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Υπηρεσίες προς τους χρήστες
(Το παρελθόν)

Κάθε καινούρια αρχή προέρχεται από το τέλος κάποιας 

άλλης – Σενέκας ο Νεότερος (ρωμαίος πολιτικός, 

ρήτορας, δραματουργός και φιλόσοφος)
(Πηγή:  www.gnomikologikon.gr)



Υπηρεσίες προς τους χρήστες
(Το παρελθόν) 

Χρήση έντυπων αιτήσεων για:

• Εγγραφές Χρηστών

• Έλεγχο εκκρεμοτήτων απέναντι στη Βιβλιοθήκη και τον Εύδοξο 

(προαπαιτούμενο για την ορκωμοσία)

• Αιτήματα επίσπευσης επεξεργασίας υλικού, παραγγελίας βιβλίων

Πληροφοριακή Παιδεία 

• Χρονοβόρα η οργάνωση των σεμιναρίων (ημέρες & ώρες διεξαγωγής, αριθμός 

συμμετεχόντων, προετοιμασία προωθητικού εκπαιδευτικού υλικού)

• Χρήση προφορικής/τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω email



Συνήθη Προβλήματα 
(Από την πλευρά των  Χρηστών)

Χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων στο ILS από τις αιτήσεις
• Δύσκολος γραφικός χαρακτήρας = εισαγωγή λανθασμένων δεδομένων
 Παράπονα
 Ελλιπής επικοινωνία & ενημέρωσή τους

Ώρες αιχμής και Σάββατο (μειωμένο προσωπικό) :
• Το προφίλ του χρήστη :

- Εργαζόμενος
- Από άλλη περιοχή/πόλη
- Επιθυμεί να τελειώσει τα πάντα εδώ και τώρα (εγγραφή, αναζήτηση, 
εντοπισμός και δανεισμός υλικού)
- Αγνοεί την πολιτική δανεισμού της Βιβλιοθήκης
- Έντονη δυσαρέσκεια!



Επικοινωνία επιρρεπής σε λάθη
• Καθυστέρηση στην παράδοση εντύπων στο κατάλληλο τμήμα

• Πρόκληση συναισθημάτων αδιαφορίας

Δυσκολία στον εντοπισμό και την χρήση της πληροφορίας και του 
υλικού στον Φυσικό της χώρο

• Άσκοπη μετακίνηση από τους σταθμούς εργασίας στα βιβλιοστάσια και το 

αντίθετο

• Συχνές ερωτήσεις για τη χρήση μηχανημάτων και για υπηρεσίες

Συνήθη Προβλήματα 
(Από την πλευρά των  Χρηστών)



Το αίσθημα του γραφειοκρατικού δημόσιου τομέα κυριαρχεί

• Αργές διαδικασίες – μεταφορά αιτήσεων από μία υπηρεσία στην άλλη

• Η Βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί ως μονάδα

Πληροφοριακή Παιδεία – απευθύνονταν μόνο σε μέλη του ΠαΜακ

• Απρόθυμοι φοιτητές παρακολουθούσαν τα σεμινάρια

• Οι εξωτερικοί χρήστες δεν είχαν την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν

Συνήθη Προβλήματα 
(Από την πλευρά των  Χρηστών)



Αμήχανο εργασιακό περιβάλλον

• Αίσθημα αναποτελεσματικού υπαλλήλου

• Αποφυγή ανάληψης συγκεκριμένων ευθυνών

• Διαφορές στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων – Ο «καλός» και ο «κακός» 

βιβλιοθηκονόμος

Σπατάλη πολύτιμων εργατοωρών

• χειρονακτική εισαγωγή δεδομένων

• εντοπισμός υποβληθείσας αίτησης

• επεξήγηση στους δυσαρεστημένους χρήστες και ΔΕΠ τι 
ακριβώς συνέβη

Συνήθη Προβλήματα 
(Από την πλευρά του Προσωπικού)



Πληροφοριακή Παιδεία

• Ένας υπάλληλος οργανώνει και ενημερώνει τους εμπλεκόμενους (ΔΕΠ & λοιπό 

προσωπικό)

• Απλές παραλείψεις, οδηγούν σε μεγάλα λάθη – Κανένα περιθώριο λάθους με την 

εισαγωγή των δεξιοτήτων στο Παράρτημα Διπλώματος

Η περιβαλλοντική αξία της Βιβλιοθήκης είναι περιορισμένη

• σπατάλη χαρτιού απλά για την εκτύπωση αιτήσεων

• εκπομπή αερίων από τα οχήματα που χρησιμοποιούν οι χρήστες για 
να επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

Συνήθη Προβλήματα 
(Από την πλευρά του Προσωπικού)



Υπηρεσίες προς τους χρήστες 
Αναθεώρηση – Αναδιοργάνωση

 Συνεργασία των βιβλιοθηκονόμων με το τμήμα Αυτοματισμού για
την δημιουργία και εξασφάλιση υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις
ανάγκες του κοινού και του προσωπικού της

 Δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και δυναμικού περιβάλλοντος

 Εξέλιξη και Αντικατάσταση των παλιών πρακτικών με λύσεις:
Που προσδίδουν αξία στους χρήστες και στο προσωπικό
Διευκολύνουν βασικές ροές εργασιών, όπως η εκπαίδευση
Εξαλείφουν περιττές εργασίες και επιταχύνουν τις διαδικασίες
Ενισχύουν την κοινωνική διάστασή της

 Προώθηση και παρουσίαση της προσπάθειας και του αποτελέσματος
στο ευρύ κοινό



Εξελισσόμαστε και Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των χρηστών 
και του προσωπικού έχοντας κατά νου:

• Τον συναισθηματικό αντίκτυπο στον χρήστη (ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση)

• Την ενίσχυση της εμπιστοσύνης

• Εκπλήρωση προσδοκιών των χρηστών

• Τον χρόνο, το χρήμα και την ευκολία

Υπηρεσίες προς τους χρήστες
Αναθεώρηση - Αναδιοργάνωση

- Απομακρυσμένη πρόσβαση

- Έμπιστες διαδικασίες χωρίς κρυφά σημεία



Οπότε εξελιχθήκαμε!
QR Codes

• Αποφυγή πρώιμης απογοήτευσης των νέων επισκεπτών

• Δημιουργία QR codes για συγκεκριμένες υπηρεσίες και συλλογές
- στα βιβλιοστάσια που οδηγούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο
- σε έντυπο προωθητικό υλικό
- στο Κουτί Επιστροφών 24/7 και στα φωτοτυπικά μηχανήματα

! Η νέα γενιά είναι πλήρως καταρτισμένη στη νέα έξυπνη τεχνολογία, ενώ οι 

νεοεισαχθέντες δεν το έχουν ακούσει καν.



Υποστηρικτικές Διαδικασίες
Φόρμες Αιτήσεων

• Η κύρια πηγή πληροφοριών προς τη βάση δεδομένων προέρχεται από τις φόρμες 
αιτήσεων:

• Εγγραφής Χρηστών (ξεχωριστή για μέλη και μη μέλη)

• Φόρμες Σεμιναρίων

• Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάρια της Βιβλιοθήκης

• Μεταφόρτωση της βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου

• Έλεγχος μη-εκκρεμότητας με τη Βιβλιοθήκη και το σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»

• Ψηφιοποίησης τεκμηρίων (για φοιτητές με προβλήματα όρασης)

• Άλλες φόρμες αιτήσεων (π.χ. Παραγγελία Βιβλίου, Διαδιανεισμού, επίσπευσης 
Υλικού, κλπ)









Υποστηρικτικές Διαδικασίες – Διάγραμμα Ροής

Application Form
User barcode

checkBarcode()

lib_check.php
KOHA ILS 

Database

User barcode

User barcode

User_valid

User_valid

User_valid

JAVASCRIPT code & AJAX

PHP & database access



Διαχειριστικές Διεργασίες
Φόρμες Διαχείρισης

• Ξεχωριστό Περιβάλλον για τη διαχείριση των δεδομένων από τις φόρμες των αιτήσεων

• Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και των Γραμματειών

• Διαφορετικά υποτμήματα για κάθε τύπο προσωπικού

• Καλύτερος διαχωρισμός υπηρεσιών

• Διαχειριστικές Φόρμες Προσωπικού Βιβλιοθήκης

• Διαχείριση Εγγραφών Χρηστών

• Διαχείριση Συμμετοχών Σεμιναρίων

• Διαχείριση Μη-Εκκρεμότητας με τη Βιβλιοθήκη και το σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»

• Διαχείριση Αιτήσεων Ψηφιοποίησης Υλικού

• Άλλες Διαχειριστικές Φόρμες

• Παραγγελία Βιβλίων, Επίσπευσης Υλικού, Helpdesk, κλπ

• Φόρμες Διαχείρισης Προσωπικού Γραμματειών

• Έλεγχος πληρότητας φοιτητή για την απόκτηση του Diploma Supplement από την 
παρακολούθηση των σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης

• Έλεγχος μη-εκκρεμότητας φοιτητή με τη Βιβλιοθήκη και το σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»









Διαχειριστικές Διεργασίες–Μορφή Φόρμας
Διαχείριση Εγγραφών Χρηστών στο σύστημα της Βιβλιοθήκης

• Φόρμα με σχετικά απλές δυνατότητες αναζήτησης

• Προαιρετικά Πεδία Αναζήτησης στη Βάση Δεδομένων

• Ημερολογιακό Εύρος (Date Range)

• Επώνυμο

• Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας

• Εάν ο χρήστης δεν εισάγει δεδομένα στα πεδία = > αυτόματες τιμές, ή NULL

• Πεδία ημερομηνία μέχρι δύο μήνες πίσω (Από) και «σήμερα» (Έως)



Διαχειριστικές Διεργασίες–Μορφή Φόρμας
Διαχείριση Εγγραφών Χρηστών στο σύστημα της Βιβλιοθήκης

• Τα μέλη του προσωπικού μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή του χρήστη στο ILS 
απευθείας από τα αποτελέσματα αναζήτησης

• Το κάθε αποτέλεσμα αναζήτησης περιλαμβάνει:

•Τα στοιχεία του χρήστη

•Δύο πλήκτρα: 

•“Εγγραφή Χρήστη”, αλλάζει σε “Προβολή Χρήστη” μετά από μια επιτυχημένη 
εγγραφή, περιλαμβάνοντας το borrowernumber του νέου χρήστη στο ILS

•“Διαγραφή Αίτησης”, που διαγράφει την αίτηση του χρήστη (όχι το χρήστη 
από το ILS)



Διαχειριστικές Διεργασίες–Μορφή Φόρμας
Διαχείριση Εγγραφών Χρηστών στο σύστημα της Βιβλιοθήκης

•Κατά την Εγγραφή ενός χρήστη:

• Ελέγχεται ότι η συγκεκριμένη αίτηση εγγραφής δεν ολοκληρώθηκε από άλλο 
μέλος του προσωπικού

• Ίδια αποτελέσματα αιτήσεων εγγραφών μπορεί να έχουν ανακτηθεί ταυτόχρονα 

από περισσότερα του ενός μέλη του προσωπικού. 

• Εάν ο ένας ολοκλήρωσε την εγγραφή ενός χρήστη, τότε στην οθόνη του δεύτερου 

αυτό δε θα είναι ορατό μέχρι την ανανέωση της σελίδας

•Αν συμβεί αυτό, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και ο χρήστης προτρέπεται να 
ανανεώσει τη σελίδα

• Ελέγχεται αν ο συγκεκριμένος χρήστης υπάρχει στο ILS μέσω ΑΤ, 
Ονοματεπωνύμου και Πατρώνυμου.

• Η συγκεκριμένη αίτηση δεν ολοκληρώθηκε από άλλο μέλος του προσωπικού.

• Πιθανόν αποτελεί διπλότυπη 

• Επιστρέφονται τα borrowernumbers που εντοπίστηκαν και δίδεται η επιλογή 
ολοκλήρωσης ή απόρριψης της εγγραφής



Διαχειριστικές Διεργασίες–Μορφή Φόρμας
Διαχείριση Εγγραφών Χρηστών στο σύστημα της Βιβλιοθήκης

• Εάν η συγκεκριμένη αίτηση δεν έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο χρήστης δεν εντοπιστεί ως 
διπλότυπος, η εγγραφή ολοκλκηρώνεται:

• Επιστρέφεται το νέο borrowernumber του χρήστη στο ILS

• Το πλήκτρο «Εγγραφή Χρήστη» της συγκεκριμένης αίτησης αλλάζει σε 
«Προβολή Χρήστη»

• Το μέλος του προσωπικού έχει τη δυνατότητα να διαγράψει την αίτηση του χρήστη, 
εάν:

• Έχει Λήξει

• Έχει υποβληθεί ξανά

















Borrowernumber, 

ERROR

Administration 

Form

User Data userRegister(userData)

userDelete(appID)

Borrower_import.php

KOHA 

ILS 

Databas

e

User Data

ERROR 

Code

Borrowernumber, 

or ERROR

BN, ERROR

BN, ERROR

Web Server 

Form 

Database

WEB SERVER

ILS SERVER

Borrower_import.php

User data

Error?

YES

NO
Import_borrower.pl

User Data

SQL User 

data

Error?
YES

NO

CURL: User 

Data



Διαχειριστικές Διεργασίες–Μορφή Φόρμας
Διαχείριση εγγραφών μη-εκκρεμότητας με τη ΒΚΠ και το σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»

• Κοινή Πρόσβαση

• Δύο φόρμες μοιράζονται μια βάση δεδομένων

• Προσωπικό Βιβλιοθήκης και Γραμματειών

• Read/Write Πρόσβαση για το προσωπικό της Βιβλιοθήκης

• Read/Only Πρόσβαση για το προσωπικό των Γραμματειών

• Η φόρμα του προσωπικού της Βιβλιοθήκης:

• Ανακτά στοιχεία από τις αιτήσεις χρηστών και μπορεί να αλλάξει την κατάστασή τους, ή να 
διαγράψει μια εγγραφή:

• ΕΧΕΙ εκκρεμότητες, ΔΕΝ έχει εκκρεμότητες και «Εκκρεμεί Έλεγχος»

• Κάθε φορά που αλλάζει η κατάσταση στη φόρμα, ο χρήστης ενημερώνεται μέσω email

• Η φόρμα του προσωπικού των Γραμματειών:

• Εμφανίζει άμεσα την κατάσταση των εκκρεμοτήτων ενός χρήστη

• Δυνατή η εκτύπωση μιας βεβαίωσης «Μη-εκκρεμότητας»

• Η βεβαίωση περιλαμβάνει ένα μοναδικό ID

• Γενικότερα, οι Γραμματείες δε λαμβάνουν κανενός είδους έγγραφο/βεβαίωση μη-
εκκρεμότητας από τους χρήστες









Administration 

Form

LIBRARY STAFF SECRETARIAT STAFF

Error?

Check Form

Server 

Database

User Search Query/ 

User Modify 

Statement

Search 

Results, 

OR 

ERROR

Search 

Query
Search 

Results

CODEBASE

JAVASCRIPT AND PHP 

EMBEDDED DIRECTLY 

INTO THE FORM 

LOGIC



Διαχειριστικές Διεργασίες–Μορφή Φόρμας
Φόρμες Διαχείρισης Σεμιναρίων

• Κοινή Πρόσβαση

• Τρεις φόρμες μοιράζονται μια βάση δεδομένων

• Προσωπικό Βιβλιοθήκης, Γραμματειών και Χρήστες

• Read/Write Πρόσβαση για το προσωπικό της Βιβλιοθήκης

• Read/Only Πρόσβαση για το προσωπικό των Γραμματειών και τους Χρήστες

•Η φόρμα του προσωπικού της Βιβλιοθήκης:

• Ανακτά τα δεδομένα των χρηστών και μπορεί να αλλάξει την κατάστασή τους

• Όλα τα πεδία είναι επεξεργάσιμα. Το προσωπικό μπορεί να αλλάξει ή να διαγράψει μια 
εγγραφή

• Η φόρμα του προσωπικού των Γραμματειών:

• Εμφανίζει άμεσα εάν ένας φοιτητής λαμβάνει το Diploma Supplement παρακολούθησης 
σεμιναρίων

• Μπορεί να αποθηκεύσει/εκτυπώσει μια “Βεβαίωση Diploma Supplement” για το φοιτητή

• Οι χρήστες:

• Μπορούν να ανακτήσουν τη “Βεβαίωση Συμμετοχής” σε ένα ή περισσότερα σεμινάρια 
απομακρυσμένα

• Πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο

• Τουλάχιστον 3 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου













Administration 

Form

LIBRARY STAFF SECRETARIAT STAFF

Error?

Check Form

USERS

Certificate 

Form

Server 

Database

User Search Query/ 

User Modify 

Statement

Search 

Results

Search 

Query

Search 

Results

Search 

Query

Certificate 

OR ERROR

CODEBASE

JAVASCRIPT AND PHP 

EMBEDDED DIRECTLY 

INTO THE FORM 

LOGIC



Διαχειριστικές Διεργασίες– Άλλες Υπηρεσίες
Ιδρυματικό Καταθετήριο – Αυτό-υποβολή Εργασιών

• Το ιδρυματικό Καταθετήριο (ΨΗΦΙΔΑ)

• Βασισμένο στην πλατφόρμα DSPACE 5.6

• Υποστηρίζει την αυτό-υποβολή των διπλωματικών εργασιών από τους φοιτητές

• “Αυτομάτως” κατηγοριοποιεί τους φοιτητές, ανάλογα με το ιδρυματικό τους email, με 
το οποίο κάνουν είσοδο στο σύστημα

• Επιτρέπει το φοιτητή να υποβάλλει την εργασία του μόνο σε μια συγκεκριμένη 
συλλογή (τμήμα) του καταθετηρίου

• Η υποβολή ολοκληρώνεται από το προσωπικό τη Βιβλιοθήκης, μετά τον έλεγχο 
των μεταδεδομένων και των μεταφορτωμένων αρχείων

• Ένα email επιβεβαίωσης κατάθεσης της εργασίας αποστέλλεται αυτόματα στη 
Γραμματεία του τμήματος του φοιτητή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
ολοκλήρωση της αποφοίτησής του

• Οι χρήστες δε χρειάζεται να έρθουν στη Βιβλιοθήκη για να καταθέσουν την εργασία 
τους

• Η Βιβλιοθήκη δε χρειάζεται να διαθέτει έντυπα αντίτυπα της κάθε διπλωματικής 
εργασίας



Σας 
Ευχαριστούμε!

https://www.lib.uom.gr


