
Μέρος 1ο 

Γνωσιακή βάση Βιβλιοθήκης 



Κιλιτζιράκης Χρήστος 

Μέλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής  

Υπεύθυνος για : 

● Internet sites 

● Intranet 

● CMS εφαρμογές 



Ανάγκη: 

● Τι έχει παραχθεί από την  ΤτΕ  που είναι διαθέσιμο στο κοινό 

● Τι έχουν παραχθεί από στελέχη της ΤτΕ εκτός ΤτΕ (περιοδικά, βιβλία κλπ) 

Συνεργασία : 

A. Δνση Πληροφορικής  

B. Βιβλιοθήκη 



Γνωσιακή βάση με δημοσιεύσεις στελεχών της ΤτΕ : 

 

 

Πηγές Χαρακτηριστικά 

● Επιστημονικά περιοδικά 

● Βιβλία 

● Πρακτικά συνεδρίων, ομιλίες κτλ. 

● Εκδόσεις της ΤτΕ 

● Άλλο 

● Προσβάσιμη από όλα τα στελέχη 

της ΤτΕ 

● Εύκολα αναζητήσιμη με διάφορους  

τρόπους 

● Κατηγοριοποιημένη βάσει JEL (*) 

και άλλων κριτηρίων 



  

  

Πεδία Περιγραφή πεδίου 

Title Τίτλος της δημοσίευσης 

Creator (Author/s) Συγγραφέας/είς 

Editors Επιμελητής/ές 

Translators Μεταφραστής/ές 

Illustrators Εικονογράφος/οι 

Publisher Εκδότης/ες 

Date Created Ημερομηνία δημοσίευσης 

Subject Controlled Προεπιλεγμένο/α θέμα/τα (JEL) 

SubjectType Κατηγορία έκδοσης (π.χ Book, Book section, 

Essay,interview,Speech report κλπ) 

Coverage Spatial Γεωγραφική κάλυψη (Ιεραρχική δομή, παρόμοιο με JEL) 



  



 
Πλεονεκτήματα: 

 

● Όλη η πληροφορία σε ένα σημείο (αρχειοθέτηση) 

● Όλη η πληροφορία προσβάσιμη στην ΤτΕ 

● Εύκολη αναζήτηση με πολλαπλούς τρόπους και κριτήρια 

 

Διάχυση της πληροφορίας  
 
 



 

Επόμενα βήματα : 

● Ένωση με Summon 

● Μεταφορά στο Internet 

 



Μέρος 2ο  
Διαχείριση εσωτερικών εγγράφων 

που παράγονται από την ΤτΕ 

 



 
               Παρούσα κατάσταση : 
● Δημιουργία αναφορών, εκθέσεων και μελετών 

σε τακτικό ή μη διάστημα 
● Αποστολή μέσω email ή έγχαρτη μορφή σε 

συγκεκριμένους παραλήπτες  
● Για εσωτερική χρήση της ΤτΕ 

 



                Μειονεκτήματα : 
● Η ΤτΕ δεν γνωρίζει τι έχει παραχθεί 
● Η ΤτΕ δεν γνωρίζει ποιοί είναι οι αποδέκτες 
● Τα έγγραφα μπορούν να χαθούν από διάφορες  

αιτίες (αλλαγή θέσης,ανθρώπινο λάθος κλπ) 
● Ιστορικότητα - Αρχείο 
● Όχι αναγκαστικά διαβαθμισμένα αλλά με 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 
 



                Λύση : 
 
Δημιουργία κεντροποιημένου συστήματος αποθήκευσης 
και διανομής εγγράφων με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

 

Συνεργασία : 
● Δνση Πληροφορικής  
● Βιβλιοθήκη 

 







 
        Πλεονεκτήματα: 
 
● Όλη η πληροφορία σε ένα σημείο (αρχειοθέτηση) 
● Αυτόματη απονομή δικαιωμάτων  
● Εύκολη αναζήτηση και αποτελέσματα βάσει δικαιωμάτων 
● Τεχνολογία Web με Push 
● Ιχνηλασιμότητα εγγράφου 

 



 
       Θέματα που μας απασχόλησαν: 
 
● Ρόλοι, θέσεις και δικαιώματα αυτών 
● Δικαιώματα ύπαρξης και πρόσβασης 
● Πεδία αρχείου (metadata) και  δικαιώματα 
● Κύκλος ζωής εγγράφου (embargo, διαβάθμιση) 
● Ιχνηλασιμότητα εγγράφου 

 



      Υλοποίηση από την ΤτΕ σε CMS : 
 
● Εγγενή χαρακτηριστικά ασφάλειας και απόδοση 

δικαιωμάτων 
● Workflows (αυτοματοποιημένες διαδικασίες) 
● One time login 
● Εμπειρία ΤτΕ 



 Σας ευχαριστώ 

Ερωτήσεις 

«Οι αρχαιότεροι των υπαλλήλων μεταβιβάζομεν εις 
τους νεωτέρους μας την παράδοσιν της αρετής και 
του χρέους. Και δίδομεν την υπόσχεσιν όλοι ότι η 
παράδοσις θα συνεχισθή».(*) 
 
(*) Μήνυμα Διοικητικού Συμβουλίου των υπαλλήλων κατά την 
επέτειο των 25 χρόνων λειτουργίας της ΤτΕ το 1953.  


