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1. Εισαγωγή 
Η Κεντρική Πύλη της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελεί ένα περιβάλλον αισθητικά ευχάριστο, παράλληλα όμως 
και λειτουργικό με τρόπο που να διευκολύνεται η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες της. Στο 
παρόν έγγραφο θα αναλυθούν οι διαθέσιμες λειτουργίες στους ανώνυμους επισκέπτες της 
πύλης καθώς επίσης και στους εγγεγραμμένους χρήστες. 

Πρόσβαση στην Κεντρική Πύλη 

Η Κεντρική Πύλη της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση URL: www.lib.aegean.gr 

Εισάγοντας την παραπάνω διεύθυνση URL στο πεδίο διεύθυνσης του φυλλομετρητή ο 
χρήστης οδηγείται στην νέα αρχική σελίδα της κεντρικής πύλης από την οποία μπορεί 
πλέον να πλοηγηθεί στις επιμέρους περιοχές της ιστοσελίδας. 

2. Αρχική Σελίδα 
Η αρχική σελίδα της Κεντρικής Πύλης είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να παρέχει άμεση 
πρόσβαση στους σημαντικότερους τομείς της ιστοσελίδας προβάλλοντας παράλληλα τις 
τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τις λειτουργίες, τις εκδηλώσεις και τα νέα της 
βιβλιοθήκης. 

Είναι εμπλουτισμένη με εργαλεία που επιταχύνουν τη διαδικασία εύρεσης οποιασδήποτε 
επιθυμητής πληροφορίας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο με έναν απλό τρόπο, ο οποίος δεν 
προκαλεί σύγχυση στο χρήστη ενώ παράλληλα είναι εύκολο  να αποτυπωθεί στη μνήμη του 
ώστε να επιταχύνεται ακόμα περισσότερο με κάθε χρήση. 

Η αρχική σελίδα διαθέτει την παρακάτω δομή: 

1. Κεφαλίδα 
2. Μενού 
3. Περιεχόμενο 
4. Πληροφορίες Παραρτημάτων 
5. Βάση Περιεχομένου (Περιοχή «Footer») 
6. Υποσέλιδο 

Στη συνέχεια θα αναλυθεί η πληροφορία που παρουσιάζεται στις παραπάνω περιοχές: 
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2.1 Κεφαλίδα 

 

Εικόνα 1 Κεφαλίδα Αρχικής Σελίδας 

Στην περιοχή της κεφαλίδας όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα εμφανίζονται τα 
ακόλουθα εργαλεία: 

2.1.1 Λογότυπο 
Στην αριστερή πλευρά της κεφαλίδας εμφανίζεται το λογότυπο της Βιβλιοθήκης και 
Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Στο λογότυπο έχει τοποθετηθεί 
σύνδεσμος που οδηγεί άμεσα στην αρχική σελίδα).  

2.1.2 Μενού Χρήστη 
Στην δεξιά πλευρά εμφανίζεται το μενού χρήστη στο οποίο ένας εγγεγραμμένος χρήστης 
μπορεί να επιλέξει «Είσοδος» για να πραγματοποιήσει είσοδο στο λογαριασμό του στο 
σύστημα. Περισσότερες λεπτομέρειες για το μενού χρήστη παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5 
«Εγγεγραμμένοι Χρήστες». 

2.1.3 Αλλαγή γλώσσας 
Με το πλήκτρο αλλαγής γλώσσας ο χρήστης μπορεί άμεσα να προβάλλει μια 
μεταφρασμένη εκδοχή του περιεχομένου που παρουσιάζεται στην τρέχουσα σελίδα 
εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη. 

2.1.4 Πλαίσιο Σύντομης Αναζήτησης Κεφαλίδας 
Στις εσωτερικές σελίδες της κεντρικής πύλης εμφανίζεται ένα επιπλέον πλαίσιο αναζήτησης 
στη δεξιά πλευρά της κεφαλίδας (αριστερά από το μενού χρήστη), όπως φαίνεται στην 
ακόλουθη εικόνα: 

 

Εικόνα 2 Κεφαλίδα Εσωτερικών Σελίδων 

Χρησιμοποιώντας το, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει γρήγορη αναζήτηση στο 
περιεχόμενο χωρίς χρήση φίλτρων. 

2.2 Μενού 
Το μενού αποτελεί αποτέλεσμα συνδυασμού μιας πληθώρας τεχνολογιών ώστε να παρέχει 
άμεση πρόσβαση σε όλους σχεδόν τους τομείς της ιστοσελίδας παραμένοντας φιλικό στο 
χρήστη. Επιλέγοντας το κεντρικό στοιχείο του κάθε μενού ο χρήστης οδηγείται στην 
εσωτερική σελίδα του μενού η οποία παρουσιάζει τη δομή του κάθε μενού με λεπτομερείς 
περιγραφές για την κάθε στήλη. 

Κάθε τομέας του μενού χρωματίζεται με το αντίστοιχο χρώμα του στοιχείου ώστε να είναι 
συνεχώς ξεκάθαρο με οπτικό τρόπο σε ποιον τομέα βρίσκεται ο χρήστης. 

Η πληροφορία του είναι οργανωμένη σε 5 βασικές κατηγορίες: 
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2.2.1 Αναζήτηση Υλικού 

 

Εικόνα 3 Μενού Αναζήτηση Υλικού 

Η αντίστοιχη εσωτερική σελίδα του συγκεκριμένου μενού απεικονίζεται στην εικόνα: 

 

Εικόνα 4 Εσωτερική Σελίδα Μενού Αναζήτηση Υλικού - Διαδρομή: /μενού-αναζήτηση-υλικού 
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2.2.2 Χρήση Βιβλιοθήκης 

 

Εικόνα 5 Μενού Χρήση Βιβλιοθήκης 

Η αντίστοιχη εσωτερική σελίδα του συγκεκριμένου μενού απεικονίζεται στην επόμενη 
εικόνα: 
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Εικόνα 6 Εσωτερική Σελίδα Μενού Χρήση Βιβλιοθήκης - Διαδρομή: /μενού-χρήση-βιβλιοθήκης 
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2.2.3 Τα Νέα μας 

 

Εικόνα 7 Μενού Τα Νέα μας 

Η αντίστοιχη εσωτερική σελίδα του συγκεκριμένου μενού απεικονίζεται στην εικόνα: 

 

Εικόνα 8 Εσωτερική Σελίδα Μενού Τα Νέα μας - Διαδρομή: /μενού-νέα 
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2.2.4 Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης 

 

Εικόνα 9 Μενού Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης 

Η αντίστοιχη εσωτερική σελίδα του συγκεκριμένου μενού απεικονίζεται στην εικόνα: 

 

Εικόνα 10 Εσωτερική Σελίδα Μενού Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης - Διαδρομή: /μενού-παρουσίαση-της-
βιβλιοθήκης 
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2.2.5 Επικοινωνία 

 

Εικόνα 11 Μενού Επικοινωνία 

Η αντίστοιχη εσωτερική σελίδα του συγκεκριμένου μενού απεικονίζεται στην εικόνα: 

 

Εικόνα 12 Εσωτερική Σελίδα Μενού Επικοινωνία - Διαδρομή: /μενού-επικοινωνία 

2.3 Περιεχόμενο 
Στην περιοχή περιεχομένου της αρχικής σελίδας φιλοξενούνται τα παρακάτω πλαίσια: 

 11 



Εγχειρίδιο Χρήσης της Διαδικτυακής Πύλης της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του 
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2.3.1 Το Πλαίσιο αναζήτησης 

 

Εικόνα 13 Πλαίσιο Αναζήτησης Αρχικής Σελίδας 

Στο πλαίσιο αυτό ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει περιεχόμενο με βάση τον τίτλο και τον 
τύπο του πεδίου στο οποίο επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. 

Η καρτέλα αναζήτησης «Κατάλογοι – Ευρετήρια» είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή VuFind 
πραγματοποιεί πλήρη αναζήτηση σε αρχειοθετημένα τεκμήρια που υπάρχουν στη βάση 
δεδομένων της βιβλιοθήκης. 

Για να πραγματοποιήσει αναζήτηση ο χρήστης εισάγει στο πεδίο «Τίτλος» την φράση που 
επιθυμεί να αναζητήσει στα διαθέσιμα δεδομένα των τεκμηρίων. Κατόπιν μπορεί 
προαιρετικά να επιλέξει στο πεδίο «Τύπος» κάποιο συγκεκριμένο πεδίο ώστε η αναζήτηση 
να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε αυτό. 

Για παράδειγμα στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να αναζητήσει τη φράση 
«Μακροοικονομική θεωρία» σε όσα τεκμήρια την περιέχουν στον τίτλο τους συμπληρώνει 
τη φόρμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και πιέζει το πλήκτρο αναζήτησης: 

 

Εικόνα 14 Αναζήτηση σε Καταλόγους - Ευρετήρια Αρχική Σελίδα 
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Στη συνέχεια οδηγείται στην εφαρμογή αναζήτησης τεκμηρίων (VuFind) όπως 
παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα: 

 

Εικόνα 15 Αναζήτηση VuFind 

Στη σελίδα αυτή μπορεί να πραγματοποιήσει περαιτέρω αναζητήσεις απλές ή σύνθετες, να 
ταξινομήσει ή να φιλτράρει τα αποτελέσματα καθώς επίσης και να βρει σχετικά τεκμήρια 
στην αναζήτησή του χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές της δεξιάς στήλης. 

Για να πραγματοποιήσει σύνθετη αναζήτηση ακολουθεί το σύνδεσμο που επισημαίνεται 
στην ακόλουθη εικόνα: 
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Εικόνα 16 Σύνθετη ΑναζήτησηVuFind 

Η σελίδα σύνθετης αναζήτησης παρέχει περισσότερες δυνατότητες συγκεκριμενοποίησης 
των αποτελεσμάτων και παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 17 Σύνθετη Αναζήτηση VuFind 
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2.3.2 Video 

 

Εικόνα 18 Πλαίσιο VideoΑρχικής Σελίδας 

Στην περιοχή Video παρουσιάζονται τα τελευταία δημοσιευμένα αρχεία ταινίας της 
Βιβλιοθήκης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να αναπαράγει απευθείας κάποιο από αυτά 
κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα προεπισκόπησης του ή να προβάλλει το αρχείο ταινίας 
στην αποκλειστική του σελίδα ακολουθώντας το σύνδεσμο του τίτλου του. 

Επίσης παρέχεται ο σύνδεσμος «Δείτε όλα τα βίντεο…» επιτρέποντας στον χρήστη να 
προβάλλει όλα τα διαθέσιμα αρχεία ταινίας σε μορφή λίστας ώστε να επιλέξει αυτό 
επιθυμεί να αναπαράγει. 

2.3.3 Οδηγοί Χρήσης 

 

Εικόνα 19 Πλαίσιο Οδηγοί Αρχικής Σελίδας 

Στο πλαίσιο οδηγών χρήσης θα προβάλλονται στο χρήστη χρήσιμες οδηγίες τόσο σχετικές 
με τη χρήση της Κεντρικής Πύλης της βιβλιοθήκης όσο και της φυσικής βιβλιοθήκης. 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται θα ανανεώνονται σταδιακά με ενημερωμένο υλικό. 
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2.3.4 Σύντομοι Σύνδεσμοι 

 

Εικόνα 20 Πλαίσιο Σύντομων Συνδέσμων 

Στο πλαίσιο σύντομων συνδέσμων παρέχονται στο χρήστη μερικές συντομεύσεις στην 
πλοήγηση του στις σημαντικότερες τοποθεσίες της κεντρικής πύλης ώστε να μπορεί άμεσα 
και εύκολα να πλοηγηθεί σε αυτές χωρίς να απαιτείται αναζήτηση ή χρήση του μενού. 

2.3.5 Εκδηλώσεις 

 

Εικόνα 21 Πλαίσιο Εκδηλώσεις Αρχικής Σελίδας 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προβάλλονται ενημερώσεις σχετικά με προγραμματισμένες 
ενέργειες και εκδηλώσεις της βιβλιοθήκης σε ομάδες των δύο. Ο χρήστης μπορεί να 
επιλέξει να διαβάσει περισσότερες λεπτομέρειες για κάποιο από τα γεγονότα που 
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προβάλλονται ακολουθώντας τον σύνδεσμο του τίτλου του. Τα πιο πρόσφατα γεγονότα 
εμφανίζονται πρώτα και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί σε παλαιότερα 
χρησιμοποιώντας τον πλοηγό σελίδων στο κάτω μέρος του πλαισίου. 

Επίσης ο χρήστης μπορεί να προβάλλει σε ανεξάρτητη σελίδα όλες τις εκδηλώσεις 
ακολουθώντας το σύνδεσμο «Δείτε όλες τις εκδηλώσεις…». 

2.3.6 Νέα 

 

Εικόνα 22 Πλαίσιο Νέων Αρχικής Σελίδας 

Στο πλαίσιο νέων της αρχικής σελίδας προβάλλονται οι τρέχουσες 
ανακοινώσεις/προκηρύξεις/προσκτήσεις της βιβλιοθήκης με τρόπο όμοιο με αυτόν του 
πλαισίου εκδηλώσεις με τη διαφορά ότι προβάλλεται μία ανακοίνωση ανά σελίδα και 
επίσης στο συγκεκριμένο πλαίσιο προβάλλεται και η σχετική εικόνα της ανακοίνωσης. 

Η πλοήγηση γίνεται και πάλι με τη βοήθεια του πλοηγού στη βάση του πλαισίου ενώ 
παρέχεται επίσης ο σύνδεσμος «Δείτε όλα τα νέα…» για την προβολή όλων των 
ανακοινώσεων σε ανεξάρτητη σελίδα. 

2.3.7 Άλλες Ανοιχτές Πηγές 

 

Εικόνα 23 Πλαίσιο Άλλες Ανοιχτές Πηγές Αρχικής Σελίδας 

Στο παραπάνω πλαίσιο προβάλλονται σύνδεσμοι άλλων ανοιχτών πηγών πέρα από την 
Κεντρική Πύλη της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι 
οποίες μπορεί ενδιαφέρουν το χρήστη. Επομένως με τη βοήθεια του συγκεκριμένου 
πλαισίου ο χρήστης μπορεί να τις επισκεφθεί άμεσα διευρύνοντας έτσι την έρευνά του.  
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2.4 Πληροφορίες Παραρτημάτων 

 

Εικόνα 24 Πλαίσιο Παραρτήματα Αρχικής Σελίδας 

Το πλαίσιο των παραρτημάτων φέρει τον τίτλο «Ωράρια και γεωγραφική κατανομή» και 
όπως υποδηλώνει αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του 
εκάστοτε παραρτήματος της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου της τρέχουσας 
ημέρας καθώς επίσης και τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου της βιβλιοθήκης. 

Αποτελείται από 6 πλαίσια (ένα για κάθε παράρτημα) στα οποία ο τίτλος οδηγεί στην 
σελίδα λεπτομερειών του εκάστοτε παραρτήματος όπου παρουσιάζονται όλες οι σχετικές 
πληροφορίες καθώς επίσης και το στίγμα του παραρτήματος στον χάρτη. Περνώντας τον 
κέρσορα του ποντικιού πάνω από το κάθε τετράγωνο εμφανίζεται σε φωτογραφία φόντου 
το νησί στο οποίο βρίσκεται το εκάστοτε παράρτημα. 

Το πλαίσιο των παραρτημάτων παρέχει τη δυνατότητα απόκρυψης – εμφάνισης όταν ο 
χρήστης κάνει κλικ στον τίτλο του πλαισίου («Ωράρια και γεωγραφική κατανομή»). 
Παρουσιάζεται σε μορφή ανάπτυξης μόνο στην αρχική σελίδα ενώ σε όλες τις εσωτερικές 
εμφανίζεται σε μορφή σύμπτυξης (ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να 
αλλάξει την κατάστασή του πλαισίου. 

2.5 Βάση Περιεχομένου (Περιοχή «Footer») 
Στη βάση του περιεχομένου τοποθετείται το πλαίσιο του βοηθητικού «Footer» με τις 
ακόλουθες πληροφορίες σε μορφή εσωτερικών πλαισίων όπως φαίνεται στην ακόλουθη 
εικόνα: 

 

Εικόνα 25 Περιοχή «Footer» Αρχικής Σελίδας 

2.5.1 Μπάρα Κοινωνικής Δικτύωσης 
Στην μπάρα κοινωνικής δικτύωσης ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί μέσω των διαθέσιμων 
κοινωνικών δικτύων (Facebook, Twitter, LinkedInκαι YouTube) με το αντίστοιχο προφίλ της 
βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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Η μπάρα κοινωνικής δικτύωσης στην αρχική σελίδα έχει γαλάζιο χρώμα ενώ σε όλες τις 
υπόλοιπες ακολουθεί το χρώμα του μενού και του τίτλου του εκάστοτε περιεχομένου που 
προβάλλεται. 

2.5.2 Πληροφορίες Κεντρικής Υπηρεσίας της Βιβλιοθήκης 
Στο συγκεκριμένο πλαίσιο αναγράφονται βασικές πληροφορίες της βιβλιοθήκης όπως το 
λογότυπο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και ο όροι και προϋποθέσεις χρήσης.  

2.5.3 Εσωτερικοί Σύνδεσμοι και Χάρτης Ιστοσελίδας 
Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι παρέχουν μια επιπρόσθετη επιλογή στην πλοήγηση των 
κεντρικών σελίδων του βασικού μενού καθώς επίσης και η σελίδα του χάρτη της 
ιστοσελίδας όπου παρουσιάζεται ολόκληρη η δομή της. 

2.5.4 Εξωτερικοί Σύνδεσμοι 
Το συγκεκριμένο πλαίσιο παρέχει άμεση πρόσβαση στους ακόλουθους συνδέσμους: 

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
• ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) 
• ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) 
• Υπουργείο Παιδείας 

Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι ανοίγουν απευθείας σε νέο παράθυρο στο φυλλομετρητή του 
χρήστη και επισημαίνονται από το ειδικό σύμβολο που φαίνεται στην εικόνα. 

2.5.5 Πλαίσιο Αναζήτησης 
Στο πλαίσιο αναζήτησης ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μια γρήγορη αναζήτηση στο 
περιεχόμενο σε όλα τα διαθέσιμα πεδία. 

2.5.6 Γρήγορη Αλλαγή Γλώσσας 
Χρησιμοποιώντας το κουμπί γρήγορης αλλαγής γλώσσας ο χρήστης μπορεί να προβάλλει τη 
μετάφραση της τρέχουσας σελίδας περιεχομένου σε μια από τις διαθέσιμες γλώσσες χωρίς 
να απομακρυνθεί από αυτήν. 

2.5.7 Χάρτης Παραρτημάτων 
Στο συγκεκριμένο πλαίσιο παρουσιάζεται στον ίδιο χάρτη η τοποθεσία όλων των 
παραρτημάτων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κάνοντας κλικ πάνω στο 
όνομα του κάθε παραρτήματος στο χάρτη ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί αμέσως στη 
σελίδα του παραρτήματος και να βρει περισσότερες πληροφορίες για αυτό. 

2.5.8 Σύνδεσμος Κορυφής 
Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο σύνδεσμο με την ένδειξη «Κορυφή» ο χρήστης μπορεί 
να πλοηγηθεί άμεσα στην κορυφή της τρέχουσας σελίδας. 

2.6 Υποσέλιδο 
Στην αριστερή πλευρά του υποσέλιδου βρίσκεται τα λογότυπα των παρακάτω οργανισμών 
και πάνω τους οι σύνδεσμοι προς τις αντίστοιχες σελίδες τους: 

• Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 
• ΕΣΠΑ 
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Στην δεξιά πλευρά αναδεικνύεται η διεύθυνση IP του χρήστη όπως αυτή αναγνωρίστηκε 
αυτόματα από το σύστημα και αν αυτή του παρέχει ειδικά δικαιώματα πρόσβασης στις 
υπηρεσίες της κεντρικής πύλης. 

3. Εσωτερικές Σελίδες 
Το περιεχόμενο των εσωτερικών σελίδων της κεντρικής πύλης ομαδοποιείται βάση 
κατηγορίας και παρουσιάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε μορφή λίστας. Κατόπιν ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια εγγραφή από τη λίστα και να την προβάλλει 
στην πλήρη μορφή της κάνοντας κλικ στον τίτλο της ή στο σύνδεσμο «Διαβάστε 
περισσότερα» όταν αυτός είναι διαθέσιμος. 

Τόσο κατά την προβολή λίστας όσο και κατά την αποκλειστική προβολή μιας εγγραφής 
περιεχομένου στην κορυφή των εσωτερικών σελίδων εμφανίζεται η περιοχή του τίτλου 
στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η πλήρης διαδρομή με συνδέσμους προς το κάθε βήμα 
της (Breadcrumb).Ο τίτλος και η διαδρομή ακολουθούν τους χρωματισμούς του εκάστοτε 
τομέα στον οποίο ανήκει το περιεχόμενο που προβάλλουν ενώ στον κάθε τομέα υπάρχει 
μια χαρακτηριστική εικόνα φόντου η οποία αντιπροσωπεύει το αντικείμενο στο οποίο είναι 
αφιερωμένος ο συγκεκριμένος τομέας. 

Για παράδειγμα στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται η περιοχή τίτλου της σελίδας 
περιεχομένου «Χρήση Βιβλιοθήκης -> Εγγραφή Μέλους -> Έκδοση κάρτας μέλους»: 

 

Εικόνα 26 Περιοχή Τίτλου Εσωτερικών Σελίδων – Διαδρομή: /ekdosi-kartas-meloys 

Ακριβώς πάνω από τον τίτλο είναι ορατή η διαδρομή από την αρχική σελίδα μέχρι τη 
συγκεκριμένη σελίδα περιεχομένου. Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε τμήμα της ο χρήστης 
μπορεί να πλοηγηθεί απευθείας σε αυτό. 

3.1 Λίστες 
Η μορφή μιας λίστας στην κεντρική πύλη παρουσιάζεται διαχωρίζοντας την πληροφορία σε 
δύο στήλες. Στην αριστερή, με γκρι ανοιχτό χρώμα, εμφανίζεται το κυρίως τμήμα της 
εγγραφής (Τίτλος, Περιγραφή κτλ.) ενώ στη δεξιά στήλη, με σκούρο γκρι χρώμα, 
εμφανίζονται επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές με την εγγραφή (Ημερομηνίες, Ετικέτες, 
Χάρτες κτλ.). Οι στήλες είναι δυναμικού πλάτους και προσαρμόζονται αυτόματα στην 
οθόνη με ποσοστό 66% η αριστερή και 33% η δεξιά. Στην αριστερή στήλη παρέχεται όποτε 
απαιτείται ο σύνδεσμος «Διαβάστε περισσότερα» που οδηγεί στην πλήρη προβολή της 
εκάστοτε εγγραφής σε αποκλειστική σελίδα.  
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα λίστας αποτελεί η σελίδα προβολής όλων των εκδηλώσεων 
ακολουθώντας το σύνδεσμο «Δείτε όλες τις εκδηλώσεις…» της αρχικής σελίδας όπως 
φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

Εικόνα 27 Λίστα «Όλες οι Εκδηλώσεις» - Διαδρομή: /προβολή-όλων-των-εκδηλώσεων 

Όπως επισημαίνεται στην αριστερή στήλη στην παραπάνω εικόνα ακολουθώντας το 
σύνδεσμο του τίτλου ή τον σύνδεσμο «Διαβάστε περισσότερα» μπορεί να θα προβληθεί η 
συγκεκριμένη εγγραφή σε πλήρη μορφή. Στη δεξιά στήλη έχουν επισημανθεί οι ετικέτες «Σε 
αναμονή» και «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Αν ο χρήστης ακολουθήσει τον σύνδεσμο της 
ετικέτας «Σε αναμονή» θα προβάλλει μια νέα λίστα με όλες τις εγγραφές στις οποίες έχει 
ορισθεί η συγκεκριμένη ετικέτα ενώ με το σύνδεσμο της ετικέτας «Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες» θα προβάλλει αντίστοιχα τη λίστα με όλες τις εγγραφές στις οποίες έχει ορισθεί 
η αντίστοιχη ετικέτα. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί άμεσα να πλοηγηθεί στην 
προβολή των εγγραφών που σχετίζονται με την τρέχουσα με τη βοήθεια των ετικετών. 

3.2 Σελίδες Περιεχομένου 
Η μορφή κατά την οποία προβάλλεται το περιεχόμενο των εγγραφών ποικίλει ανάλογα με 
τον τύπο ύλης που προβάλλεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις εμφάνισης που έχει καθορίσει ο 
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διαχειριστής του συστήματος. Η γενική μορφή εμφάνισης είναι όμοια με αυτήν της 
προβολής εγγραφών σε μορφή λίστας. Το περιεχόμενο διαχωρίζεται στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων σε δύο στήλες αριστερά με πλάτος 66% της σελίδας και δεξιά 33% της 
σελίδας ενώ μορφοποιούνται με τα αντίστοιχα χρώματα ανοιχτό και κλειστό γκρι. 

Στην αριστερή στήλη προβάλλονται οι πληροφορίες σε πλήρη μορφή κειμένου ενώ στη 
δεξιά προβάλλονται κυρίως οι ετικέτες που βοηθούν στην κατηγοριοποίηση και 
ομαδοποίηση της συγκεκριμένης εγγραφής καθώς επίσης και το συσχετισμό της με άλλες 
που διαθέτουν όμοια χαρακτηριστικά. 

Σαν παράδειγμα στην ακόλουθη εικόνα προβάλλεται η εγγραφή με τίτλο «Σεμινάριο στη 
Μυτιλήνη για τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών από τη Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου»  που εμφανίζεται ακολουθώντας το σύνδεσμο που περιεγράφηκε 
στην προηγούμενη ενότητα (3.1 Λίστες): 
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Εικόνα 28 Εσωτερική Σελίδα Εγγραφής – Διαδρομή: /seminario-sti-mytilini-gia-ti-hrisi-ilektronikon-pigon-kai-
ypiresion-apo-ti-vivliothiki-toy 

Όπως επισημαίνεται στην παραπάνω εικόνα με τη βοήθεια αριθμών στην κορυφή της 
αριστερής στήλης παρέχεται μια ομάδα συνδέσμων οι οποίοι παρέχουν αντίστοιχα τις 
παρακάτω δυνατότητες: 

1.  Άμεση εκτύπωση του περιεχομένου που προβάλλεται (Προσοχή: η συγκεκριμένη 
δυνατότητα εξαρτάται από την έκδοση του φυλλομετρητή του χρήστη) 

2. Μετατροπή του περιεχομένου σε μορφή αρχείου .pdf(Σημείωση: είναι δυνατή η 
λήψη του αρχείου εφόσον ο φυλλομετρητής του χρήστη το επιτρέπει) 

3. Κοινοποίηση του περιεχομένου της σελίδας μέσω «Facebook». 
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4. Κοινοποίηση του περιεχομένου της σελίδας μέσω «Twitter». 
5. Κοινοποίηση του περιεχομένου της σελίδας μέσω «Google+». 
6. Κοινοποίηση του περιεχομένου της σελίδας μέσω «LinkedIn». 

Σημείωση: οι επιλογές 1 και 2 ενδέχεται να εμφανίζονται στην κορυφή της σελίδας πάνω 
από την περιοχή του τίτλου σε ειδικές περιπτώσεις. 

4. Φόρμα Επικοινωνίας 
Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το προσωπικό της βιβλιοθήκης συμπληρώνοντας 
την φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται τόσο για την κεντρική υπηρεσία της βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσο και για το κάθε παράρτημα ξεχωριστά μέσω του μενού 
«Επικοινωνία». 

Για να επικοινωνήσει ο χρήστης με την Κεντρική Υπηρεσία της βιβλιοθήκης μπορεί επίσης 
να συμπληρώσει απευθείας τη φόρμα επικοινωνίας που συμπεριλαμβάνεται στο στοιχείο 
μενού «Επικοινωνία» όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: 

 

Εικόνα 29 Ενσωματωμένη Φόρμα Επικοινωνίας στο Μενού 

Όπως επισημαίνεται στην παραπάνω εικόνα ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα 
ακόλουθα πεδία και να επιλέξει «Αποστολή Μηνύματος»: 

• «Το όνομά σας» 
• «Η διεύθυνση e-mailσας» 
• «Θέμα» 
• «Μήνυμα» 

Για να αποστείλει μήνυμα ένας χρήστης στη γραμματεία κάποιου συγκεκριμένου 
παραρτήματος της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί να επιλέξει το 
παράρτημα που επιθυμεί από το μενού όπως επίσης επισημαίνεται στην παραπάνω εικόνα 
και να συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία της φόρμας επικοινωνίας στην αποκλειστική 
σελίδα επικοινωνίας του παραρτήματος. 

5. Εγγεγραμμένοι Χρήστες 
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν ορισμένες επιπρόσθετες δυνατότητες σε σχέση με τους 
ανώνυμους χρήστες. Κάποιες από αυτές είναι: 
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• Δυνατότητα δημιουργίας προφίλ χρήστη 
• Δυνατότητα λήψης ενημερωτικών δελτίων 
• Δυνατότητα λήψης ροών RSS 
• Δυνατότητα συμμετοχής σε ψηφοφορίες – αξιολογήσεις 
• Δυνατότητα αποστολής σχολίων σε τομείς όπου αυτό επιτρέπεται 

5.1 Είσοδος Εγγεγραμμένου Χρήστη 
Για να πραγματοποιήσει είσοδο ένας χρήστης επιλέγει στην περιοχή χρηστών της 
κεφαλίδας το σύνδεσμο «Είσοδος» όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 30 Είσοδος Εγγεγραμμένων Χρηστών 

Στην οθόνη εμφανίζεται το πλαίσιο εισόδου χρήστη στο οποίο ο χρήστης καλείται να 
εισάγει το όνομα χρήστη του και το συνθηματικό εισόδου του όπως φαίνεται στην 
ακόλουθη εικόνα: 

 

Εικόνα 31 Πλαίσιο Εισόδου Εγγεγραμμένου Χρήστη 

Αφότου συμπληρώσει τα παραπάνω πεδία πιέζοντας το κουμπί «Είσοδος» στο πλαίσιο 
εισόδου μπορεί να πραγματοποιήσει είσοδο σαν εγγεγραμμένος χρήστης επωφελούμενος 
από τις παραπάνω δυνατότητες. 

Σημείωση: Εάν ένας χρήστης διαθέτει στοιχεία εισόδου του Active Directory του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί να πραγματοποιήσει είσοδο στην Κεντρική Πύλη 
χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία. 
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5.2 Σελίδα Χρήστη 
Αφότου πραγματοποιήσει είσοδο ο χρήστης μπορεί να προβάλλει την προσωπική του 
σελίδα προφίλ χρήστη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο χρήστη όπως επισημαίνεται στην 
ακόλουθη εικόνα: 

 

Εικόνα 32 Σύνδεσμος Σελίδας Εγγεγραμμένου Χρήστη 

Εάν η είσοδος ολοκληρωθεί επιτυχώς ο χρήστης οδηγείται στη σελίδα προβολής προφίλ 
του όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: 

 

Εικόνα 33 Σελίδα Χρήστη – Διαδρομή: /user 

Στην καρτέλα «Επεξεργασία» μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία του λογαριασμού του ή 
να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του. Επίσης μπορεί να επεξεργαστεί ρυθμίσεις σχετικές 
με τη διεύθυνση e-maiL, τις ρυθμίσεις γλώσσας και τις τοπικές ρυθμίσεις τοποθεσίας και 
ώρας του λογαριασμού του. 

Για λόγους ασφαλείας για να πραγματοποιήσει αλλαγές στη διεύθυνση e-mail του ή για να 
επιλέξει έναν νέο κωδικό εισόδου θα πρέπει να εισάγει και τον τρέχον κωδικό του. 

Στην καρτέλα ανίχνευση μπορεί να προβάλλει περιεχόμενο που έχει εισάγει ο ίδιος στο 
σύστημα (Σε περίπτωση που δεν έχει εισάγει περιεχόμενο θα λάβει το μήνυμα «Δεν 
υπάρχει διαθέσιμη ύλη»). 
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5.3 Έξοδος Εγγεγραμμένου Χρήστη 
Για να πραγματοποιήσει έξοδο από το σύστημα ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
σύνδεσμο εξόδου από το μενού χρήστη όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 34 Σύνδεσμος Εξόδου Εγγεγραμμένου Χρήστη 
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