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κοπός του ηλεκτρονικού περιοδικού τουΠανελλήνιου σχολικού Δικτύου είναι να παρέχει

ενημέρωση στην εκπαιδευτική κοινότητα για τις δράσεις που υλοποιεί το Πανελλήνιο

Σχολικό Δίκτυο, τις τηλεματικές υπηρεσίες που προσφέρει καθώς και οδηγίες για την

αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτώναπό την εκπαιδευτική κοινότητα.

Δυναμικές ιστοσελίδες (php) με βάσηδεδομένων (MySql)

Δυνατότητα δημιουργίας πολλώνπεριοδικών με καθορισμό τίτλου, λογότυπου,

λίστασυνδρομητών, αρχισυντακτών (editors) και συντακτών του (authors)

Δημοσίευση κάθε τεύχουςστοweb

Αποστολή του τεύχους μέσωnewsletter σε εγγεγραμμένους χρήστες

Δυνατότητα εύκολης εγγραφής και διαγραφήςστη λίστα

παραληπτών του newsletter

Διαχείριση κάθε περιοδικού μέσωweb εφαρμογής

ο περιοδικό του ΠΣΔ είναι διαθέσιμο τόσο μέσω του Διαδικτύου σε όλους τους

επισκέπτες του www.sch.gr, όσο και με την μορφή newsletter που αποστέλλεται σε

χρήστες που έχουν εγγραφεί σε σχετική λίστα (mail list). Μέσω του δικτυακού τόπου

ο αναγνώστης έχει πρόσβαση στα άρθρα του περιοδικού ενώ στο

newsletter περιέχονται οι τίτλοι και οι περιλήψεις κάθε άρθρου με συνδέσμους (links)

προς τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τουπεριοδικού.

Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας

Τρόπος διανομής του ηλεκτρονικού περιοδικού

www.sch.gr/magazine
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Εγγραφή - διαγραφή παραληπτών του newsletter

Διαχείριση του ηλεκτρονικού περιοδικού

Υλοποίηση

Πληροφορίες
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ποιοσδήποτε διαθέτει μία ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, μπορεί να εγγραφεί

ως παραλήπτης του newsletter μέσω της αντίστοιχης επιλογής του ηλεκτρονικού

περιοδικού. Αντίστοιχη επιλογή υπάρχει και για όσους επιθυμούν την διαγραφή τους από

το newsletter του περιοδικού. Το newsletter αποστέλλεται στους χρήστες που είναι

καταχωρημένοι στην maillist του περιοδικού, αυτόματα μετά το "κλείσιμο" της ύλης του

κάθε τεύχους τουπεριοδικού.

ια τη διαχείριση και τροφοδότηση του ηλεκτρονικού περιοδικού με περιεχόμενο έχουν

δοθεί δικαιώματα εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη βάση δεδομένων του περιοδικού σε

εγγεγραμμένους χρήστες του ΠΣΔ. Ο έλεγχος για το αν ένας χρήστης έχει δικαίωμα

πρόσβασης στο περιβάλλον διαχείρισης του ηλεκτρονικού περιοδικού γίνεται βάσει του

ονόματος και του κωδικού χρήστηπουδιαθέτει στοΠΣΔ.

υπηρεσία έχει υλοποιηθεί και συντηρείται από τον Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών

( ) τουΕΑΙΤΥ.

RL: και , email: info@sch.gr

www.cti.gr/nts
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων

www.ypepth.gr 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

Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
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