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Είσοδος στο πρόγραμμα
Στο πρόγραμμα εισέρχεστε μέσω της ιστοσελίδας https://www.program.tuc.gr εισάγοντας το προσωπικό
σας username και password e-Υπηρεσιών που διαθέτετε.

Ρυθμίσεις ενημερώσεων
Αμέσως μετά την είσοδό σας θα πρέπει να ρυθμίσετε να λαμβάνετε στο email σας τις απαραίτητες
ενημερώσεις για την εξέλιξη των κρατήσεών σας.
Αυτό γίνεται επιλέγοντας «Ο λογαριασμός μου» -> «Προτιμήσεις ειδοποιήσεων», ενεργοποιείτε
όποιες επιθυμείτε (προτείνεται να τις ενεργοποιήσετε όλες) και πατώντας ενημέρωση.
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Παρουσίαση κρατήσεων στις Αίθουσες Υπολογιστών του Μηχανογραφικού
Κέντρου
Μετά την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα του προγράμματος, επιλέγετε από το οριζόντιο μενού
“Πρόγραμμα” -> “Κρατήσεις”.
1. Στη νέα σελίδα που θα εμφανιστεί, επιλέγετε από τη λίστα “Πρόγραμμα Μαθημάτων - Αιθουσών
Πολυτεχνείου Κρήτης” (εμφανίζεται στο κέντρο της σελίδας) την επιλογή “Πρόγραμμα Αιθουσών
Κοινόχρηστων Υπολογιστών (Μηχανογραφικό Κέντρο)”.

2. Στην νέα σελίδα, θα εμφανιστεί ένα ημερολόγιο με τις κρατήσεις των αιθουσών της τρέχουσας
εβδομάδας ανά αίθουσα, ημέρα και ώρα.
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Συγκεκριμένα,


πάνω δεξιά εμφανίζεται η τρέχουσα εβδομάδα, απ’ όπου μπορεί να γίνει η μετάβαση σε
προηγούμενες και επόμενες εβδομάδες πατώντας τα πράσινα βέλη αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.



στο κέντρο και πάνω από τον πίνακα με το ημερολόγιο, δίνονται οι εξηγήσεις των χρωμάτων των
κελιών του ημερολογίου. Για π.χ. με σκούρο πράσινο χρώμα εμφανίζονται οι κρατήσεις του χρήστη,
ενώ με γκρι όλες οι κρατήσεις του παρελθόντος.



στις οριζόντιες στήλες του ημερολογίου εμφανίζονται οι ώρες, ενώ στις κάθετες στήλες αριστερά
εμφανίζονται οι ημέρες και κάτω από κάθε μέρα, οι αίθουσες του Μηχανογραφικού Κέντρου.
Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα επιλογής διαφορετικής προβολής του ημερολογίου. Αυτό γίνεται
επιλέγοντας ένα από τα φίλτρα προβολής στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
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Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να ελέγξετε την αίθουσα προς δέσμευση ανά ημέρα και ώρα.

Άλλοι τρόποι ελέγχου διαθεσιμότητας αιθουσών είναι οι παρακάτω:

1. Αναζήτηση ελεύθερου χρόνου και διαθέσιμου χώρου
Από το μενού “Πρόγραμμα” -> “Βρες Χρόνο” μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμο χρόνο ανά αίθουσα,
ανά ώρες, ανά συγκεκριμένες ημερομηνίες και αν μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενος ή μη.
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2. Αναζήτηση Κρατήσεων
Από το μενού “Πρόγραμμα” -> “Αναζήτηση Κρατήσεων” μπορείτε να αναζητήσετε δικές σας
κρατήσεις ή άλλων χρηστών βάσει τίτλου, περιγραφής, αριθμού αναφοράς κλπ.

3. Αλλαγή Ημερολογίου
Από το μενού “Πρόγραμμα” -> “Το Ημερολόγιό μου” και “Ημερολόγιο Αιθουσών”, επιλέγοντας
“Αλλαγή Ημερολογίου”, μπορείτε να δείτε μια άλλη μορφή ημερολογίου ανά μήνα, ανά εβδομάδα ή
ανά μέρα, όπου φαίνονται επίσης και οι ήδη πραγματοποιημένες κρατήσεις.
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Δημιουργία Νέας Κράτησης
Αφού έχετε επιλέξει από τη λίστα “Πρόγραμμα Μαθημάτων - Αιθουσών Πολυτεχνείου Κρήτης” το
“Πρόγραμμα Αιθουσών Κοινόχρηστων Υπολογιστών (Μηχανογραφικό Κέντρο)” κι έχετε ελέγξει τη
διαθεσιμότητα των αιθουσών μπορείτε να προχωρήσετε στην δέσμευση αίθουσας.

Για να δεσμεύσετε μια αίθουσα

πατάτε είτε πάνω στο όνομα μιας αίθουσας στα αριστερά του

ημερολογίου (στην παρούσα επιλογή προβολής του), είτε σε κάποιο λευκό-προς κράτηση κελί.
Σημείωση: Αν παρέλθει η ημέρα, τα αντίστοιχα κελιά γίνονται γκρι κι επομένως δεν μπορείτε να κάνετε αίτηση
δέσμευσης για την ίδια μέρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο κάθε χρήστης να προνοεί και να μην αφήνει
κάποια εκκρεμότητα τελευταίας στιγμής, ώστε να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα.

Τότε θα εμφανιστεί η φόρμα καταχώρησης, όπως φαίνεται παρακάτω:

Από εδώ ρυθμίζετε:
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Στα πεδία “Αρχή” και “Τέλος”, τη διάρκεια της επιθυμητής κράτησης και από το πεδίο
“Επαναλαμβανόμενο” επιλέγετε η κράτησή σας να επαναλαμβάνεται σε καθημερινή, εβδομαδιαία,
μηνιαία, ετήσια βάση ή αν θα ισχύει μόνο για τις παραπάνω ημερομηνίες.
1. Εάν θέλετε να κάνετε μόνιμη δέσμευση αίθουσας για όλο το εξάμηνο, εισάγετε:
 στα πεδία «Αρχή» και «Τέλος» την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης του
μαθήματος του εξαμήνου, σε ημερήσια βάση.
 στο πεδίο «Επαναλαμβανόμενο» την επιλογή «Εβδομαδιαίως» και στο πεδίο «Κάθε»
την τιμή 1 εβδομάδας. Η κράτηση που θα καταχωρηθεί θα επαναλαμβάνεται ανά
εβδομάδα.
 από τη λίστα των ημερών εβδομάδας την ημέρα (π.χ. Τετ) που θα πραγματοποιείται
το μάθημα,
 στο πεδίο «Έως» την ημερομηνία λήξης του μαθήματος, για π.χ. σύμφωνα με το
ακαδημαϊκό ημερολόγιο.
Φυσικά μπορείτε να επιλέξετε και κάποια από τις άλλες επιλογές «Καθημερινά», «Μηνιαίως»,
«Ετησίως», εάν θέλετε η δέσμευση αίθουσας να επαναλαμβάνεται ανά ημέρα, μήνα ή έτος.
Best Practice: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δεσμεύσετε περισσότερες από μια
ημέρες της εβδομάδας, παρακαλούμε να κάνετε διαφορετική καταχώρηση κράτησης
ανά ημέρα, για την καλύτερη διαχείρισή τους (μελλοντικές τροποποιήσεις, ακυρώσεις
κ.λπ).
2. Εάν θέλετε να κάνετε έκτακτη δέσμευση, εισάγετε:
 στα πεδία «Αρχή» και «Τέλος» την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης του
μαθήματος/εξέτασης.
 στο πεδίο «Επαναλαμβανόμενο» την επιλογή «Μη Επαναλαμβανόμενο». Η κράτηση
που θα καταχωρηθεί θα αναφέρεται μόνο στις παραπάνω ημερομηνίες/ώρες.



Στο πεδίο “Αίθουσες” από την επιλογή “Αλλαγή”, προσθαφαιρείτε αίθουσες του Μηχανογραφικού
Κέντρου για να κάνετε κράτηση σε περισσότερες της μιας αίθουσες.



Στο υποχρεωτικό πεδίο “Τίτλος Κράτησης”, συμπληρώνετε το Ακριβές Όνομα του Μαθήματος στην
παρακάτω μορφή:
Όνομα Μαθήματος (Κωδικός Μαθήματος) - Όνομα διδάσκοντα – Ακρωνύμιο Σχολής,
π.χ. Σχεδίαση κι Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΛΗ201) - Χαλκιαδάκης – ΗΜΜΥ



Στο πεδίο “Περιγραφή μαθήματος”, συμπληρώνετε τον/τους Υπεύθυνο/νους Εργαστηρίου,
π.χ. Υπεύθυνος εργαστηρίου: Παππάς Ν., Γιολδάσης Ν.



Στο υποχρεωτικό πεδίο “Απαιτούμενο Λογισμικό”, συμπληρώνετε το αντίστοιχο λογισμικό (ένα ή
περισσότερα) που χρησιμοποιείτε κατά την παράδοση του μαθήματος,
π.χ. MS Excel, Matlab



Στο πεδίο “Σχολή”, συμπληρώνετε την αντίστοιχη σχολή



Στο υποχρεωτικό πεδίο “Τηλ. Επικοινωνίας”, συμπληρώνετε το τηλέφωνο με το οποίο θα μπορέσει
να επικοινωνήσει μαζί σας το προσωπικό του Μηχανογραφικού Κέντρου ή όποιος άλλος
ενδιαφερόμενος το επιθυμεί.

Μετά τη συμπλήρωση όλων των παραπάνω πεδίων της φόρμας, πατάτε το κουμπί «Δημιουργία».
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Προσοχή!!!
Σε περίπτωση που το αίτημα κράτησής σας περιλαμβάνει επικάλυψη ωρών από άλλη κράτηση,
εμφανίζεται μήνυμα προειδοποίησης με κόκκινο χρώμα και δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της
κράτησης.

Κατόπιν της δημιουργίας της αίτησής σας και εφόσον αυτή είναι επιτυχής, αναμένετε την έγκρισή της
από το προσωπικό του Μηχανογραφικού Κέντρου, για την οποία θα ενημερωθείτε μέσω email.
Δίνεται η δυνατότητα, έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της κράτησης, να προβείτε σε
οποιαδήποτε αλλαγή μπαίνοντας εκ νέου στην κράτησή σας. Αφού κάνετε τις αλλαγές που επιθυμείτε,
θα πρέπει να τις οριστικοποιήσετε πατώντας το κουμπί “Ενημέρωση”.
Επίσης, μπορείτε να κάνετε διαγραφή της κράτησής σας πατώντας το κουμπί “Περισσότερα” ->
“Διαγραφή”.

Παράδειγμα δέσμευσης αίθουσας μόνιμου μαθήματος
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Παράδειγμα δέσμευσης αίθουσας έκτακτου μαθήματος/εξέτασης
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Ολοκλήρωση και Έγκριση Νέας Κράτησης
Μετά την υποβολή της αίτησής σας, θα πρέπει να ελέγξετε το email σας, όπου θα λάβετε το αντίστοιχο
μήνυμα δημιουργίας της:
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Μετά την έγκριση της αίτησής σας από το προσωπικό του Μηχανογραφικού Τμήματος, θα λάβετε το
αντίστοιχο μήνυμα έγκρισης:
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