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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.
Αίτηση απόκτησης εκπαιδευτικής άδειας
Λήψη υπερσυνδέσμου (link) ενεργοποίησης με email
Δημιουργία Λογαριασμού
Δημιουργία Προφίλ 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
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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.
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 «Δημιουργία ενός νέου οργανισμού ArcGIS».

Βήμα 4: Στη φόρμα που εμφανίζεται, συμπληρώνετε τα πεδία που ζητούνται και πατάτε
«Επόμενο».
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•

Όνομα οργανισμού: το όνομα του σχολείου σας

•

Σύντομο όνομα οργανισμού: το ακρωνύμιο του σχολείου 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. *
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Προσοχή: ενώ είναι δυνατόν να αλλάξετε το ακρωνύμιο σε δεύτερο χρόνο, καλό
είναι να αποφασίσετε εξ αρχής το ακρωνύμιο μιας και από την εκ των υστέρων
αλλαγή μπορεί να επηρεαστούν οι εφαρμογές σας.
•

Περιοχή: Συνιστούμε να επιλέξετε «Ελλάδα»

•

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας χρηστών της Esri: μπορείτε να το αφήσετε
ενεργοποιημένο ή να το απενεργοποιήσετε (είναι προαιρετικό)

Βήμα 5: Στην οθόνη που εμφανίζεται, δημιουργείτε τον λογαριασμό σας (είναι ο πρώτος
λογαριασμός διαχειριστή με τον οποίο ενεργοποιείται η άδεια του σχολείου).
Συμπληρώνετε τα στοιχεία που ζητούνται και πατάτε «Επόμενο».
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•

Όνομα: το όνομά σας

•

Επώνυμο: το επώνυμό σας

•

Διεύθυνση email: μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της προτίμησής σας

•

Επιβεβαίωση email: επαναλαμβάνεται την διεύθυνση που συμπληρώσατε
παραπάνω

•

Τύπος χρήστη: Creator

•

Αποδέχεστε τους όρους

Βήμα 6: Στην οθόνη που εμφανίζεται, συμπληρώνετε τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης
(με αυτά θα εισέρχεστε κάθε φορά στο ArcGIS Online)» και πατάτε «Τέλος ρύθμισης».
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•

Όνομα χρήστη: επιλέγετε ένα προσωπικό όνομα χρήστη με λατινικούς χαρακτήρες

•

Κωδικός πρόσβασης: προσωπικός κωδικός πρόσβασης ο οποίος θα πρέπει να
αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον
ενός γράμματος και ενός αριθμού.
Σύσταση: επιλέξτε τον κατάλληλο συνδυασμό ώστε να εμφανιστεί με πράσινο
χρώμα το μήνυμα «Password Strength: strong».

•

Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης: επαναλαμβάνετε τον κωδικό
πρόσβασης που έχετε εισάγει παραπάνω.

•

Ερώτηση ασφαλείας: επιλέγετε από τη λίστα μια ερώτηση ασφαλείας που θα σας
ζητηθεί σε περίπτωση απώλειας του κωδικού σας για να τον ανακτήσετε.

•

Απάντηση: εισάγετε την απάντηση που επιθυμείτε στην ερώτηση ασφαλείας.

Bήμα 7: Στην οθόνη σας εμφανίζεται το μήνυμα καλωσορίσματος. Πατάτε «ΟΚ» για να
μεταβείτε στην αρχική σελίδα του Οργανισμού σας.
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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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3 Ρύθμιση ελληνικών
Συνιστούμε να ρυθμίσετε το ArcGIS Online στην ελληνική γλώσσα
Βήμα 1: Επιλέγετε «Οργανισμός» και στη συνέχεια «Ρυθμίσεις»
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Βήμα 2: Στις «Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις οργανισμού» στην επιλογή «Γλώσσα» επιλέγετε
«Ελλάδα».

