
Πώς βλέπω ποια είναι τα video μου και πώς 
κάνω αναζήτηση στο περιβάλλον διαχείρισης;



Ποιος έχει πρόσβαση σε ένα βίντεο το οποίο είναι 
συνδεδεμένο με ένα μέλος ΔΕΠ;
Η πρόσβαση και διαχείριση βίντεο που συνδέεται με ένα μέλος ΔΕΠ μπορεί να 
γίνει από:

• Το ίδιο το μέλος ΔΕΠ με είσοδο στην πλατφόρμα opendelos.

• Από τον Διαχειριστή περιεχομένου Τμήματος, εφόσον υπάρχει.

• Από Προσωπικό Υποστήριξης, για το οποίο έχει ορισθεί πρόσβαση στο 
αντίστοιχο μάθημα.

• Από τον Διαχειριστή περιεχομένου Ιδρύματος.



Αρχικά βήματα.

1. Στην κεντρική σελίδα πατήστε ‘Είσοδος’.

3. Πατήστε ‘Περιεχόμενο’ και μετά ‘Διαχείριση’.

2. Εάν είστε μέλος ΔΕΠ πατήστε
‘Είσοδος μέσω Κεντρικής Υπηρεσίας
Πιστοποίησης’ και εισάγετε τα στοιχεία
του Ιδρυματικού Λογαριασμού.
Αν είστε Διαχειριστής Περιεχομένου
Τμήματος ή Προσωπικό Υποστήριξης
εισάγετε το email και το password.



Βήμα 1

Για έναν χρήστη μέλος ΔΕΠ, όταν εισέρχεται στον λογαριασμό του, εμφανίζονται ως 
διαθέσιμοι πόροι όλα τα βίντεο που έχουν ανατεθεί. Για έναν διαχειριστή τμήματος 
εμφανίζονται όλοι οι πόροι βίντεο που ανήκουν στο συγκεκριμένο Τμήμα.



Βήμα 2

Υποχρεωτικά τα εμφανιζόμενα βίντεο ορίζονται από το κριτήριο αναζήτησης του 
Ακαδημαϊκού έτους στο πάνω μέρος.



Βήμα 3

Μπορείτε να φιλτράρετε τα διαθέσιμα βίντεο, από τα δυναμικά φίλτρα στην 
αριστερή στήλη του περιβάλλοντος διαχείρισης περιεχομένου.



Βήμα 4

Επιλέγοντας μία Θεματική Περιοχή, Τμήμα, Μάθημα, Εκδήλωση ή Υπεύθυνο (σε περίπτωση 
που ο χρήστης είναι διαχειριστής οργανισμού ή τμήματος) εμφανίζονται μόνο τα βίντεο 
που αντιστοιχούν στην παραπάνω επιλογή.



Βήμα 5

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Κριτήρια (μπάρα αναζήτησης) 
στο πάνω μέρος του περιβάλλοντος διαχείρισης.



Βήμα 6

Τα Κριτήρια ‘Μάθημα’, ‘Εκδήλωση’ και ‘Υπεύθυνος’ διαθέτουν και επιπλέον πεδίο 
αναζήτησης κειμένου όπου μπορείτε να  πληκτρολογήσετε τα αρχικά της λέξης που 
αναζητάτε στο φίλτρο. 



Βήμα 7

Μπορείτε να συνδυάσετε διάφορους τύπους φίλτρων ώστε να εμφανιστούν 
μόνο τα βίντεο που σας ενδιαφέρουν.



Βήμα 8

Μπορείτε να αφαιρέστε ένα φίλτρο πατώντας πάνω στο εικονίδιο της 
διαγραφής και θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα αναζήτησης χωρίς το φίλτρο.



Βήμα 9

Διαλέξτε την ταξινόμηση της λίστας κατά ημερομηνία, τίτλο ή επισκέψεις.



Βήμα 10

Αλλάξτε την εμφάνιση της λίστας πόρων από λεπτομερής σε συμπτυγμένη για 
να έχετε ορατά περισσότερα αποτελέσματα.



Βήμα 11

Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο ‘Αναζήτηση’. 
Κείμενο για αναζήτηση μπορούν να αποτελούν το τμήμα, το μάθημα, ο υπεύθυνος, λέξεις 
στην περιγραφή ή λέξεις κλειδιά που έχουν εισαχθεί σε έναν πόρο.



Έχετε ολοκληρώσει την επισκόπηση και αναζήτηση στην Διαχείριση Περιεχομένου. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πλοηγηθείτε με άνεση στα βίντεο που σας ανήκουν και 
να αναζητήσετε αυτά που σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με τη χρήση φίλτρων, κριτηρίων 
ή κειμένου αναζήτησης.


