ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
το δίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης

Υπηρεσία WebMail

sch.gr

http://webmail.sch.gr
Σκοπός

Συνοπτική περιγραφή υπηρεσίας
Η υπηρεσία Web-Mail μας δίνει την δυνατότητα να διαχειριζόμαστε την ηλεκτρονική μας
αλληλογραφία από web περιβάλλον χωρίς να μας περιορίζει για το σημείο πρόσβασης και χωρίς
να απαιτείται η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (mail client). Η υπηρεσία παρέχει στους
χρήστες όλες τις σύγχρονες δυνατότητες διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όπως η
οργάνωση σε φακέλους, η δημιουργία φίλτρων, η αναζήτηση κειμένου και η διατήρηση λίστας
επαφών. Συνοδευτικά προσφέρει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εργαλείων οργάνωσης, που
περιλαμβάνει διευθυνσιογράφο, ημερολόγιο και αρχείο προσωπικών
σημειώσεων του χρήστη.

Δυνατότητες της υπηρεσίας
Η υπηρεσία προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες:
Ευκολία πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Η υπηρεσία
web-mail δεν εξαρτάται από κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα πλοήγησης στο Internet
(web-browser) ούτε από το λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Είναι ο βέλτιστος τρόπος
πρόσβασης στην ηλεκτρονική αλληλογραφία όταν οι χρήστες δεν βρίσκονται συνέχεια
στον ίδιο χώρο αλλά πρέπει να μετακινούνται και να χρησιμοποιούν διαρκώς
διαφορετικούς υπολογιστές.
Διαχείριση της Αλληλογραφίας
- Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα SMTP, POP3 και IMAP
- Υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση φακέλων για την
αποθήκευση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων
- Υποστηρίζει αναζητήσεις με διάφορα κριτήρια για την γρήγορη
εύρεση αποθηκευμένων μηνυμάτων
- Μπορούν να ρυθμιστούν φίλτρα για την καλύτερη διαχείριση των
μηνυμάτων (e-mails)
- Παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης αναζήτησης ονομάτων κατά
τη σύνθεση νέων μηνυμάτων από τον προσωπικό
διευθυνσιογράφο του χρήστη
- Παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης λήψης νέων μηνυμάτων ανά τακτά χρονικά
διαστήματα

www.sch.gr

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από web περιβάλλον,
χωρίς περιορισμούς για το σημείο πρόσβασης και χωρίς να απαιτείται η χρήση εξειδικευμένου
λογισμικού.
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Δεν απαιτείται η αποθήκευση των μηνυμάτων στον τοπικό Η/Υ
Διαχείριση ηλεκτρονικών διευθύνσεων (Διευθυνσιογράφος):
- Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί e-mail διευθύνσεις στον προσωπικό του
διευθυνσιογράφο. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί λίστες
χρηστών.
- Παρέχεται η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των e-mail διευθύνσεων του χρήστη από
αρχείο κειμένου, καθώς και εξαγωγής τους σε αυτό.
- Παρέχονται δύο είδη αναζητήσεων - Απλή και Ειδική Αναζήτηση - ανάλογα με τις
απαιτήσεις του χρήστη. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης ονομάτων και
e-mail διευθύνσεων στους καταλόγους του LDAP του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Ημερολόγιο:
- Παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλών μορφών εμφάνισης, ανάλογα με τις προτιμήσεις
του χρήστη (εμφάνιση: ανά Μήνα, ανά Εβδομάδα, ανά Πενθήμερο, ανά Ημέρα)
- Υποστηρίζει τη δημιουργία και τη διαχείριση γεγονότων, καθώς και την αναζήτηση σε
αυτά.
- Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας επαναλαμβανόμενων γεγονότων, είτε περιοδικών
(π.χ. γενέθλια) είτε πιο σύνθετων.
- Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής γεγονότων από αρχείο κειμένου, καθώς και
εξαγωγής τους σε αυτό.
Διαχείριση Εργασιών (ToDo list) και Σημειωματάριου:
- Υποστηρίζεται η διαχείριση και οργάνωση εργασιών, με δυνατότητα προσδιορισμού
ημερομηνίας ολοκλήρωσης και προτεραιότητας
- Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης εργασιών και σημειώσεων
Η εφαρμογή είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη από το χρήστη, ανάλογα με τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις του.
Παρέχεται εγχειρίδιο χρήστη που περιλαμβάνει λίστα με τις απαντήσεις σε συχνές
ερωτήσεις των χρηστών (FAQ). Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο και online από τη σελίδα της
υπηρεσίας.

Χρήση της υπηρεσίας
Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται είτε μέσω της δικτυακής πύλης του ΠΣΔ www.sch.gr στην
ενότητα "Υπηρεσίες", "Αλληλογραφία και Οργάνωση" είτε απευθείας στη διεύθυνση
http://webmail.sch.gr

Υλοποίηση
Η υπηρεσία Webmail του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου υλοποιήθηκε και συντηρείται από το
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (www.edu.teiath.gr).

Πληροφορίες
URL: http://www.sch.gr, email: info@sch.gr
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Θρησκευμάτων

Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

www.ypepth.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

www.infosoc.gr

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο

