναβάθµιση της εφαρµογής, τα παλιά αρχεία αποθηκεύονται σε έναν φάκελο µε
ονοµασία την ακριβής ηµεροµηνία αναβάθµισης, ώστε εάν ο χρήστης θελήσει την παλιά έκδοση να
µπορεί να την ανακτήσει από αυτόν το φάκελο.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η αναβάθµιση διακοπή πριν την ολοκλήρωσή της, τότε ακυρώνεται η
διαδικασία αναβάθµισης και όσα αρχεία είχαν κατέβει τοπικά στον υπολογιστή µας διαγράφονται.

Σε αρκετές περιπτώσεις µετά την αναβάθµιση των αρχείων της Εφαρµογής και κατά το πρώτο άνοιγµα
της, θα µας ζητηθεί να κάνουµε 'Αναβάθµιση Βάσης ∆εδοµένων' της εφαρµογής.
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