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1 Εισαγωγή στο πρόγραμμα ΑrcGIS Online 

1.1 Γενικές πληροφορίες 

Το ArcGIS Online είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα/διαδικτυακό πρόγραμμα που 

επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών χαρτών και εφαρμογών που αξιοποιούν 

γεωχωρική πληροφορία. Το λογισμικό παρέχεται με τη μορφή υπηρεσίας (SaaS – 

Software as a Service) και για τη χρήση του δεν απαιτείται εγκατάσταση κάποιου 

λογισμικού (software), αλλά ένας browser όπως Google, Chrome, Firefox κτλ και σύνδεση 

στο Internet.  

1.2 Σχετικά με το εγχειρίδιο 

Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει τα βήματα ενεργοποίησης του λογαριασμού ArcGIS 

Οnline του Οργανισμού.  

 

 

1.3 Βασικοί όροι 

Oργανισμός: Φορέας στον οποίο έχει δοθεί άδεια χρήσης του ArcGIS Online (π.χ. ένα 

σχολείο) 

Μέλος: Άτομο με ενεργοποιημένη άδεια ArcGIS Online που έχει συμπεριληφθεί σε 

κάποιον Οργανισμό  

Δημιουργία Προφίλ Οργανισμού

Δημιουργία Λογαριασμού

Λήψη υπερσυνδέσμου (link) ενεργοποίησης με email

Αίτηση απόκτησης εκπαιδευτικής άδειας
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2 Eνεργοποίηση εκπαιδευτικής άδειας ArcGIS Online 

Μετά την επιτυχή αποστολή αίτησης στη Marathon Data Systems μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε τον Οργανισμό σας στο ArcGIS Online, επισκεπτόμενοι το url που θα σας 

σταλεί και συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται. Το url αυτό είναι μοναδικό για 

κάθε σχολείο. 

Αρχικά θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ArcGIS Online και στη συνέχεια 

να δημιουργήσετε το προφίλ του Οργανισμού σας (το σχολείο σας). 

Βήμα 1: Επισκεφθείτε το url που θα σας σταλεί και αντιστοιχεί στο σχολείο σας πατώντας 

πάνω στο λινκ του email ενεργοποίησης.  

Βήμα 2: Στην οθόνη σας εμφανίζεται η σελίδα του browser. 

 

Bήμα 3: Επιλέγετε «By creating a new account» και πατάτε «Next». 

 

Βήμα 4: Στη φόρμα που εμφανίζεται, συμπληρώνετε με λατινικούς χαρακτήρες τα πεδία 

που ζητούνται και πατάτε «Create my Account».  
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• Username: όνομα χρήστη με λατινικούς χαρακτήρες 

• Password: κωδικός πρόσβασης ο οποίος θα πρέπει να αποτελείται από 

τουλάχιστον 8 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός λατινικού 

γράμματος.  

Προσοχή: επιλέξτε τον κατάλληλο συνδυασμό ώστε να εμφανιστεί με πράσινο 

χρώμα το μήνυμα «Password Strength: strong». 

• Confirm password: επαναλαμβάνετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε εισαγάγει 

παραπάνω. 
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• First name: όνομα. 

• Last name: επίθετο. 

• Email: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

• Confirm email: επιβεβαιώστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

• Security question: επιλέγετε από τη λίστα μια ερώτηση ασφαλείας που θα σας 

ζητηθεί σε περίπτωση απώλειας του κωδικού σας. 

• Αnswer: εισάγετε την απάντηση που επιθυμείτε στην ερώτηση ασφαλείας. 

Βήμα 5: Στην οθόνη που εμφανίζεται, αφήνετε την προεπιλογή «Creator» και πατάτε 

«Activate». 

 

Βήμα 6: Στην οθόνη που εμφανίζεται, συμπληρώνετε τα στοιχεία του Οργανισμού σας και 

πατάτε «SAVE AND CONTINUE». 

• Organization name: Το όνομα του Οργανισμού σας (δηλαδή το όνομα του 

σχολείου σας). 

• Organization short name: Ένα ακρωνύμιο του Οργανισμού σας το οποίο θα 

εμφανίζεται στο url της αρχικής σελίδας του Οργανισμού. Χρησιμοποιείστε κάποιο 

χαρακτηριστικό ακρωνύμιο π.χ. 2gympeiraia. Με τον τρόπο αυτό όποιος ανοίγει 

μια εφαρμογή σας, θα βλέπει κατευθείαν από ποιο σχολείο προέρχεται. 

Π.χ.:  

Περιορισμοί: το ακρωνύμιο α) δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλο και β) δεν μπορεί 

να έχει ειδικό χαρακτήρα π.χ. * 

Ορθή πρακτική :Καλό είναι να οριστεί εξαρχής το τελικό ακρωνύμιο, γιατί εάν 

αποφασίσετε να το αλλάξει αργότερα και αφού έχετε φτιάξει εφαρμογές όπως 

Storymaps μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία τους και χρειαστούν ξανά 

επεξεργασία ή και δημιουργία. 
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• Language: Τη γλώσσα που επιθυμείτε να εμφανίζεται η διεπαφή χρήστη (user 

interface) (προτείνεται η χρήση της ελληνικής γλώσσας ή επιλογή «Browser 

Default» σε περίπτωση που ο browser σας είναι στα ελληνικά). 

• Region: Την περιοχή εργασίας στην οποία θα δουλεύονται επί το πλείστον οι 

χάρτες/εφαρμογές σας (προτείνεται η επιλογή Greece). 

• Link: Συμπληρώστε ένα έγκυρο email επικοινωνίας που θα εμφανίζεται στο κάτω 

μέρος της σελίδας του Οργανισμού σας, π.χ. το email του επιβλέποντα 

εκπαιδευτικού ή του σχολείου. 

• Esri User Experience Improvement Program: Επιλέγοντας το, επιτρέπετε στο 

ArcGIS Online να συλλέγει πληροφορίες για τη χρήση της εφαρμογής με σκοπό τη 

βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη.  
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Bήμα 7: Στην οθόνη σας εμφανίζεται το μήνυμα καλωσορίσματος. Πατάτε «ΟΚ» για να 

μεταβείτε στην αρχική σελίδα του Οργανισμού σας.  

 

 

Bήμα 8: Στην οθόνη σας βλέπετε την αρχική σελίδα του Οργανισμού σας. Στη διεύθυνση 

του browser σας, βλέπετε το url του Οργανισμού σας.  
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