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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 επικεντρώνεται στο περιβάλλον διαχείρισης του προγράμματος
ArcGIS online και συγκεκριμένα στην είσοδο στο λογαριασμό ArcGIS Online του
Οργανισμού (ενότητα 2), την προσθήκη Μελών στον Οργανισμό (ενότητα 0), τη
δημιουργία Ομάδων (ενότητα 4), την προσθήκη Μελών του Οργανισμού σε Ομάδες
(ενότητα 5) και την προσθήκη Αντικειμένων σε Ομάδες του Οργανισμού (ενότητα 6)
(Error! Reference source not found.). Για τη διαδικασία ενεργοποίησης της εκπαιδευτικής
άδειας χρήσης του ArcGIS Online, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο «ArcGIS Online Οδηγός
ενεργοποίησης εκπαιδευτικής άδειας».
Είσοδος στο λογαριασμό του ArcGIS Online (ενότητα 2)

Προσθήκη Μελών στον Οργανισμό (ενότητα 3)

Δημιουργία Ομάδων (ενότητα 4)

Προσθήκη Μελών σε Ομάδες (ενότητα 5)

Προσθήκη Αντικειμένων σε Ομάδες (ενότητα 6)

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. Εκπαιδευτικοί και μαθητές αποτελούν Μέλη ενός Οργανισμού.
Διαχειριστής: Μέλος
του Οργανισμού ο οποίος έχει τη δυνατότητα
προσθήκης/αφαίρεσης Μελών, δημιουργίας Ομάδων, δημιουργίας Αντικειμένων κτλ.
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Χρήστης: Μέλος ενός Οργανισμού με δικαιώματα δημιουργίας και επεξεργασίας
Αντικειμένων.
Ομάδα: Σύνολο Μελών ενός Οργανισμού που συμμετέχουν σε μια κοινή εργασία
Αντικείμενο: Μια εφαρμογή π.χ. ένας χάρτης, ένα Storymap που δημιουργείται από
κάποιο Μέλος ή κάποια Ομάδα του Οργανισμού.
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2 Είσοδος στην αρχική σελίδα του Oργανισμού
Αφού επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.arcgis.com/index.html# και εισάγετε
τους κωδικούς πρόσβασης που έχετε δημιουργήσει κατά την ενεργοποίηση της
εκπαιδευτικής άδειας του σχολείου σας, μπορείτε να περιηγηθείτε στην αρχική σελίδα
του Οργανισμού σας στο ArcGIS Online και να πραγματοποιήσετε διάφορες εργασίες
διαχείρισης όπως προσθήκη Μελών, δημιουργία Ομάδων κτλ.
Βήμα 1: Επισκέπτεστε τη σελίδα https://www.arcgis.com/index.html# και επιλέγετε «Sign
in».
(Εναλλακτικά
μπορείτε
να
επισκεφτείτε
κατευθείαν
τη
σελίδα
https://tinyurl.com/4my74etk και να μεταβείτε στο Bήμα 2).

Βήμα 2: Στη οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγετε «ArcGIS login» (ή «Σύνδεση στο ArcGIS»
στα ελληνικά)
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Bήμα 3: Συμπληρώνετε το Όνομα Χρήστη και των Κωδικό πρόσβασης (Username &
Password)και πατάτε «Είσοδος» («Sign in»).

Εναλλακτικά (εάν επιθυμείτε) μπορείτε να εισέλθετε πρώτα στο λογαριασμό του
Οργανισμού σας επιλέγοντας «Η διεύθυνση URL του οργανισμού σας στο ArcGIS» (1)
συμπληρώνοντας το ακρωνύμιο του Οργανισμού (2) και στη συνέχεια να εισάγετε το
Όνομα χρήστη & Κωδικό πρόσβασης σας (3).
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Βήμα 5: Στην οθόνη σας εμφανίζεται η αρχική σελίδα του Οργανισμού σας.

7

Κεντρικό Μενού

Εμφανίζεται το ακρωνύμιο
(«Organization short name»)όπως το
ορίσατε κατά την ενεργοποίηση της
εκπαιδευτικής άδειας

Εμφανίζεται το όνομα του
Οργανισμού («Organization name»)
όπως το ορίσατε κατά την
ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής
άδειας

Υπο - μενού

Εμφανίζονται τα
στοιχεία σας Όνομα,
Επίθετο και Όνομα
Χρήστη («First Name,
Last Name, Username»)
όπως τα ορίσατε κατά
την ενεργοποίηση της
εκπαιδευτικής άδειας.
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Οι βασικές σελίδες στις οποίες μπορείτε να περιηγηθείτε από το κεντρικό μενού είναι:
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2.1 Βασικές καρτέλες του Οργανισμού
Στην κεντρική σελίδα του Οργανισμού, υπάρχουν οι καρτέλες: «Επισκόπηση», «Μέλη»,
«Άδειες χρήσης», «Κατάσταση», «Ρυθμίσεις».

Στην καρτέλα «Επισκόπηση» μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για τον λογαριασμό σας.

10

Στην καρτέλα «Μέλη» μπορείτε να δείτε τα μέλη του Οργανισμού σας και να προσθέσετε
νέα Μέλη ή να κάνετε ρυθμίσεις.

Στην καρτέλα «Άδειες Χρήσης» μπορείτε να δείτε τις άδειες που είναι ενεργοποιημένες για τον
Οργανισμό σας.
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Στην καρτέλα «Κατάσταση» μπορείτε να δείτε γενικά στοιχεία για τη χρήση του ArcGIS Online.

Στην καρτέλα «Ρυθμίσεις» μπορείτε να παραμετροποιήσετε τα δεδομένα/το προφιλ του
Οργανισμού σας.

12

3 Προσθήκη Μελών στον Οργανισμό/ δημιουργία λογαριασμών
Κάθε Οργανισμός έχει τη δυνατότητα προσθήκης πλήθους Μελών με τρεις Μεθόδους:
1.
Προσθήκη Μελών χωρίς αποστολή προσκλήσεων: Το όνομα χρήστη και ο
κωδικός πρόσβασης καθορίζονται από τον Διαχειριστή (δηλαδή από εσάς). Ο
Διαχειριστής στη συνέχεια θα πρέπει να κοινοποιήσει τα στοιχεία αυτά σε κάθε Μέλος.
Κατά την πρώτη είσοδο των Μελών, θα τους ζητηθεί να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης
(ενότητα 3.1).
2.
Προσθήκη Μελών και ειδοποίηση μέσω email: Ο Διαχειριστής (δηλαδή εσείς)
δημιουργεί τα ονόματα χρήστη των Μελών που επιθυμεί και προσθέτει τα email τους.
Αφού λάβουν τα Μέλη πρόσκληση στο email τους μπορούν να δημιουργήσουν τον δικό
τους κωδικό πρόσβασης (ενότητα 3.2).
3.
Πρόσκληση Μελών για συμμετοχή με χρήση ενός λογαριασμού της επιλογής
τους: Στην περίπτωση αυτή εισάγετε εσείς μια διεύθυνση email για κάθε Μέλος. Κάθε
Μέλος θα χρειάζεται να αποκριθεί σε μια πρόσκληση που θα του σταλεί με email μέσω
του ArcGIS Online. Θα μπορεί να εγγραφεί στον Οργανισμό δημιουργώντας νέο
λογαριασμό ή μετατρέποντας τον υπάρχοντα Δημόσιο λογαριασμό του στο ArcGIS.
(ενότητα 3.3)
Όποιον τρόπο και εάν επιλέξετε αρχικά θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω Βήματα
1 – 4 και στη συνέχεια να επιλέξετε έναν από τους τρείς τρόπους προσθήκης Μελών όπως
περιγράφονται στις ενότητες 3.1, 3.2 και 3.3.
Βήμα 1: Επιλέγετε την καρτέλα «Οργανισμός» από το κεντρικό μενού
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Βήμα 2: Επιλέγετε την καρτέλα «Μέλη» από το μενού του Οργανισμού.

Βήμα 3: Ενεργοποιείτε την επιλογή «Πρόσκληση Μελών» πάνω αριστερά.

Στη συνέχεια θα χρειαστεί να επιλέξετε έναν από τους 3 τρόπους προσθήκης Μελών
Βήμα 4: Επιλέγετε έναν από τους 3 τρόπους προσθήκης Μελών
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3.1 Προσθήκη μελών χωρίς αποστολή προσκλήσεων
Bήμα 5.α: Επιλέγετε τη Μέθοδο «Προσθήκη μελών χωρίς την αποστολή προσκλήσεων»
και πατάτε «Επόμενο»

Βήμα 6.α: Σας δίνεται η επιλογή προσθήκης μεμονωμένων Μελών ή Μελών από λίστα.
Επιλέγετε «Νέο Μέλος».

15

Βήμα 7.α: Συμπληρώνετε τα στοιχεία που σας ζητούνται (όλα είναι υποχρεωτικά) και
συγκεκριμένα:
•

Το Ονοματεπώνυμο του Μέλους

•

Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) (απαιτείται για λόγους
πληρότητας χωρίς να αποστέλλεται κάποιο email στο Mέλος. Εάν το Μέλος δε
διαθέτει λογαριασμό email μπορείτε να προσθέσετε κάποιο άλλο email της
αρεσκείας σας. Το email αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάκτησης του
κωδικού πρόσβασης).

•

Ένα Όνομα χρήστη της αρεσκείας σας το οποίο μπορεί να αποτελείται μόνο από
λατινικούς χαρακτήρες και από τους χαρακτήρες «@», «-» και «_».

•

Τον τύπο χρήστη (επιλέγετε Creator)
o Creator
o Viewer

•

Τον ρόλο (επιλέγετε Χρήστης)
o Xρήστης (μπορεί να δημιουργεί και να επεξεργάζεται εφαρμογές)
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o Εργαλείο επεξεργασία δεδομένων (μπορεί μόνο να επεξεργάζεται
δεδομένα π.χ. σημεία σε έναν χάρτη)
o Χρήστης για δημοσιεύσεις (μπορεί να δημοσιεύει αντικείμενα)
o Χρήστης μόνο για ανάγνωση (μπορεί μόνο να βλέπει αντικείμενα χωρίς να
του δίνεται η δυνατότητα να τα δημιουργεί ή να τα τροποποιεί)
•

Έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης της αρεσκείας σας

και πατάτε «Επόμενο»

Έχοντας ολοκληρώσει το Βήμα 7.α βλέπετε το νέο Μέλος που έχει προστεθεί στον
Οργανισμό σας.
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Στη συνέχεια θα χρειαστεί να καθορίσετε τις ιδιότητες του Μέλους.
Βήμα 8.α: Επιλέγετε το Μέλος και πατάτε «Επόμενο».

Βήμα 9.α: Επιλέγετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε και πατάτε «Επόμενο».
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Βήμα 10.α: Ελέγχετε ότι όλα τα στοιχεία είναι ορθά και πατάτε «Προσθήκη μελών» για
να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Bήμα 11.α: Έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία προσθήκης Μέλους το οποίο και βλέπετε
στο περιβάλλον διαχείρισης του Οργανισμού σας στην ενότητα «Μέλη».
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Εάν ακολουθήσετε την επιλογή αυτή θα χρειαστεί να κοινοποιήσετε το username και
password που επιλέξατε στο Μέλος.
Κατά
την
πρώτη
είσοδο
του
Μέλους
στο
ΑrcGIS
online
(https://www.arcgis.com/index.html#) με τα στοιχεία που του κοινοποιήσατε, θα του
ζητηθεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης συμπληρώνοντας τον παλιό κωδικό που θα του
έχετε στείλει. H διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει το Μέλος είναι η εξής:
Βήμα 1: Το Μέλος ανοίγει τη σελίδα του ArcGIS Online και επιλέγει «Sign In»

Bήμα 2: Το Μέλος συμπληρώνει το Όνομα του χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης, όπως
του έχουν σταλεί από τον Διαχειριστή, και πατάει «Είσοδος».
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Bήμα 3: Το Μέλος εισάγει τον παλιό και τον νέο κωδικό πρόσβασης και πατάει «Αλλαγή
κωδικού πρόσβασης».

Bήμα 4: Το Μέλος θα χρειαστεί να συμπληρώσει μια ερώτηση ασφαλείας που θα
χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση απώλειάς του
και να πατήσει «ΟΚ».

Mόλις ολοκληρώσει το Μέλος τη διαδικασία αυτή, θα έχει πρόσβαση στην αρχική του
σελίδα.
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3.2 Προσθήκη μελών και ειδοποίηση μέσω email
Βήμα 5.β: Επιλέγετε τη Μέθοδο «Προσθήκη μελών και ειδοποίηση μέσω email» και
πατάτε «Επόμενο».

Βήμα 6.β: Σας δίνεται η επιλογή προσθήκης μεμονωμένων Μελών ή Μελών από αρχείο.
Επιλέγετε «Νέο μέλος».
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Βήμα 7.β: Συμπληρώνετε τα στοιχεία που σας ζητούνται και συγκεκριμένα:
•

Το Ονοματεπώνυμο του Μέλους

•

Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (email)

•

Ένα Όνομα χρήστη της αρεσκείας σας το οποίο μπορεί να αποτελείται μόνο από
λατινικούς χαρακτήρες και από τους χαρακτήρες «@», «-» και «_».

•

Τον τύπο χρήστη (επιλέγετε Creator)
o Creator
o Viewer

•

Τον ρόλο (επιλέγετε Χρήστης)
o Xρήστης
o Εργαλείο επεξεργασία δεδομένων
o Χρήστης για δημοσιεύσεις
o Χρήστης μόνο για ανάγνωση
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και πατάτε «Επόμενο»
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Έχοντας ολοκληρώσει το Βήμα 7.β βλέπετε το νέο Μέλος που έχει προστεθεί. Στη
συνέχεια θα χρειαστεί να καθορίσετε ιδιότητες του Μέλους.

Βήμα 8.β: Επιλέγετε το Μέλος που έχετε δημιουργήσει και πατάτε «Επόμενο».
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Βήμα 9.β: Συμπληρώνετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε και πατάτε «Επόμενο».

Βήμα 10.β: Ελέγχετε ότι όλα τα στοιχεία είναι ορθά και πατάτε «Προσθήκη μελών» για να
ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Bήμα 11.β: Έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία προσθήκης Μέλους το οποίο και βλέπετε
στο περιβάλλον διαχείρισης του Οργανισμού στην ενότητα «Μέλη».
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Έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία θα αποσταλεί στο Μέλος με email η πρόσκληση για
την εγγραφή του στον Οργανισμό. Στο email περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος (link)
προκειμένου το Μέλος να μπορέσει να καθορίσει τον ατομικό κωδικό πρόσβασης για τη
συμμετοχή στον Οργανισμό. Πατώντας το Μέλος πάνω στον σύνδεσμο αυτό μεταβαίνει
στη σελίδα ορισμού του νέου κωδικού πρόσβασης (password) στον browser.
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Επίσης, θα του ζητηθεί να συμπληρώσει μια ερώτηση ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθεί
για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση απώλειάς του.

Mόλις ολοκληρώσει το Μέλος τη
διαδικασία αυτή, θα έχει πρόσβαση
στον Οργανισμό.

3.3 Πρόσκληση Μελών για συμμετοχή με χρήση ενός λογαριασμού της
επιλογής τους
Bήμα 5.γ: Επιλέγετε τη μέθοδο «Πρόσκληση μελών για συμμετοχή με χρήση ενός
λογαριασμού της επιλογής τους» και πατάτε «Επόμενο».
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Βήμα 6.γ: Σας δίνεται η επιλογή προσθήκης μεμονωμένων Μελών ή Μελών από λίστα.
Επιλέγετε «Νέο Μέλος».
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Βήμα 7.γ: Συμπληρώνετε τα στοιχεία που σας ζητούνται και συγκεκριμένα:
•

Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (email)

•

Τον τύπο χρήστη (επιλέγετε Creator)
o Creator
o Viewer

•

Τον ρόλο (επιλέγετε Χρήστης)
o Xρήστης
o Εργαλείο επεξεργασία δεδομένων
o Χρήστης για δημοσιεύσεις
o Χρήστης μόνο για ανάγνωση

και πατάτε «Επόμενο».
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Έχοντας ολοκληρώσει το Βήμα 7.γ βλέπετε το νέο Μέλος που έχει προστεθεί στον
Οργανισμό σας.

Στη συνέχεια θα χρειαστεί να καθορίσετε τις ιδιότητες του Μέλους.
Βήμα 8.γ: Επιλέγετε το Μέλος και πατάτε «Επόμενο».

31

Βήμα 9.γ: Συμπληρώνετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε και πατάτε «Επόμενο».
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Βήμα 10.γ: Ελέγχετε ότι όλα τα στοιχεία είναι ορθά και πατάτε «Προσθήκη μελών».

Bήμα 11.γ: Έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία προσθήκης Μέλους το οποίο θα εμφανιστεί
στα Μέλη του Οργανισμού μόλις εκείνο ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής στον
Οργανισμό.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας από εσάς, έχει αποσταλεί στο Μέλος με
αυτοματοποιημένο email η πρόσκληση για εγγραφή στον Οργανισμό. Στο email
περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος (link) προκειμένου το Μέλος να μπορέσει να εγγραφεί στον
Οργανισμό.
Βήμα 1: Το Μέλος πατώντας πάνω στο link που του έχει σταλεί με email, μεταβαίνει
αυτόματα στον browser στη σελίδα:
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Bήμα 2: Το Μέλος επιλέγει «Δημιουργία νέου λογαριασμού».

Βήμα 3: Το Μέλος συμπληρώνει τα στοιχεία του και πατάει «Δημιουργία λογαριασμού».
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Mόλις το Μέλος δημιουργήσει λογαριασμό, θα έχει πρόσβαση στην αρχική του σελίδα.

Εάν ο Διαχειριστής μεταβεί στην καρτέλα «Μέλη» του Οργανισμού θα δει το σύνολο των
Μελών που έχει ο Οργανισμός.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αλλάξετε το πεδίο «Ρόλος» επιλέγοντας ανάμεσα σε:
«Διαμεσολαβητής», «Διαχειριστής», «Εργαλείο επεξεργασίας δεδομένων», «Χρήστης»,
«Χρήστης για δημοσιεύσεις», «Χρήστης μόνο για ανάγνωση». Προτείνεται να
χρησιμοποιείτε το ρόλο «Διαχειριστής» μόνο για τους εκπαιδευτικούς και το ρόλο
«Χρήστης» για τους μαθητές ( ή τους εκπαιδευτικούς που δε θέλουν να συμμετάσχουν ως
διαχειριστές).

35

36

4 Δημιουργία Ομάδων
Έχοντας ολοκληρώσει α) τη δημιουργία Οργανισμού (ενότητα 2) και την προσθήκη Μελών
στον Οργανισμό (ενότητα 0) είναι δυνατή η δημιουργία Ομάδων.
Βασικό χαρακτηριστικό των Ομάδων είναι ότι όλα τα Μέλη της έχουν πρόσβαση σε ένα
κοινό Αντικείμενο (π.χ. χάρτη, storymap, εφαρμογή κτλ). Ο Διαχειριστής του Οργανισμού
μπορεί να αποδώσει διάφορους ρόλους και χαρακτηριστικά στην ομάδα.
Βήμα 1: Στην κεντρική σελίδα του Οργανισμού, επιλέγετε στο κεντρικό μενού την ένδειξη
«Ομάδες».

Βήμα 2: Επιλέγετε πάνω αριστερά «Δημιουργία νέας ομάδας».

Βήμα 3: Συμπληρώνετε τα στοιχεία που σας ζητούνται.

37

Συγκεκριμένα στην ενότητα «Επισκόπηση ομάδας» συμπληρώνετε:
•

Όνομα: όνομα της ομάδας (υποχρεωτικό)

•

Σύνοψη: μια σύντομη περιγραφή (προαιρετικό)

•

Ετικέτες: λέξεις κλειδιά (προαιρετικό)
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Στην ενότητα «Ιδιότητα μέλους ομάδας» επιλέγετε:
•

Ποιος μπορεί να είναι Μέλος της ομάδας (Συνιστάται η επιλογή «Μόνο μέλη του
οργανισμού μου»)

•

Τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να γίνει Μέλος της ομάδας (Συνιστάται η
επιλογή «Μέσω προσθήκης τους»)

•

Ποιος μπορεί να προβάλλει την ομάδα (Συνιστάται η επιλογή «Μόνο μέλη της
ομάδας»)

•

Ποιος μπορεί να συνεισφέρει περιεχόμενο (Συνιστάται η επιλογή «Όλα τα μέλη
της ομάδας»)

•

Ποιος μπορεί να δει την πλήρη λίστα μελών στην καρτέλα Μέλη της ομάδας
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Στην ενότητα «Ορισμοί ομάδων» επιλέγετε:
•

Από ποιους θα είναι επεξεργάσιμα τα αντικείμενα μιας Ομάδας (Συνιστάται να
ενεργοποιήσετε την επιλογή σέρνοντας το κουμπί προς τα δεξιά)

•

Πώς μπορεί κάποιο Μέλος να αποχωρήσει από την Ομάδα (Συνιστάται να
ενεργοποιήσετε την επιλογή σέρνοντας το κουμπί προς τα δεξιά)

Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων πατάτε «Αποθήκευση».
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Βήμα 4: Έχετε δημιουργήσει μια ομάδα, τα στοιχεία της οποίας μπορείτε να δείτε και να
επεξεργαστείτε.
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Βήμα 5 (προαιρετικό αλλά συνιστάται): Μεταβαίνετε στην καρτέλα «Ρυθμίσεις» και

Ενεργοποιείτε την επιλογή «Αποτρέψτε τη διαγραφή αυτής της ομάδας κατά λάθος».

Έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία δημιουργίας μιας Ομάδας. Το μενού της Ομάδας που
μόλις δημιουργήσατε αποτελείται από τις καρτέλες: «Επισκόπηση», «Περιεχόμενο»,
«Μέλη» και «Ρυθμίσεις».

42

«Επισκόπηση»:
•

παρέχει τις βασικές πληροφορίες της ομάδας (Λεπτομέρειες)

•

επιτρέπει την επεξεργασία των στοιχείων με την ένδειξη «Επεξεργασία» και
σύμβολο το μολυβάκι.

•

παρέχει τη δυνατότητα: α) Πρόσκλησης Μελών (ενότητα 5), β) Προσθήκης
αντικειμένων στην ομάδα (ενότητα 6) και γ) Δημιουργίας web εφαρμογής (δεν
αναλύεται περαιτέρω στο παρόν εγχειρίδιο).
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«Περιεχόμενο»:

«Μέλη»:
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«Ρυθμίσεις»:

Για μια εποπτική εικόνα του συνόλου των Ομάδων του Οργανισμού σας και για τη
δημιουργία νέων Ομάδων μεταβαίνετε στην ενότητα «Ομάδες» του κεντρικού μενού.
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5 Προσθήκη Μελών σε Ομάδες
Βήμα 1: Από το κεντρικό μενού του Οργανισμού επιλέγετε «Ομάδες» και βλέπετε τις
Ομάδες που έχετε δημιουργήσει ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην
Ενότητα 4.

Βήμα 2: Επιλέγετε την Ομάδα που επιθυμείτε και μεταβαίνετε στην αρχική της σελίδα.
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Βήμα 3: Επιλέγετε στα δεξιά «Πρόσκληση χρηστών».

Βήμα 4: Στην οθόνη σας εμφανίζεται η λίστα Μελών του Οργανισμού σας.
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Bήμα 5: Αφού κάνετε κλικ πάνω στα ονόματα που επιθυμείτε, ενεργοποιείτε την επιλογή
«Προσθήκη μελών οργανισμού χωρίς να απαιτείται επιβεβαίωση» (προαιρετικά) και
πατάτε «Προσθήκη μελών στην ομάδα».

Βήμα 6: Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να δείτε τα Μέλη που έχουν
προστεθεί στην Ομάδα επιλέγοντας «Μέλη».
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6 Προσθήκη Αντικειμένων σε Ομάδα
Αντικείμενα (π.χ. Storymaps), μπορούν να δημιουργηθούν και να κοινοποιηθούν σε μια
Ομάδα:
1. Από τον Διαχειριστή (π.χ. εκπαιδευτικό) του λογαριασμού του Οργανισμού
(ενότητα 6.1).
2. Από κάποιο Μέλος (π.χ. μαθητή) του Οργανισμού που έχει δικαιώματα χρήστη
«Creator» και ρόλο «Χρήστης»(ενότητα 6.2).

6.1 Δημιουργία και προσθήκη Αντικειμένων σε Ομάδα από το Διαχειριστή
Βήμα 1: Από το κεντρικό μενού του Οργανισμού επιλέγετε «Ομάδες» και βλέπετε τις
Ομάδες που έχετε δημιουργήσει ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην
Ενότητα 4.

Βήμα 2: Επιλέγετε την Ομάδα που επιθυμείτε και μεταβαίνετε στην αρχική της σελίδα.
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Βήμα 3: Επιλέγετε στα δεξιά «Προσθήκη αντικειμένων στην ομάδα».

Βήμα 4: Στην οθόνη σας εμφανίζεται η λίστα με τα Αντικείμενα που έχετε δημιουργήσει
και μπορούν να προστεθούν στην Ομάδα (αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία
Αντικειμένων περιλαμβάνονται στο «ArcGIS Online Eγχειρίδιο Xρήσης Storymaps»).
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Βήμα 5: Επιλέγετε το Αντικείμενο που επιθυμείτε και πατάτε «Προσθήκη αντικειμένων».
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Βήμα 6: Στην αρχική σελίδα της Ομάδας μπορείτε να δείτε την προσθήκη του
Αντικειμένου.

6.2 Δημιουργία Αντικειμένου από Μέλος και προσθήκη αυτού σε Ομάδα
από το Διαχειριστή
Για να μπορεί να δημιουργήσει και να κοινοποιήσει κάποιο Μέλος ένα Αντικείμενο στον
Οργανισμό και κατά συνέπεια σε κάποια Ομάδα, είναι απαραίτητο κατά την προσθήκη
του Μέλους από τον Διαχειριστή να του έχουν καταχωρηθεί ο «Τύπος Χρήστη: Creator»
και ο «Ρόλος: Χρήστης» (βλ. Βήμα 7α σελ. 8 & 9).
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Τα βασικά βήματα για τη δημιουργία Αντικειμένου από Μέλος και προσθήκη του
Αντικειμένου αυτού από τον Διαχειριστή στην ομάδα έχουν ως εξής:

Το Μέλος δημιουργεί ένα
Αντικείμενο

Ο Διαχειριστής του
Οργανισμού βλέπει το
Αντικείμενο

Ο Διαχειριστής του
Οργανισμού μπορεί να
προσθέσει το Αντικείμενο
σε κάποια Ομάδα
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Βήμα 1: Το Μέλος εισέρχεται με τους κωδικούς του στο ArcGIS Online π.χ. στην εφαρμογή
Storymaps και δημιουργεί ένα Αντικείμενο (αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία
Storymaps υπάρχουν στο «ArcGIS Online Eγχειρίδιο Xρήσης Storymaps»).

Βήμα 2: Ο Διαχειριστής εισέρχεται στο περιβάλλον διαχείρισης του Οργανισμού και
συγκεκριμένα στη ενότητα «Μέλη».
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Βήμα 3: Επιλέγετε το όνομα του Μέλους που έχει δημιουργήσει το Αντικείμενο. Στη
γραμμή «Αντικείμενο» εμφανίζεται ο αριθμός των Αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί
από ή έχουν κοινοποιηθεί στο συγκεκριμένο Μέλος.

Βήμα 4: Πατάτε «Προβολή όλων» για να εμφανιστούν περισσότερες λεπτομέρειες.
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Βήμα 5: Στην οθόνη σας εμφανίζονται τα Αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί από ή
έχουν κοινοποιηθεί στο συγκεκριμένο Μέλος.

Βήμα 6: Επιλέγετε το Αντικείμενο που επιθυμείτε να κοινοποιήσετε κάνοντας κλικ πάνω
του.

Βήμα 7: Στην οθόνη σας εμφανίζεται το Αντικείμενο.
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Βήμα 8: Επιλέγετε πάνω δεξιά «Κοινοποίηση».

Βήμα 9: Στην οθόνη που εμφανίζεται θα χρειαστεί να συμπληρώσετε δύο πεδία. Στο πεδίο
«Καθορισμός επιπέδου κοινοποίησης» επιλέγετε «Στον Οργανισμό».
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Στο πεδίο «Καθορισμός διαδικασίας κοινοποίησης σε ομάδες» πατάτε πάνω στο
«Επεξεργασία διαδικασίας κοινοποίησης σε ομάδες» και στη σελίδα που εμφανίζεται
επιλέγετε την Ομάδα που επιθυμείτε και πατάτε OK.
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Βήμα 10: Αφού έχετε συμπληρώσει και τα 2 πεδία του Βήματος 9, πατάτε «Αποθήκευση».

Βήμα 11: Εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη σας μήνυμα «Η κοινοποίηση του [….]
ενημερώθηκε».
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Βήμα 12: Για να δείτε την προσθήκη του Αντικειμένου στη Ομάδα, πατάτε πάνω στην
ενότητα «Ομάδες» και επιλέγετε «Οι Ομάδες μου» (συνήθως θα εμφανίζεται αυτόματα).

Βήμα 13: Επιλέγετε την Ομάδα στην οποία έχετε κοινοποιήσει το Αντικείμενο στο Βήμα
9.

Βήμα 14: Στη σελίδα της Ομάδας μπορείτε να δείτε το Αντικείμενο που προσθέσατε στο
«Πρόσφατα προσθεμένο περιεχόμενο».
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