ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ECLASS (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)
1. Κάνετε κλικ πάνω στις «Βασικές Επιλογές» (Κάθετο αριστερό μενού) και εμφανίζονται
διάφορες επιλογές. Μια από αυτές είναι τα «Μαθήματα» (Εικόνα 1)

Εικόνα 1

2. Κάνετε κλικ πάνω στα «Μαθήματα» (Κάθετο αριστερό μενού) και στην σελίδα που
εμφανίζεται επιλέγετε το τμήμα της επιλογής σας π.χ. «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών».
Προσοχή! Επειδή η πλατφόρμα «θυμάται» τις παλιότερες κινήσεις σας (σε περίπτωση που
έχετε ξαναμπεί στο παρελθόν) μπορείτε να τσεκάρετε πάντα σε ποια σελίδα είστε
κοιτώντας σε αυτό το μέρος στης σελίδας (PATH). (Εικόνα 2)

Εικόνα 2

3. Στην σελίδα που εμφανίζεται κάνετε κλικ στο μάθημα επιλογής σας (Εικόνες 3, 4)

Εικόνα 3

Εικόνα 4

4. Μετά σας εμφανίζεται η παρακάτω ιστοσελίδα. Κάνετε κλικ στην ενότητα «Πολυμέσα»
(Εικόνα 5)

Εικόνα 5

5. Στα «Πολυμέσα» έχετε δύο επιλογές.
1η περίπτωση: Ανέβασμα βίντεο κατευθείαν στο eclass. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχετε
ασχοληθεί καθόλου με την πλατφόρμα opendelos και απλά επιθυμείτε να διαθέσετε στους
χρήστες κάποιο συμπληρωματικό υλικό χωρίς να σας ενδιαφέρει η κατηγοριοποίηση του
μαθήματός σας σε Α ή Α+. Αφορά κυρίως τα μαθήματα Α-.
2η περίπτωση: Έχετε ήδη κάνει ανέβασμα των βίντεο στην πλατφόρμα opendelos και
επιθυμείτε την σύνδεση του με την πλατφόρμα του eclass. (Εικόνα 6)

Εικόνα 6

1η Περίπτωση
Πατήστε το κουμπί “browse” και από το παράθυρο που ανοίγει επιλέγετε το αρχείο που
σας ενδιαφέρει και στο τέλος πατώντας το κουμπί «Ανέβασμα» αποθηκεύετε στην σελίδα
«Πολυμέσα» το βίντεο/podcast της αρεσκείας σας. Το πεδίο «Τίτλος» είναι υποχρεωτικό
(Εικόνα 7)

Εικόνα 7

Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται μετά την επιτυχή αποθήκευση του αρχείου σας, έχετε
πάντα την δυνατότητα διαγραφής, προσβασιμότητας και ορισμού ορατότητας του από
τους χρήστες, όπως βλέπετε στην εικόνα 8.

Εικόνα 8

2η Περίπτωση
Αφού έχετε αντιγράψει τον σύνδεσμο ( link-url ) από την πλατφόρμα opendelos (υπάρχουν
αντίστοιχες οδηγίες) τον κάνετε επικόλληση στο πλαίσιο «Εξωτερικό σύνδεσμος προς τον
εξυπηρετή ήχου ή βίντεο». Το πεδίο «Τίτλος» είναι υποχρεωτικό ( Εικόνες 9-10)

Εικόνα 9

Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται έχετε πάντα την δυνατότητα διαγραφής,
προσβασιμότητας και ορισμού ορατότητας του από τους χρήστες, όπως βλέπετε στην
εικόνα 10.

Εικόνα 10

