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Οδηγίες ηλεκτρονικής κράτησης των αναγνωστηρίων ομαδικής
μελέτης στο κτίριο της Βιβλιοθήκης
Από 24 Αυγούστου 2017 κι έπειτα, παρέχεται στους χρήστες-μέλη της
πολυτεχνειακής κοινότητας η δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης των πέντε (5)
αναγνωστηρίων ομαδικής μελέτης που βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτιρίου Δ1 της
Βιβλιοθήκης.
Ακολουθούν αναλυτικότερες οδηγίες.
ΒΗΜΑ 1: Εισαγωγή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.program.tuc.gr/. Η
είσοδος επιτυγχάνεται με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού
(συμπληρώνοντας τα πεδία «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικός», με τους κωδικούς που
σας έχουν δοθεί από το Μηχανογραφικό Κέντρο).
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ΒΗΜΑ 2: Αφού συνδεθείτε επιτυχώς, από το menu επιλογών «ο λογαριασμός μου»
επιλέξτε το «προτιμήσεις ειδοποιήσεων» για ενεργοποίηση όλων των επιλογών και
«Ενημέρωση». Εάν δεν ενεργοποιηθούν οι επιλογές, δεν θα λαμβάνετε στο e-mail
σας, τις απαραίτητες ενημερώσεις για την κράτησή σας.
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ΒΗΜΑ 3: ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΡΑΣΗΤΗ
Από το menu επιλογών, επιλέξτε «Πρόγραμμα» -> «Κρατήσεις».

Επιλογή του σωστού Προγράμματος Αιθουσών
Έχετε εισέλθει στη σελίδα με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθημάτων – Αιθουσών
Πολυτεχνείου Κρήτης». Πατώντας το βέλος που εμφανίζεται ακριβώς δίπλα
από το τίτλο, θα εμφανιστεί ένα popup menu και επιλέγετε το «Πρόγραμμα
αναγνωστηρίων ομαδικής μελέτης στη Βιβλιοθήκη». Η επιλογή θα σας βοηθήσει
να μεταβείτε αυτομάτως στα πέντε (5) αναγνωστήρια ομαδικής μελέτης (με
σήμανση Δ1.101 έως και Δ1.105, που διατίθενται).
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Αλλαγή εβδομάδας γίνεται από τα βελάκια. Οι διαθέσιμες προς κράτηση ώρες,
εμφανίζονται με λευκό χρώμα.

Κάντε κλικ πάνω στο επιθυμητό αναγνωστήριο και ώρα/ημέρα.
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Στο παράθυρο που εμφανίζεται, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε το πεδίο
«Τίτλος κράτησης» και το πεδίο «Περιγραφής κράτησης». Για να καταγραφεί το
αίτημά σας, πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Δημιουργία».

Εμφάνιση επιτυχούς καταχώρησης της κράτησής σας.
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Στη συνέχεια, ελέγχετε το e-mail σας για επιβεβαίωση ότι η κράτησή σας
δημιουργήθηκε επιτυχώς.

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αιτήματα κράτησης, ενημερώνονται με e-mail
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για την κράτησή τους. Η Βιβλιοθήκη δεν εγκρίνει τα αιτήματα κράτησης.
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 θέλετε, θα πρέπει να τις οριστικοποιήσετε πατώντας το
κουμπί «Ενημέρωση». Επίσης, μπορείτε να κάνετε διαγραφή της κράτησής σας,
πατώντας το κουμπί «Περισσότερα» -> Διαγραφή.
Περιορισμοί που ισχύουν στην κράτηση:
 Η κράτησή σας μπορεί να γίνει έως 12 ώρες πριν την ώρα έναρξης της
κράτησης.
 Ο ίδιος χρήστης μπορεί να κάνει κράτηση μόνο για τρεις (3) ώρες, στη
διάρκεια της ημέρας, συνολικά και στα 5 αναγνωστήρια ομαδικής μελέτης.
 Στην αίθουσα Δ1.101 και μόνο, η κράτηση μπορεί να γίνει ΑΠΟ την έβδομη
προηγούμενη ημέρα της επιθυμητής ημέρας κι έπειτα. Θα εμφανίζεται
σχετικό μήνυμα περιορισμού στο χρήστη που επιχειρεί κρατήσεις με
ορίζοντα άνω των 7 ημερών, για την εν λόγω αίθουσα.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλώ απευθυνθείτε στο
Γραφείο εξυπηρέτησης κοινού της Βιβλιοθήκης.
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