Δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα Ελεκέξσζεο Καιακαξί
Πώο ζα ζπλδεζώ θαη ηη ζα δσ ζην ζύζηεκα;
1>Πλθκτρολογείτε τθ διεφκυνςθ: www.kalamari-notes.gr ςτο πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοφ
2>Η ιςτοςελίδα που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ςασ πρζπει να είναι θ παρακάτω:

3>Επιλζγετε το link «Είςοδοσ Μακθτι» για να ξεκινιςετε.

4>Πλθκτρολογείςτε τουσ κωδικοφσ που ςασ ζχουν δοκεί (όπωσ ακριβώσ ςασ ζχουν δοκεί, ςθμείωςθ: για να
ειςάγετε κάτω παφλα _ επιλζγετε από το πλθκτρολόγιο shift και – (παφλα))
Η ιςτοςελίδα που εμφανίηεται αποτελεί τθν καρτζλα του μακθτι. Η ιςτοςελίδα ενθμερώνεται ςυνεχώσ.
Παρόλα αυτά είναι πικανό να υπάρχουν και άλλεσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ δεν ζχουν αναρτθκεί.

το πάνω και δεξιά μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ μπορείτε να επιλζξετε το μενοφ

Portfolio για να δείτε το φάκελο μακθτι για το τρζχον χ. Ζτοσ
 Μέςοι Όροι Τμήματοσ για να δείτε τουσ μζςουσ όρουσ των γραπτών του τμιματοσ
 Ημερομηνίεσ για να δείτε τισ θμερομθνίεσ που διεξιχκθςαν οι γραπτζσ εξετάςεισ
 Αποςύνδεςη για να αποςυνδεκείτε


Πώο ζα εθηππώζσ από ην ζύζηεκα;
Αρχείο->Προεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ
Ανάλογα με το πρόγραμμα που χρθςιμοποιείτε κάνετε τισ κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ. Ωσ καταλλθλότερθ διάταξθ
προτείνεται πάντοτε θ οριηόντια διάταξθ εκτφπωςθσ.
ε περίπτωςθ που όταν μεταβαίνετε ςτθν προεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ θ οκόνθ ςασ εμφανίηεται κάπωσ ζτςι,
επιλζξτε από το μενοφ Αυτόματθ προςαρμογι ζνα ποςοςτό γφρω ςτο 50%-70% ζτςι ώςτε ολόκλθρθ θ αναφορά
να χωρζςει ςε μία ςελίδα.

Πώο ζα αληηγξάςσ δεδνκέλα από ην ζύζηεκα;
Επιλζξτε όλα τα περιεχόμενα (μαυρίςτε τα με το ποντίκι) και ςτθ ςυνζχει κάντε δεξί κλικ αντιγραφι και
επικόλλθςθ ςε ζνα νζο φφλλο word ι excel.

Τη πξέπεη λα πξνζέμσ;
Πξνζνρή!: Ε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ
ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑ Η ΜΕΣΑΒΑΗ ΑΠΟ ΣΗ ΜΙΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕ
ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΟΤΜΠΙΟΤ «ΠΙΩ» ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕΩ ΣΩΝ ΜΕΝΟΤ. Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ
ΕΜΦΑΝΙΗ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΝ BROWSER Α ΛΟΓΩ ΧΡΗΗ ΣΟΤ
ΚΟΤΜΠΙΟΤ ΠΙΩ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΕΚ ΝΕΟΤ ΤΝΔΕΗ.

Πξνζνρή! : ΝΑ ΑΠΟΤΝΔΕΕΣΕ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΑΠΟ ΣΟ
ΜΕΝΟΤ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΩ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΣΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΙΣΟΤ. ΜΕ ΑΤΣΟ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΡΕΠΕΣΕ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΜΗ
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΤΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠΟΤ Α ΑΦΟΡΟΤΝ

Έραζα ηνλ θσδηθό κνπ, ηη πξέπεη λα θάλσ;
Επιλζξτε από τθν ςελίδα είςοδοσ μακθτι το ςφνδεςμο Ξεχάσατε τον κωδικό σας?

τθ ςυνζχεια ςυμπλθρώςτε τθ φόρμα με τα ςτοιχεία ςασ και το κατάλλθλο μινυμα και πατιςτε Αποςτολι.

Εντόσ ολίγον θμερών κα ςασ αποςταλεί εκ νζου ο παλιόσ ςασ κωδικόσ ι κα δθμιουργθκεί νζοσ, ανάλογα με το
αίτθμα ςασ.

Αληηκεησπίδσ πξόβιεκα θαη δελ κπνξώ λα ην
επηιύζσ, ηη λα θάλσ;
Καλζςτε τθλεφωνικά ςτο ςχολείο 2310472115 ι ςτείλτε e-mail ςτο info@kalamari.gr

