ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Προσθήκες 2009

Σε οθόνη «ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ»

Έχει προστεθεί ένα πλήκτρο «Αντιγρ.» το οποίο ενεργοποιείται στους
ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς μόνο. Πατώντας το, δημιουργείται ένα αντίγραφο
της καρτέλας του ωρομισθίου στο τέλος του αρχείου, ώστε αν ο ωρομίσθιος
εργάζεται σε πολλά σχολεία να δημιουργούμε αντίστοιχες καρτέλες που
περιέχουν τα βασικά του στοιχεία (όνομα επώνυμο κλπ) χωρίς να τα
πληκτρολογούμε ξανά και να κρατάμε κυρίως τις ώρες του στο σχολείο. Αν
περάσουμε την πρώτη καρτέλα στο πρώτο σχολείο που εργάζεται μπορούμε να
δημιουργήσουμε εύκολα όσες θέλουμε για άλλα σχολεία.

Έγινε επέκταση των καταχωρίσεων αδειών σε 16 από 7 και τοποθετήθηκε ένα
πλήκτρο «Απόφαση Χορήγησης Άδειας» πάνω δεξιά, που παράγει αυτόματα το
έγγραφο για την απόφαση χορήγησης άδειας, αφού (ενεργοποιήσουμε φυσικά
την καρτέλα αδειών) και καταχωρίσουμε πρώτα την έναρξη (ημερομηνία), τη
διάρκεια της άδειας σε ημέρες, το είδος της (επιλέγοντας από το
πτυσσόμενο μενού) και τέλος τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία
της αίτησής του.
Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου:

που περιμένει να δώσουμε τον αριθμό άδειας (1 έως 16 – με το μπλέ χρώμα) για
την οποία θέλουμε απόφαση και να πατήσουμε το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
Αν η άδεια είναι «ΕΙΔΙΚΗ» τότε εμφανίζεται ένα άλλο πλαίσιο διαλόγου:

που ζητά να προσδιορίσουμε επακριβώς το είδος της άδειας κάνοντας κλίκ στην
λευκή κουκίδα δίπλα και πατώντας το πλήκτρο οθόνης ΟΚ. Τότε δημιουργείται το
τελικό έγγραφο του WORD, το οποίο μπορούμε να τροποποιήσουμε και να
αποθηκεύσουμε και τυπώσουμε .
Σημείωση: στον ίδιο κατάλογο με το πρόγραμμα πρέπει να βρίσκονται τα
λογότυπα της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αλλιώς το πρόγραμμα
αφήνει κενό στο έγγραφο για να τα εισάγουμε. (με ονόματα flagell και yp_logoell
αντίστοιχα).

Σε οθόνη «ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ»

Προστέθηκε στα στατιστικά Υπαλλήλων η επιλογή-πλήκτρο οθόνης «Πλήθος
αδειών και ημερών ανά κατηγορία άδειας», όπου αν κάνουμε αριστερό κλίκ πάνω
σε αυτή οδηγούμαστε σε μια οθόνη όπου μπορούμε να πάρουμε στατιστικά
στοιχεία (ανά έτος) για τις άδειες του προσωπικού. Κάνοντας κλίκ οδηγούμαστε
στην παρακάτω οθόνη.

Σε οθόνη «ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ»

Πχ. Εισάγοντας στο είδος άδειας «ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ» θα πάρουμε το σχολείο
εργασίας, τα ονόματεπώνυμα, τον κλάδο και το συνολικό πλήθος αναρρωτικών
αδειών και σύνολο ημερών τους για κάθε υπάλληλο. Βάζοντας και άλλα κριτήρια
μπορούμε να κάνουμε συνδυασμούς πχ άδειες αναρρωτικές ανδρών ή γυναικών,
άδειες καθηγητών του κλάδου ΠΕ 02, άδειες μιας μόνο υπηρεσίας ( εισάγοντας
τον κωδικό της στο πλαίσιο με επικεφαλίδα «ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ» και διαλέγοντας αν
μας ενδιαφέρει αν αυτή είναι οργανική, πληρωμής ή εργασίας).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν διαλέξουμε για είδος άδειας «ΚΑΝΕΝΑ» βλέπουμε ποιοι δεν
πήραν καθόλου άδεια όλο το χρόνο.

Προσθήκες 2010
Σε οθόνη αρχική οθόνη του προγράμματος
Προστέθηκε μια εισαγωγική οθόνη για την επικύρωση των στοιχείων που θα
εμφανίζονται στις άδειες και τα άλλα έγραφα που παράγει το πρόγραμμα. Αν είναι η
πρώτε φορά που εκτελούμε το πρόγραμμα, συμπληρώνουμε τα στοιχεία και πατάμε
το πλήκτρο οθόνης «ΕΝΤΑΞΕΙ».

Τις επόμενες φορές, κάθε που εκτελούμε το πρόγραμμα θα εμφανίζεται πάλι (για
έξτρα συμπλήρωση ή επιβεβαίωση) ή συμπληρώνουμε αν έχουμε να προσθέσουμε
κάτι ή απλά επιβεβαιώνουμε πατώντας «ΕΝΤΑΞΕΙ» ή το κλείνουμε πατώντας το
πλήκτρο κλεισίματος του παραθύρου.

Σε οθόνη «ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ»

Προστέθηκε στα στατιστικά Υπαλλήλων η επιλογή-πλήκτρο οθόνης «Ποιοι είναι
σε άδεια σήμερα ή σε κάποα ημερ/νία», όπου αν κάνουμε αριστερό κλίκ πάνω σε
αυτή οδηγούμαστε σε μια οθόνη όπου μπορούμε να πάρουμε στατιστικά στοιχεία
(ανά έτος) για τις άδειες του προσωπικού. Κάνοντας κλίκ οδηγούμαστε στην
παρακάτω οθόνη.

Πχ. Εισάγοντας στο είδος άδειας «ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ» και μετά συμπληρώσουμε
δίπλα μια συγκεριμένη ημερομηνία («σε άδεια την»), θα πάρουμε το σχολείο
εργασίας, τα ονόματεπώνυμα, τον κλάδο και την έναρξη και διάρκεια για τις
άδειες που πήραν οι υπάλληλοι και απουσίαζαν τη ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. Βάζοντας και άλλα κριτήρια μπορούμε να κάνουμε συνδυασμούς
πχ άδειες αναρρωτικές ανδρών ή γυναικών, άδειες καθηγητών του κλάδου ΠΕ
02, άδειες μιας μόνο υπηρεσίας ( εισάγοντας τον κωδικό της στο πλαίσιο με
επικεφαλίδα «ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ» και διαλέγοντας αν μας ενδιαφέρει αν αυτή είναι
οργανική, πληρωμής ή εργασίας).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν διαλέξουμε για είδος άδειας «ΚΑΝΕΝΑ» δεν θα πάρουμε κανένα
αποτέλεσμα μιας και η αναζήτηση αυτή δεν έχει νόημα..

