ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ E-SCHOOL
1. Ύπαρξη σύνδεσης στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΟΝΟ μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου. Αν προσπαθήσετε να συνδεθείτε μέσω COSMOTE – CYTA ή άλλου
παρόχου η εγκατάσταση του e-school δε θα πραγματοποιηθεί.
2. Επειδή το e-school είναι πρόγραμμα διαχείρισης προσωπικού, μαθητικού
δυναμικού, οικονομικών κ.λ.π. σχολικής μονάδας, η εγκατάστασή του
ενδείκνυται να πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Διευθυντή – Προϊσταμένου
της.
3. Ύπαρξη Η/Υ με εγκατεστημένα WINDOWS XP με service pack 2 ή 3 ή
VISTA, με μνήμη τουλάχιστο 1 Gb WINDOWS XP και 2 Gb για VISTA. Για
τον έλεγχο ύπαρξης των παραπάνω στοιχείων κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο
«Ο Υπολογιστής μου» - Iδιότητες (βλ. εικόνα)
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4. Να μην υπάρχει κωδικός πρόσβασης στον Η/Υ σας.

Εγκατάσταση:
1. Εφόσον αποφασίσουμε την εγκατάσταση του e-school στέλνουμε στην
διαχειριστική αρχή του λογισμικού ένα e-mail στη διεύθυνση :
eschoolsupport@ypepth.gr όπου ζητάμε να μας αποστείλουν το αρχείο XML
που είναι απαραίτητο για την εγκατάσταση του λογισμικού αναφέροντας
ταυτόχρονα στο e-mail τον επταψήφιο κωδικό της σχολικής μας μονάδας. (αν
δεν μας έχει ήδη αποστελεί).
2. Εφόσον πάρουμε μέσω mail το αρχείο XML από την διαχειριστική αρχή του
λογισμικού e-school , μετονομάζουμε1 τον υπολογιστή μας με το όνομα που
έχει το αρχείο αυτό (π.χ. αν το αρχείο ονομάζεται AGATHIA.xml, δίνουμε
στον υπολογιστή μας το όνομα AGATHIA χωρίς την επέκταση . xml
3. Μετάβαση στη σελίδα : http://pki.ypepth.gr
1

Μετονομασία Υπολογιστή: Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο «Ο Υπολογιστής μου»,
επιλέγουμε «Ιδιότητες» και από την καρτέλα «Όνομα Υπολογιστή» επιλέγουμε «Αλλαγή». Στο
πλαίσιο «’Ονομα Υπολογιστή» γράφουμε το όνομα του υπολογιστή όπως το θέλουμε και πατάμε ΟΚ
σε όλες τις καρτέλες. Η διαδικασία αυτή, μετά την ολοκλήρωσή της, απαιτεί επανεκκίνηση του Η/Υ.
Αν έχετε στο δίκτυό σας εγκατεστημένα περιφερειακά συστήματα (κοινόχρηστους εκτυπωτές,
scanners κ.α.), η μετονομασία του Η/Υ θα επιφέρει αλλαγές και θα χρειαστεί επανεγκατάστασή τους
με την οποία όμως θα ασχοληθείτε μετά την πλήρη εγκατάσταση του eschool.

Επιλέγοντας το κουμπί «Απαραίτητα» μεταβαίνουμε στη σελίδα των
απαραίτητων πιστοποιητικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση του eschool
4. Κατόπιν επιλέγουμε Αλυσίδα «Πιστοποιητικών e-School (PKCS#7)». Στο
παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε «Άνοιγμα» και κατόπιν στο νέο παράθυρο
κάνουμε διπλό κλικ στους φακέλους που παρουσιάζονται μέχρι να δείτε τη
λίστα των παρεχομένων πιστοποιητικών (5 συνολικά) τα οποία θα πρέπει να
εγκαταστήσετε ένα-ένα στον υπολογιστή σας κάνοντας διπλό κλικ στο καθένα
από αυτά (βλ. εικόνα)

5. Μεταβαίνουμε στη σελίδα https://www4.eschooldm.ypepth.gr/Deploy κι από
εκεί επιλέγουμε «Σελίδα διάθεσης εφαρμογών»
6. Από τη σελίδα αυτή επιλέγουμε «Eγκατάστση ΝET Framework 2.0» Από το
εικονίδιο που θα ανοίξει επιλέγουμε «εκτέλεση» και περιμένουμε την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εν λόγω προγράμματος, αφού
αποδεχτείτε τους όρους της εγκατάστασης. Πιθανόν ο υπολογιστής σας μετά
την εγκατάσταση να ζητήσει επανεκκίνηση.
7. Κατόπιν από την ίδια σελίδα επιλέγουμε «Εγκατάσταση eSchool Γραμματειακή Διαχείριση». Αυτόματα στην οθόνη παρατηρούμε την
προσπάθεια σύνδεσης του Η/Υ με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
προκειμένου να ξεκινήσει η εγκατάσταση του e-school (βλ.εικόνα)

8. Κατόπιν, στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε «Εγκατάσταση» (βλ. εικόνα)

Η διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά
έως και 1 ώρα.
9. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λογισμικού στον υπολογιστή
σας θα σας ζητηθεί η παραμετροποίηση των στοιχείων της σχολική σας
μονάδας. (βλ. εικόνα) Επιλέγουμε «Πλήρη παραμετροποίηση» και πατάμε
«Επόμενο»

10. Στο παράθυρο ανάκλησης εξωτερικών δεδομένων κάνουμε κλικ στο κουμπί
ως εικόνα έναν φάκελο και αναζητούμε το αρχείο XML που μας έχει
αποσταλεί, εκεί που το αποθηκεύσαμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν έχετε δώσει σωστό όνομα στον Η/Υ η εγκατάσταση θα διακοπεί
και θα πρέπει να επανέλθετε αφού τροποποιήσετε το όνομα του Η/Υ σας.
11. Πατώντας «Επόμενο» μεταβαίνετε στο παράθυρο των στοιχείων της σύνδεσής
σας στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Στο πλαίσιο «Εξυπηρετητής SMTP» γράφετε mail.sch.gr
ως TCP πόρτα εξυπηρετητή αφήνετε την 25 και στο πλαίσιο «Ηλεκτρονική
διεύθυνση αποστολέα» καταχωρείτε το mail της σχολικής σας μονάδας στο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. (βλ. εικόνα)

Για να ελέγξετε την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρήσατε πατήστε το κουμπί
«Δοκιμή». Θα πρέπει μετά τη δοκιμή, αν όλα έγιναν σωστά, να δείτε το μήνυμα
«Ένα δοκιμαστικό μήνυμα Εmail στάλθηκε επιτυχώς» (βλ. εικόνα

Πατάμε ΟΚ και προχωράμε στο επόμενο βήμα.
12. Στο παράθυρο που ανοίγει απενεργοποιούμε την επιλογή «Δημιουργία
προγραμματισμένης εργασίας συγχρονισμού» και πατάμε «Επόμενο» (βλ.
εικόνα)

13. Στο παράθυρο που ακολουθεί διαπιστώνουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει της
διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού e-school. Πατάμε «Τέλος» (βλέπε
εικόνα)

Ο Η/Υ συνεχίζει να εγκαθιστά αρχεία του eschool . Περιμένουμε την ολοκλήρωση
της εγκατάστασης. Με την ολοκλήρωση θα δείτε σχετικό μήνυμα στην οθόνη του
Η/Υ σας. (βλ. εικόνα)

14. Η εφαρμογή eschool θα πρέπει να συγχρονιστεί με την αντίστοιχη βάση
δεδομένων του ΥΠΕΠΘ. Για το λόγω αυτό αφού πατήσετε ΟΚ στο προηγούμενο
βήμα, αυτόματα ενεργοποιείται η διαδακασία συγχρονισμού. Σε περίπτωση που δεν
ενεργοποιηθεί από μόνη της, ανοίγετε εσείς την εφαρμογή από το κουμπί «Έναρξη –
Προγράμματα – ΕΠΑΦΟΣ - eSchool - Γραμματειακή Διαχείριση». Στο παράθυρο
που ανοίγει με τον τίτλο «Συγχρονισμός με ΚΒΔ» καταχωρούμε τους κωδικούς
πρόσβασης της σχολικής μας μονάδας (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης – βλ.
εικόνα) και πατάμε εκτέλεση.

Η διαδικασία του συγχρονισμού διαρκεί αρκετές ώρες. Θα πρέπει να αφήσετε τον
Η/Υ ανοιχτό μέχρι που να δείτε ότι η διαδικασία συγχρονισμού έχει ολοκληρωθεί.
15. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του eschool κάθε φορά που ανοίγουμε
την εφαρμογή («Έναρξη – Προγράμματα – ΕΠΑΦΟΣ - eSchool - Γραμματειακή
Διαχείριση») δίνουμε ως όνομα χρήστη admin και ως κωδικό πρόσβασης
admin@eschool
Για τις σχολικές μονάδες που έχουν στη διάθεσή τους τον ΕΠΑΦΟ, υπάρχει η
δυνατότητα μετάπτωσης των στοιχείων του ΕΠΑΦΟΥ στο eschool με κάποιες
προϋποθέσεις. Σχετικές οδηγίες θα δοθούν αργότερα.
Πληροφορίες: Πετρίδης Αναστάσιος 2331092208 - 6977331518
Τσουλής Μιλτιάδης 2331099201 - 6948882929
Καλή Επιτυχία!!

