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ProxiTour CMS (Content Management System – Σύστημα Διαχείρισης
Περιεχομένου)
Το ProxiTour CMS είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση του
περιεχομένου (εκθέματα, φωτογραφίες, ηχητικές αφηγήσεις, κλπ). Το ProxiTour CMS είναι
ππροσβάσιμο μέσω ενός φυλλομετρητή (web browser) στη διεύθυνση https://web.proxitour.com/

Ρυθμίσεις
Υπάρχουν δυο ειδών χρήστες στο ProxiTour CMS, ο admin και ο user. Ο “admin”, είναι αυτός που
αναλαμβάνει να κάνει και τις βασικές ρυθμίσεις για το περιεχόμενο των μουσείων που διαθέτει σαν
πελάτης αλλά και μπορεί να δημιουργεί εκθέματα και διαδρομές. Ο “user” απλά έχει τη δυνατότητα να
δημιουργεί και να επεξεργάζεται εκθέματα και διαδρομές. Το μενού του ProxiTour CMS προσαρμόζεται
ανάλογα με το είδος του χρήστη, ο admin έχει μια επιπλέον επιλογή με όνομα “Ρυθμίσεις”. To μενού και
στις δύο περιπτώσεις, φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Εικόνα 1: Admin menu

Εικόνα 2: User menu

Στις ρυθμίσεις, υπάρχουν αρκετές επιλογές. Οι περισσότερες από αυτές είναι ξεχωριστές για κάθε
μουσείο που δημιουργούμε, εκτός από τις επιλογές “Μουσεία”, και “Λογαριασμοί χρηστών”.
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Ηλικιακές κατηγορίες
To ProxiTour υποστηρίζει διαφορετικά κείμενα και ηχητικές αφηγήσεις ανάλογα με την ηλικία του
χρήστη. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες: Ενήλικες (προεπιλεγμένη κατηγορία), ΓυμνάσιοΛύκειο, Δημοτικό. Εάν δεν θέλετε να έχετε διαφορετικά κείμενα ανά ηλικία, τότε όλα τα
κείμενα/αφηγήσεις θα αφορούν την βασική κατηγορία «Ενήλικες».
Οι ηλικιακές κατηγορίες είναι υπεύθυνες για να προσαρμόζονται οι περιγραφές των εκθεμάτων και των
διαδρομών με βάση την ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα, να γράψετε διαφορετικά
κείμενα έτσι ώστε χρήστες του mobile app, διαφορετικών ηλικιών να καταλαβαίνουν τις περιγραφές. Για
την επεξεργασία των ηλικιακών κατηγοριών που θα έχει το κάθε μουσείο επιλέγετε από το μενού,
“Ρυθμίσεις” και μετά “Ηλικιακές κατηγορίες”.

Στη συνέχεια εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Όταν θα μπείτε πρώτη φορά στις ρυθμίσεις για ένα μουσείο για τις ηλικιακές κατηγορίες η μόνη που
είναι ενεργοποιημένη είναι η κατηγορία “Ενήλικες”, η οποία και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Αν
επιθυμείτε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και τις άλλες δυο που είναι το “Δημοτικό” και το “ΓυμνάσιοΛύκειο ή κάποιες από αυτές.
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Γλώσσες
Αυτή η ρύθμιση είναι υπεύθυνη για να προσαρμόζονται οι περιγραφές των εκθεμάτων και των
διαδρομών με βάση την γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι σας δίνεται η δυνατότητα, να γράψετε διαφορετικά
κείμενα σε διαφορετικές γλώσσες, έτσι ώστε χρήστες του mobile app, διαφορετικών εθνικοτήτων, να
καταλαβαίνουν τις περιγραφές. Για να επεξεργαστείτε ποιες γλώσσες θα έχει το κάθε μουσείο μπορείτε
να επιλέξετε πρώτα το μενού “Ρυθμίσεις” και μετά “Γλώσσες ”. Μπορείτε να προσθέσετε όσες γλώσσες
επιθυμείτε.

Στη συνέχεια εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη

Όταν θα μπείτε πρώτη φορά στις ρυθμίσεις για ένα μουσείο για τις γλώσσες, η μόνη που είναι
ενεργοποιημένη είναι τα αγγλικά, η οποία και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Αν επιθυμείτε, μπορείτε
να ενεργοποιήσετε και τις υπόλοιπες τρείς ή κάποιες από αυτές.
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QR codes
Τα QR codes παράγονται αυτόματα με τη δημιουργία ενός εκθέματος. Αυτό έχει ως σκοπό να έχετε και
έναν εναλλακτικό τρόπο εμφάνισης της πληροφορίας ενός εκθέματος στη mobile εφαρμογή. Για να δείτε
τα QR codes των εκθεμάτων του μουσείου που σας ενδιαφέρει επιλέγετε το μενού “Ρυθμίσεις” και μετά
“QR codes ”.

Στη συνέχεια εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
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Η πρώτη γραμμή διαθέτει φίλτρο το οποίο επιτρέπει την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου QR code από
έκθεμα. Αν πατήσετε πάνω στον αριθμό του κάθε qr code εμφανίζεται ένα παράθυρο με αυτό.

Τέλος πατώντας το κουμπί κάτω δεξιά στην αρχική οθόνη “Εξαγωγή Qr Codes”, κατεβαίνουν σε excel
αρχείο όλα τα qr codes των εκθεμάτων του μουσείου.

Μουσεία
Τα μουσεία χωρίζονται σε “Δημόσια” και “Ιδιωτικά”, όπως θα δείτε παρακάτω στις εικόνες. Αυτό στην
πράξη σημαίνει πως σαν χρήστες του ProxiTour CMS, μπορείτε να φτιάξετε ή να επεξεργαστείτε μουσεία,
και όσο δεν έχετε τελειώσει με τα περιεχόμενα τους, μπορείτε να τα θέσετε ως “Ιδιωτικά”. Αυτό θα κάνει
την mobile εφαρμογή να μην εμφανίζει το περιεχόμενό σας. Τα μουσεία που έχουν δηλωθεί ως
«Δημόσια (Public)” εμφανίζονται κανονικά στη mobile εφαρμογή. Θα αναλυθεί σε άλλη ενότητα το πως
μπορείτε να δείτε τα private μουσεία μέσω της mobile εφαρμογής.

Δημιουργία πληροφοριών Μουσείου
Βήμα 1Ο: Στο μενού της διαδικτυακής εφαρμογής επιλέγετε “Ρυθμίσεις” και μετά “Μουσεία”.
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Βήμα 2ο: Εμφανίζεται η εξής σελίδα:

Η πρώτη γραμμή διαθέτει φίλτρο, το οποίο επιτρέπει την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου μουσείου. Για
την δημιουργία ενός νέου μουσείου, πατήστε στο μπλε κουμπί στα δεξιά της οθόνης “Δημιουργία
Μουσείου ”.

Στη συνέχεια εμφανίζεται παράθυρο που σας ζητάει να διαλέξετε τη γλώσσα που θέλετε να
δημιουργήσετε το μουσείο, κάνοντας μια επιλογή από το drop down μενού.
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Βήμα 3ο: Στην φόρμα που προβάλλεται στην οθόνη σας μπορείτε να συμπληρώσετε τα ακόλουθα:

➢ Το όνομα του μουσείου στο πεδίο ‘’Όνομα’’.
➢ Tον κωδικό του μουσείου στο πεδίο ‘’Κωδικός’’
➢ Την διεύθυνση του μουσείου στο πεδίο ‘’Διεύθυνση’’.
➢ Την χώρα που βρίσκεται το μουσείο στο πεδίο ‘’Χώρα’’.
➢ Την πόλη που βρίσκεται το μουσείο στο πεδίο ‘’Πόλη’’.
➢ Τον ταχυδρομικό κώδικα στο πεδίο “Ταχυδρομικός Κώδικας”
➢ Τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου του μουσείου στο πεδίο ‘’Τηλέφωνο’’.
➢ Τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του μουσείου στο πεδίο “Κινητό’’.
➢ Το email του μουσείου στο πεδίο “email”
➢ Την τιμή του εισιτηρίου στο πεδίο ‘’Τιμή εισιτηρίου’’.
➢ Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου στο πεδίο ‘’Ωράριο λειτουργίας’’.
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➢ Επιλογή του τύπου της πρόσβασης που θα έχει το μουσείο στο mobile app ή ιδιωτικό ή δημόσιο
από το drop down menu “Πρόσβαση Κινητού”. H default επιλογή είναι «Ιδιωτικό (Private)», το
οποίο σημαίνει ότι για να το δείτε στο mobile app χρειάζεται κωδικός. Όταν το μουσείο είναι
«Δημόσιο (Public)» τότε είναι προσβάσιμο από όλους τους χρήστες της Mobile App.
➢ Στη συνέχεια πρέπει υποχρεωτικά να καταγραφεί η τοποθεσία του μουσείου, πατώντας το
κουμπί “Τοποθέτηση στον χάρτη” και θα εμφανιστεί το αντίστοιχο παράθυρο. Κάνετε zoom στον
χάρτη, με τη βοήθεια του scroll κουμπιού του ποντικιού, μέχρι να φτάσετε στο σημείο του χάρτη
που είναι το μουσείο και πατάτε αριστερό κλικ πάνω στον χάρτη. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
”Τοποθέτησε σημάδι” και τέλος το κουμπί πίσω.

➢ Κάτω από το κουμπί “Τοποθέτηση στον χάρτη”, μπορείτε να βάλετε περιγραφή για το μουσείο.
➢ Με το κουμπί “Επιλογή εικόνας/ες” μπορείτε να διαλέξετε από τον υπολογιστή σας τις εικόνες
που μπορείτε να ανεβάσετε.`
➢ Αφού τελειώσετε πατήστε το κουμπί “Αποθήκευση” κάτω αριστερά.
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Επεξεργασία πληροφοριών Μουσείου
Βήμα 1Ο: Στο μενού της διαδικτυακής εφαρμογής επιλέγετε ‘’Ρυθμίσεις’’ και μετά ‘’Μουσεία’’.

Βήμα 2ο: Εμφανίζεται η εξής σελίδα και πατάτε το εικονίδιο μολύβι
θέλετε να επεξεργαστείτε.

στη γραμμή του μουσείου που

Στη συνέχεια εμφανίζεται παράθυρο που σας ζητάει να διαλέξετε τη γλώσσα που θέλετε να
δημιουργήσετε το μουσείο, κάνοντας μια επιλογή από το drop down μενού. Οι γλώσσες που
εμφανίζονται σε αυτό το drop down menu, είναι οι γλώσσες που έχει ήδη μεταφραστεί το μουσείο.
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Βήμα 3ο: Στην φόρμα που προβάλλεται στην οθόνη σας μπορείτε να επεξεργαστείτε όλες τις
πληροφορίες που προσθέσατε κατά τη δημιουργία του μουσείου.

Βήμα 4ο: Αφού τελειώσετε πατάτε το κουμπί “Αποθήκευση” κάτω αριστερά.
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Προσθήκης μετάφρασης πληροφοριών Μουσείου
Βήμα 1Ο: Στο μενού της διαδικτυακής εφαρμογής επιλέγετε “Ρυθμίσεις” και μετά “Μουσεία”.

Βήμα 2ο Εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα και πατάτε το εικονίδιο της στήλης “Προσθήκη μετάφρασης”
στη γραμμή του μουσείου που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Στη συνέχεια εμφανίζεται παράθυρο που σας ζητάει να διαλέξετε τη γλώσσα που θέλετε να
δημιουργήσετε το μουσείο, κάνοντας μια επιλογή από το drop down μενού.
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Βήμα 3ο: Στην φόρμα που προβάλλεται στην οθόνη, τα δεδομένα που μπορείτε να μεταφράσετε είναι
αυτά του Ονόματος και της Περιγραφής.

Βήμα 4ο: Αφού τελειώσετε πατάτε το κουμπί “Αποθήκευση” κάτω αριστερά.
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Λογαριασμοί χρηστών
Η επιλογή στο μενού “Λογαριασμοί χρηστών” επιλέγοντας την, σας εμφανίζει όλους τους χρήστες που
έχουν πρόσβαση στο ProxiTour CMS για το δικό σας οργανισμό. Για να δείτε ποιους χρήστες έχετε στον
οργανισμό σας πατήστε στο μενού “Ρυθμίσεις” και μετά στο “ Λογαριασμοί χρηστών ”.

Στη συνέχεια εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Η πρώτη γραμμή διαθέτει φίλτρο το οποίο επιτρέπει την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου λογαριασμού.
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Δημιουργία χρήστη
Για να δημιουργήσουμε έναν καινούριο χρήστη πρέπει να πατήσετε το κουμπί “Δημιουργία Χρήστη” .

Το κουμπί αυτό σας εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο.

Στην φόρμα που αναδύεται, μπορείτε να προσθέσετε τα ακόλουθα:
➢ Το όνομα του χρήστη στο πεδίο ‘’Όνομα Χρήστη’’.
➢ Το email του χρήστη στο πεδίο “Email”.
➢ Τον κωδικό του χρήστη στο πεδίο “Κωδικός”.
➢ Την επιβεβαίωση του κωδικού χρήστη στο πεδίο “Επιβεβαίωση Κωδικού”.
➢ Σε ποια μουσεία του οργανισμού σας θα έχει πρόσβαση ο χρήστης από το drop down menu
“Επιλογή Μουσείων”.
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Το drop down επιλογής μουσείων έχει την εξής μορφή:

Για να δώσετε πρόσβαση σε μουσεία στον χρήστη, αρκεί να πατήσετε πάνω στο checkbox της κάθε
επιλογής.
Αφού τελειώσετε με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες πατάτε το κουμπί “Αποθήκευση”.
Επεξεργασία χρήστη
Για να επεξεργαστείτε έναν χρήστη αρκεί να πατήσετε το εικονίδιο με το μολύβι
και θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.

στη λίστα χρηστών
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Μπορείτε να επεξεργαστείτε όλες τις πληροφορίες αν θέλετε, ακόμα και να αλλάξετε κωδικό. Όπως
βλέπετε, ο συγκεκριμένος χρήστης έχει πρόσβαση σε 6 μουσεία, οπότε αν πατήσετε πάνω στο drop down
μενού θα είναι αυτής της μορφής.

Μπορείτε πάλι να προσθέσετε περισσότερα μουσεία ή να αφαιρέσετε.
Προβολή πληροφοριών ιδιωτικού χρήστη.
Όπως βλέπετε στην εικόνα με τη λίστα των χρηστών, υπάρχει ένας χρήστης με όνομα privateAccessUser.
Αυτός ο χρήστης δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα, όταν ένας κανονικός χρήστης δημιουργεί
πρώτη φορά για την οργάνωση του, κάποιο ιδιωτικό μουσείο ή ιδιωτική διαδρομή. Η χρησιμότητα αυτού
του χρήστη είναι μόνο για να μπορείτε να βλέπετε πως εμφανίζονται τα περιεχόμενα ενός μουσείου ή
μιας διαδρομής στο mobile app όσο ακόμα είναι σε δημιουργία, χωρίς να τα κάνετε διαθέσιμα στο ευρύ
κοινό.
Για να το επιτύχετε αυτό, πρέπει αρχικά, να πατήσετε το εικονίδιο με το μάτι
, στην επιλογή της
λίστας για τον ιδιωτικό χρήστη για να δείτε τα στοιχεία σύνδεσης. Κάνοντας αυτό εμφανίζετε το εξής
παράθυρο:
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Κατηγορίες – Υποκατηγορίες
Προκειμένου να είναι εύκολή η επεξεργασία, περιήγηση και ομαδοποίηση των εκθεμάτων σας η
πλατφόρμα σας δίνει τη δυνατότητα να τα κατατάξετε σε διαφορετικές κατηγορίες.
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να φτιάξετε ομάδες κατηγοριών που στη πλατφόρμα αναφέρονται
ως «κατηγορίες» και μέσα σε αυτές να δημιουργήσετε τις κατηγορίες με τις οποίες θα ομαδοποιήσετε
τα εκθέματα σας. Στη πλατφόρμα αναφέρονται ως «Υποκατηγορίες». Έτσι ακόμα και οι υποκατηγορίες
σας θα είναι ομαδοποιημένες και θα μπορείτε να τις διαχειριστείτε και να τις προσπελάσετε ευκολά.
Ο παρακάτω οδηγός μας δείχνει βήμα προς βήμα πως αυτό καθίσταται εφικτό.
Για τη δημιουργία, περιήγηση και επεξεργασία των κατηγοριών σας, επιλέξτε στο μενού αριστερά την
επιλογή “Ρυθμίσεις” και μετά, “Κατηγορίες / Υποκατηγορίες”.

Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:
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Η πρώτη γραμμή διαθέτει φίλτρα το οποία επιτρέπουν την εμφάνιση μιας συγκεκριμένης ήδη
υπάρχουσας κατηγορίας με το όνομα που αυτή έχει και για τη γλώσσα που επιλέξατε. Υπενθύμιση: Όταν
δημιουργείτε μια καινούρια κατηγορία, αυτή είναι διαθέσιμή σε όλες τις γλώσσες τις οποίες έχετε
καθορίσει στο μενού του διαχειριστή.
Ο πίνακας που εμφανίζεται ακριβώς από κάτω, προβάλει τις υπάρχουσες κατηγορίες (αν υπάρχουν) με
τις εξής πληροφορίες: Αριθμός Κατηγορίας, Όνομα Κατηγορίας και λίστα υποκατηγοριών που αυτή
εμπεριέχει. Δίδεται επίσης η δυνατότητα προβολής – επεξεργασίας μιας κατηγοριοποίησης ή ακόμα και
η διαγραφή της.
Δημιουργία νέας κατηγορίας
Για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας, πατήστε στο μπλε κουμπί στα δεξιά της οθόνης “Δημιουργία
Κατηγορίας ”

Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

Εδώ επιλέξτε τη γλώσσα για την οποία θέλετε να δώσετε όνομα στην κατηγορία σας. Συμπληρώστε το
όνομα αυτής και επιλέξτε αν θέλετε οι υποκατηγορίες που θα δημιουργήσετε, να μπορούν να
αντιστοιχηθούν ταυτόχρονα σε ένα έκθεμα. Όταν είστε έτοιμοι πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση». Αφού
ολοκληρώσετε την προσθήκη, πατήστε το κουμπί “Back” και η κατηγορία σας θα εμφανίζεται πια στη
προηγούμενη λίστα με τις διαθέσιμες κατηγορίες.
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Αφού δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία, είστε σε θέση να αλλάξετε το όνομα αυτής για τις υπόλοιπες
γλώσσες που υποστηρίζει το μουσείο ή ο οργανισμός σας.
Στο δικό μας παράδειγμα έχουμε δημιουργήσει τη γενική ομάδα κατηγοριών «Νομίσματα». Πατώντας
πάνω στο εικονίδιο

δίπλα από τη κατηγορία, ανοίγει στην οθόνη μας, το παρακάτω πλαίσιο:

Από το μενού «Επιλογή Γλώσσας», επιλέγουμε τη γλώσσα για την οποία θέλουμε να αλλάξουμε τη
κατηγορία «Χρονολογική». Στο παράδειγμά μας, επιλέγουμε τα αγγλικά και μεταφράζουμε τα νομίσματα
σε “Chronological ” όπως φαίνεται και στη παρακάτω εικόνα.

Όταν είστε έτοιμοι πατάτε το κουμπί «Αποθήκευση» και στη συνέχεια «Πίσω».
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Εισαγωγή - προβολή υποκατηγοριών σε μια κατηγορία
Για να εισάγετε, αλλά και να δείτε ποιες υποκατηγορίες περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη
κατηγορία, πατήστε πάνω στο εικονίδιο
της λίστας “Categories / Subcategories” για τη κατηγορία
αυτή. Στο παράδειγμά μας, πατώντας πάνω στο εικονίδιο για τη κατηγορία «Νομίσματα» που
δημιουργήσαμε στο προηγούμενο παράδειγμα, βλέπουμε τη παρακάτω οθόνη:

Για τη δημιουργία μιας νέας υποκατηγορίας πατήστε το εικονίδιο «Δημιουργία Υποκατηγορίας» για να
σας εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:
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Επιλέγετε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εισάγετε το όνομα της υποκατηγορίας και πληκτρολογείτε το
όνομα αυτής. Στο παράδειγμα μας το όνομα είναι «Βυζαντινά νομίσματα». Πατάτε το εικονίδιο «Save»
ώστε να αποθηκεύσετε τη νέα υποκατηγορία και στη συνέχεια το εικονίδιο «Back» για επιστροφή στη
προηγούμενη οθόνη.
Μετάφραση υποκατηγορίας σε άλλες γλώσσες:
Αν έχετε να διαχειριστείτε εκθέματα και σε άλλες γλώσσες, τότε συνίσταται η μετάφραση της
υποκατηγορίας που μόλις δημιουργήθηκε στις γλώσσες αυτές. Στο παράδειγμά αυτό, θα αποθηκεύσετε
την υποκατηγορία «Προϊστορική περίοδος» και στα αγγλικά.
Για να γίνει αυτό πατήστε όπως και πριν στο εικονίδιο
παρακάτω παράθυρο, το εικονίδιο

δίπλα από τη κατηγορία νομίσματα και στο

δίπλα από τα «Προϊστορική περίοδος».

Στο νέο πλαίσιο από το μενού «Επιλογή Γλώσσας» επιλέγετε “English” και πληκτρολογείτε το όνομα της
υποκατηγορίας στα αγγλικά. Στο παράδειγμά μας, «Prehistoric era». Όταν είστε έτοιμοι πατάτε το
εικονίδιο «Αποθήκευση» για αποθήκευση και το εικονίδιο «Πίσω» για επιστροφή στη προηγούμενη
οθόνη.
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Συλλογές
Προκειμένου να είναι εύκολή η περιήγηση στα εκθέματά σας, η πλατφόρμα σας δίνει τη δυνατότητα να
τα ομαδοποιήσετε σε συλλογές. Ο παρακάτω οδηγός, δείχνει βήμα προς βήμα πως αυτό καθίσταται
εφικτό.
Για τη δημιουργία, περιήγηση και επεξεργασία των συλλογών σας, επιλέξτε στο μενού αριστερά την
επιλογή “Ρυθμίσεις ” και μετά “Συλλογές”.
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Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

Η πρώτη γραμμή διαθέτει φίλτρα το οποία επιτρέπουν την εμφάνιση μιας συγκεκριμένης ήδη
υπάρχουσας συλλογής με το όνομα που αυτή έχει για τη γλώσσα που επιλέξατε. Υπενθύμιση: Όταν
δημιουργείτε μια καινούρια συλλογή, αυτή είναι διαθέσιμή σε όλες τις γλώσσες τις οποίες έχετε
καθορίσει στο μενού του διαχειριστή.
Ο πίνακας που εμφανίζεται ακριβώς από κάτω, προβάλει τις υπάρχουσες συλλογές (αν υπάρχουν) με τις
εξής πληροφορίες: Αριθμός Συλλογής, Όνομα Συλλογής και λίστα εκθεμάτων που αυτή εμπεριέχει.
Δίδεται επίσης η δυνατότητα προβολής – επεξεργασίας μιας συλλογής, ή ακόμα και η διαγραφή της.

Δημιουργία νέας συλλογής
Για τη δημιουργία μιας νέας συλλογής, πατήστε στο μπλε κουμπί στα δεξιά της οθόνης “Δημιουργία
Συλλογής ”

Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:
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Εδώ επιλέξτε τη γλώσσα για την οποία θέλετε να δώσετε όνομα στη συλλογή σας, συμπληρώστε το
όνομα αυτής και πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση». Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη, πατήστε το
κουμπί “Back” και η συλλογή σας θα εμφανίζεται πια στη προηγούμενη λίστα με τις διαθέσιμες
συλλογές.
Προβολή των εκθεμάτων μιας συλλογής
Για να δείτε ποια εκθέματα περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη συλλογή, πατήστε πάνω στο εικονίδιο
της λίστας “Προϊστορική Ήπειρος ” για τη συλλογή αυτή. Στο παράδειγμά μας, πατώντας πάνω στο
εικονίδιο για τη Συλλογή 1 που δημιουργήθηκε προηγουμένως, βλέπουμε τη παρακάτω οθόνη:
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Από το νέο παράθυρο που εμφανίζεται φαίνεται πως στη συλλογή 1 και για τη γλώσσα των ελληνικών
αυτή τη στιγμή αντιστοιχούν τα παρακάτω εκθέματα.
1. Χειροπέλεκυς
2. Κύπελλο του Νέστωρα
3. Βυζαντινό Νόμισμα
Σε περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε ένα έκθεμα από μία συλλογή, μπορείτε να το κάνετε πατώντας
πάνω στο εικονίδιο

δίπλα από το συγκεκριμένο έκθεμα.

Δωμάτια
Προκειμένου να είναι εύκολή η περιήγηση στα εκθέματά σας, η πλατφόρμα σας δίνει τη δυνατότητα να
τα ομαδοποιήσετε σε δωμάτια. Ο παρακάτω οδηγός δείχνει βήμα προς βήμα πως αυτό καθίσταται
εφικτό.
Για τη δημιουργία, περιήγηση και επεξεργασία των δωματίων σας, επιλέξτε στο μενού αριστερά την
επιλογή “Ρυθμίσεις ” και μετά “Δωμάτια”.
Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

Η πρώτη γραμμή διαθέτει φίλτρα το οποία επιτρέπουν την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου υπάρχων
δωματίου με το όνομα που αυτό έχει για τη γλώσσα που επιλέξατε. Υπενθύμιση: Όταν δημιουργείτε ένα
καινούριο δωμάτιο, αυτό είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες τις οποίες έχετε καθορίσει στο μενού του
διαχειριστή.
Ο πίνακας που εμφανίζεται ακριβώς από κάτω, προβάλει για τα υπάρχοντα δωμάτια (αν υπάρχουν) τις
εξής πληροφορίες: Αριθμός δωματίου, Όνομα δωματίου και λίστα εκθεμάτων που αυτή εμπεριέχει.
Δίδεται επίσης η δυνατότητα προβολής – επεξεργασίας ενός δωματίου, ή ακόμα και η διαγραφή του.
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Δημιουργία νέου δωματίου
Για τη δημιουργία ενός νέου, πατήστε στο μπλε κουμπί στα δεξιά της οθόνης “Δημιουργία δωματίου ”

Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

Εδώ επιλέξτε τη γλώσσα για την οποία θέλετε να δώσετε όνομα στο δωμάτιο σας, συμπληρώστε το
όνομα και πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση». Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη, πατήστε το κουμπί
“Back” και η συλλογή σας θα εμφανίζεται πια στη προηγούμενη λίστα με τις διαθέσιμες συλλογές.
Προβολή των εκθεμάτων ενός δωματίου
Για να δείτε ποια εκθέματα περιλαμβάνονται σε ένα δωμάτιο, πατήστε πάνω στο εικονίδιο
της
λίστας “Αίθουσα 1 ” για το δωμάτιο αυτό. Στο παράδειγμά μας, πατώντας πάνω στο εικονίδιο για την
Αίθουσα 1 που δημιουργήσαμε προηγουμένως, βλέπουμε τη παρακάτω οθόνη:
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Από το νέο παράθυρο που εμφανίζεται φαίνεται πως στο δωμάτιο 1 και για τη γλώσσα των ελληνικών
αυτή τη στιγμή αντιστοιχούν τα παρακάτω εκθέματα.
1.
2.
3.
4.
5.

Χειροπέλεκυς
Κύπελλο του Νέστωρα
Θησαυρός χάλκινων πελέκεων και εργαλείων Καταμάχης
Αγγείο φύλαξης αρωματικών ελαίων (ψευδόστομος αμφορίσκος), Μαζαράκι (Ν. Ιωαννίνων)
Κόκκινη ώχρα, Σπήλαιο Καστρίτσας (Ν. Ιωαννίνων)

Σε περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε ένα έκθεμα από ένα δωμάτιο, μπορείτε να το κάνετε πατώντας
πάνω στο εικονίδιο

δίπλα από το συγκεκριμένο έκθεμα.
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Χάρτες
Για κάθε έκθεμα που έχετε δημιουργήσει, προκειμένου οι περιηγήσεις να είναι λειτουργικές, θα πρέπει
να υποδείξετε στην εφαρμογή ProxiTour τη τοποθεσία αυτού. Για να γίνει επιλέξτε το μενού στα
αριστερά «Ρυθμίσεις» και μετά «Χάρτες»

Πατώντας στην επιλογή “ Χάρτες ” , θα εμφανιστεί το παρακάτω υπό-μενού:

Η διαδικασία ενσωμάτωσης εκθεμάτων στο χάρτη διαφέρει ανάλογα με το αν τα εκθέματα βρίσκονται
σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Αυτό οφείλεται στη μη δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας GPS, σε
κλειστούς χώρους λόγο περιορισμένης κάλυψής. Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η αδυναμία, η
εφαρμογή ProxiTour υποστηρίζει τον εντοπισμό της θέσης σε εσωτερικό χώρο με τη χρήση beacons,
ασύρματων πομπών Bluetooth χαμηλής ενέργειας. Ο συγκεκριμένος οδηγός θα σας καθοδηγήσει βήμα
προς βήμα και για τις 2 περιπτώσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

29 | Σ ε λ ί δ α

Ενσωμάτωση εκθεμάτων στο χάρτη για εσωτερική τοποθεσία
Προκειμένου ο χρήστης να βοηθηθεί στην τοποθέτηση των εκθεμάτων σε εσωτερικό χώρο, η εφαρμογή
ProxiTour, επιτρέπει την ενσωμάτωση κάτοψής του χώρου πάνω στο χάρτη έτσι ώστε σε επόμενο βήμα
να υποδείξει τη θέση των εκθεμάτων απευθείας πάνω στη κάτοψή.
Τοποθέτηση της κάτοψής πάνω στο χάρτη.
Πατήστε πάνω στην επιλογή “Floor plans” όπως εμφανίστηκε στο προηγούμενο υπό-μενού. Με την
επιλογή αυτή θα εμφανιστεί το παρακάτω περιβάλλον.

Για τη βοήθεια σας, στα δεξιά υπάρχουν τα βήματα τα οποία πρέπει να εκτελέσετε για την ενσωμάτωση
της κάτοψης στο χάρτη.
Ως πρώτο βήμα, πατήστε το κουμπί “Choose File”, όπως φαίνεται στην εικόνα. Στο παράθυρο που θα
ανοίξει περιηγηθείτε στα αρχεία του υπολογιστή σας και επιλέξτε την κάτοψη που θέλετε να
ενσωματώσετε.

Όταν έχετε επιλέξει το σωστό αρχείο, δώστε μια περιγραφή στο πεδίο “Description” που να
αντικατοπτρίζει τη κάτοψη, δηλώστε τον όροφο τον οποίο περιγράφει η κάτοψη όπως φαίνεται στο
παράδειγμα και πατήστε το κουμπί “Ανέβασμα ”.
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Θα δείτε τα στοιχεία της κάτοψης να εμφανίζονται στη πάνω γραμμή:

Το επόμενο βήμα αφορά την ενσωμάτωση της κάτοψης που μόλις ανέβηκε στο χάρτη. Προκειμένου να
συμβεί αυτό, θα πρέπει να υποδειχτεί στο χάρτη (πατώντας πάνω), που βρίσκεται η κάτω αριστερά γωνία
της κάτοψής και η πάνω δεξιά γωνία.
Μόλις βρείτε το σωστό σημείο πατάτε το κουμπί “Τοποθετήστε ” και βλέπετε τις συντεταγμένες να
εμφανίζονται δίπλα όπως στη παρακάτω εικόνα:
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Το Image opacity, που εμφανίζεται στο χάρτη, θα βοηθήσει, κάνοντας τη κάτοψή ημιδιαφανή, να θέσετε
τα σημεία σωστά στο χάρτη:

Όταν βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει σωστά τα σημεία πάνω στο χάρτη, πατάτε το κουμπί “Αποθήκευση ”.
Η κάτοψη σας, έχει περαστεί σωστά στο χάρτη και αποθηκευτεί στην εφαρμογή ProxiTour.
Τοποθέτηση εκθεμάτων στο χάρτη
Προκειμένου η εφαρμογή να γνωρίζει τη τοποθεσία των εκθεμάτων και να την προβάλει στον επισκέπτη
της εφαρμογής, θα πρέπει να υποδείξετε την ακριβή τοποθεσία τους στο χάρτη. Για να γίνει αυτό
επιλέγετε στο υπό-μενού χάρτης, την επιλογή “Set Exhibits on Map” όπου και θα σας εμφανιστεί το
παρακάτω περιβάλλον.

Η γραμμή κάτω από το χάρτη περιέχει διάφορα φίλτρα, από όπου μπορείτε:
•

Να ψάξετε ένα συγκεκριμένο έκθεμα με βάση το όνομά του.
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•
•
•

Να επιλέξετε (αν υπάρχουν) κάποια από τις κατόψεις που έχετε «ανεβάσει» στην εφαρμογή
όπως αναφέρθηκε στη προηγούμενη υποενότητα.
Να φιλτράρετε τα εκθέματα μιας συγκεκριμένης διαδρομής.
Επιλογή προβολής των εκθεμάτων σε συγκεκριμένη γλώσσα.

Σε συνέχεια του προηγούμενου σεναρίου επιλέγεται η προηγούμενη κάτοψη, όπως φαίνεται παρακάτω
και όπως εμφανίζεται στο χάρτη στη παρακάτω εικόνα.

Έχετε ήδη περάσει στην εφαρμογή ProxiTour από πρωτύτερα τα παρακάτω εκθέματα:

Επιλέγετε το έκθεμα που επιθυμείτε να τοποθετήσετε στο χάρτη, στη προκειμένη περίπτωσή το έκθεμα
«Χειροπέλεκυς», πατώντας στο αντίστοιχό κουτί αριστερά από τη προτίμησή σας.
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Έχοντας επιλέξει το συγκεκριμένο έκθεμα, υποδεικνύετε τη τοποθεσία του πατώντας στο συγκεκριμένο
σημείο στο χάρτη πατώντας “Τοποθετήστε σημάδι ” και στη συνέχεια “Αποθήκευση ”.

Οι συντεταγμένες εμφανίζονται πια δίπλα από το έκθεμά σας και είστε έτοιμοι να συνεχίσετε με το
επόμενο.

Τοποθέτηση Beacons στο χάρτη
1) Εισαγωγικά
Κάθε ibeacon είναι μία Bluetooth συσκευή που χαρακτηρίζεται πάντα από τα εξής στοιχεία: uuid , major,
minor, txpower. Τα τρία πρώτα σε κάθε συσκευή είναι τα στοιχεία που ο συνδυασμός τους πρέπει να
είναι μοναδικός για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε στην εφαρμογή. Παράδειγμα τιμών για το
uuid είναι:
f7826da6-4fa2-4e98-8024-bc5b71e0893e ή 12345678-abcd-88cc-abcd-1111aaaa2222

Οι αριθμοί major και minor μπορεί να έχουν τιμές από το 1 μέχρι το 65535.
Το txpower είναι ουσιαστικά το στοιχείο που ευθύνεται για την εμβέλεια/ακτίνα του ibeacon. Κάθε
ουσιαστικά επεξεργασία των στοιχείων του beacon είναι ευθύνη και αποτέλεσμα του ίδιου του
κατασκευαστή των ibeacons και σε κάθε περίπτωση γίνεται με τις mobile εφαρμογές του κατασκευαστή.

34 | Σ ε λ ί δ α

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια αντιστοιχία ακτίνας του ibeacon με το κάθε
έκθεμα για αυτό δεν συνιστούμε πολύ μικρές ακτίνες (κάτω του 1ος μέτρου) καθώς και ούτε τεράστιες
γιατί σε αυτήν την περίπτωση το ibeacon θα γίνεται αντιληπτό από μεγάλες αποστάσεις και πιθανώς θα
βγάζει λάθος αποτελέσματα.
2) Εισαγωγή των iBeacons
Εφόσον έχετε κάνει login και επιλέξει μουσείο επιλέγετε “Ρυθμίσεις ”, “Χάρτες ” και ακολούθως
“Beacons στον χάρτη”. Εκεί κάνετε χρήση του button “Δημιουργία Beacon ”.
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Σε κάθε ένα από τα υποχρεωτικά πεδία βάζετε την τιμή από το application του κατασκευαστή. Προσοχή
όμως στο ότι ο συνδυασμός uuid, major και minor πρέπει να είναι μοναδικός. Την ακτίνα την επιλέγετε
σύμφωνα με όποια αντιστοίχιση κάνει ο κατασκευαστής μεταξύ txpower και ακτίνας εκπομπής.

Σε περίπτωση που δεν βάλετε κατάλληλες τιμές δεν θα σας αφήνει να προσθέσετε το ibeacon
εμφανίζοντας ανάλογο μήνυμα.
3) Τοποθέτηση των Ibeacons στον χάρτη
Εφόσον έχετε τοποθετήσει τα εκθέματα στον χάρτη και έχουν όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
συμπληρωμένα στην φόρμα, περνάτε την σελίδα Χάρτες/Beacons στον χάρτη. Εκεί εφόσον έχετε περάσει
ένα ibeacon θα το μπορέσετε να το εντοπίσετε στην φόρμα. Επιλέγετε το σημείο στο χάρτη και
ακολούθως επιλέγετε από τη λίστα ποιο ibeacon θέλετε να αντιστοιχίσετε σε αυτό το σημείο. Στη
συνέχεια χρησιμοποιείτε το button ‘’Τοποθετήστε σημάδι’’ και ακολούθως ‘’Αποθήκευση’’.
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Στην περίπτωση που θέλετε να δείτε αν έχετε θέσει το beacon στο σωστό σημείο και περίπου την
εμβέλεια του στο χώρο μπορείτε να κάνετε χρήση του button ‘’Εμφάνιση Επιλεγμένων Beacon’’ και αν
πατήσετε πάνω στο χώρο που απεικονίζεται τότε μπορείτε να είστε σίγουροι ποιο beacon έχετε επιλέξει
με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία.
Επίσης, στη λίστα απεικονίζονται δυο πεδία ακόμα, η περιγραφή και το όνομα. Επίσης και τα 2 είναι
βοηθητικά πεδία μη απαραίτητα στη συμπλήρωση, όπου και τα δύο μπορούν να πάρουν ότι τιμές
νομίζουμε. Στην δικιά μας περίπτωση το description μπορεί να ανταποκρίνεται σε κάποιο διακριτικό
πάνω στην συσκευή ώστε να την ξεχωρίζουμε από τις υπόλοιπες και το name για ποιο έκθεμα πρόκειται.

4) Αντιστοίχιση με εκθέματα
Α) Location λειτουργία
Στην περίπτωση που έχετε θέσει εντός της περιφέρειας του ibeacon κάποιο έκθεμα έχετε τα επιθυμητά
event και έχετε να κάνετε με μια χρήση με βάση το Location
Β) Αν όμως δεν είστε σίγουροι για το αν συμπίπτουν το location του εκθέματος στο χάρτη με το location
του beacon τότε μπορείτε να κάνετε χρήση της proximity λειτουργίας. Δηλαδή να πάτε στο έκθεμα από
την λίστα των εκθεμάτων και στο πεδίο Beacons ID να βάλετε το ID του beacon.
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Εκθέματα
Για την περιήγηση και επεξεργασία των εκθεμάτων σας, επιλέξτε στο μενού αριστερά την επιλογή
“Εκθέματα ”.

Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

Η πρώτη γραμμή διαθέτει φίλτρα το οποία επιτρέπουν την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου εκθέματος στη
γλώσσα προτίμησης. Υπενθύμιση: ένα έκθεμα μπορεί να διαθέτει πληροφορίες σε οποιαδήποτε
γλώσσα, επιλέξετε, ανάλογα και με το κοινό στο οποίο θέλετε να απευθυνθείτε.
Ο πίνακας που εμφανίζεται ακριβώς από κάτω, προβάλει τα υπάρχοντα εκθέματα (αν υπάρχουν) με τις
εξής πληροφορίες: Αριθμός Εκθέματος, Όνομα Εκθέματος, Κωδικός Εκθέματος, Δωμάτιο στο οποίο
υπάρχει το έκθεμα, επιλογή προβολής – επεξεργασίας εκθέματος, επιλογή διαγραφής εκθέματος.
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Δημιουργία εκθέματος
Για την εισαγωγή ενός νέου εκθέματος, πατήστε στο μπλε κουμπί στα δεξιά της οθόνης “Δημιουργία
Εκθέματος ”

Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.

Συμπληρώστε τα στοιχεία για το νέο Έκθεμα και πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση». Αφού ολοκληρώσετε
την προσθήκη, το νέο Έκθεμα θα εμφανίζεται πια στη προηγούμενη λίστα με τα εκθέματα.
Για κάθε νέο έκθεμα, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εισάγετε πληροφορίες.
✓ Δώστε όνομα στο έκθεμά σας.
✓ Εισάγετε έναν κωδικό που διαφοροποιεί το έκθεμά σας από τα υπόλοιπα.
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✓ Εισάγετε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται το έκθεμά σας (αν υπάρχει).
✓ Εισάγεται το URL από το βίντεο που θα θέλατε να συνοδεύει το έκθεμά σας.
✓ Σε περίπτωση που έκθεμά σας θα θέλατε να είναι «δημόσιο» σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία
μπορείτε να καθορίσετε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, «Από - Έως».
✓ Καθορίστε αν το έκθεμα σας θα θέλατε να είναι εμφανές στο κοινό σας ή όχι.
✓ Σε περίπτωση που θα θέλατε να διασυνδέσετε ένα έκθεμα με ένα συγκεκριμένο Tag, όπως QRcode, NFC code, Beacon’s ID ή ακόμα και κάποιο συγκεκριμένο κωδικό αναγνώρισης, εισάγετε
στη γραμμή Tags.

Επεξεργασία εκθεμάτων
Βήμα 1Ο: Στο μενού της διαδικτυακής εφαρμογής επιλέγετε το μουσείο στο οποίο ενδιαφερόσαστε να
προσθέσετε το έκθεμα.
Βήμα 2ο: Επιλέγετε την ενότητα ‘’Εκθέματα/Exhibits’’.
Βήμα 3ο: Κάνετε κλικ στην επιλογή ‘’Επεξεργασία/Προβολή’’ στο έκθεμα που επιθυμείτε να
επεξεργαστείτε.
Βήμα 4ο: Στην φόρμα που αναδύεται, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα ακόλουθα:
➢ Το όνομα του εκθέματος στο πεδίο ‘’Όνομα’’.
➢ Τον μοναδικό κωδικό στο πεδίο ‘’Κωδικός’’.
➢ Την ημερομηνία για την οποία μπορεί να είναι διαθέσιμο το έκθεμα στο μουσείο στα πεδία
‘’Ημερομηνία από’’ και ‘’Ημερομηνία μέχρι’’.
➢ Την διαθεσιμότητα του εκθέματος σύμφωνα με την ημερομηνία που έχετε ορίσει στο πεδίο
‘’Διαθέσιμο’’.
➢ Τον αριθμό του δωματίου στον οποίο θα βρίσκεται το έκθεμα στο πεδίο ‘’Δωμάτιο’’.
➢ Το URL με το βίντεο που δύναται να συνοδεύει το έκθεμα στο πεδίο ‘’URL Video’’.
➢ Τις ετικέτες QR-code και NFC code στα πεδία ‘’QR code’’ και ‘’NFC code’’ αντίστοιχα.
➢ Το ID της κάθε συσκευής Beacon στο πεδίο ‘’Beacon ID’’.
➢ Την προσθήκη κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού ή πληροφορίας στο πεδίο ‘’Προσαρμοσμένη
ετικέτα’’.
➢ Την επιλογή της συλλογής στην οποία θα ανήκει το έκθεμα στο πεδίο ‘’Κατηγορία/Συλλογή’’.
Βήμα 5ο: Επιλέγετε την ηλικιακή κατηγορία για την οποία ενδιαφέρεστε να επεξεργαστείτε κείμενο και
αφήγηση και επεξεργαζόσαστε το κείμενο στο πλαίσιο που αναδύεται.
Βήμα 6ο: Ενώ έχετε επιλέξει ηλικιακή κατηγορία μπορείτε να διαγράψετε ηχητικό αρχείο που έχετε
προσθέσει κάνοντας κλικ στην επιλογή ‘’Διαγραφή Ήχου’’.
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Βήμα 7ο: Κάνετε κλικ στο πεδίο ‘’Αποθήκευση’’ και όλα τα στοιχεία που ανεβάσατε πλέον έχουν
αποθηκευτεί. Ένα μήνυμα εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης αναγράφοντας ‘’Επιτυχής
αποθήκευση’’.
Βήμα 9ο: Κάνετε κλικ στο πεδίο ‘’Πίσω’’ αν επιθυμείτε να επιστρέψετε στο αρχικό μενού.

Διαγραφή εκθεμάτων
Βήμα 1Ο: Στο μενού της διαδικτυακής εφαρμογής επιλέγετε το μουσείο στο οποίο ενδιαφερόσαστε να
προσθέσετε το έκθεμα.
Βήμα 2ο: Επιλέγετε την ενότητα ‘’Εκθέματα/Exhibits’’.
Βήμα 3ο: Κάνετε κλικ στην επιλογή ‘’Διαγραφή’’ στο έκθεμα το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε.
Βήμα 4ο: Στο πάνω μέρος της οθόνης αναδύεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης ή απόρριψης της επιλογής
διαγραφής του εκθέματος το οποίο ρωτά τον χρήστη αν είναι σίγουρος για την διαγραφή του
συγκεκριμένου εκθέματος. Επιλέγοντας ‘’Ναι’’ η διαγραφή ολοκληρώνεται, ενώ επιλέγοντας ‘’Ακύρωση’’
η διαγραφή ακυρώνεται.

Προβολή εκθεμάτων σε κάθε διαθέσιμη γλώσσα
Βήμα 1Ο: Στο μενού της διαδικτυακής εφαρμογής επιλέγετε το μουσείο στο οποίο ενδιαφερόσαστε να
προσθέσετε το έκθεμα.
Βήμα 2ο: Επιλέγετε την ενότητα ‘’Εκθέματα/Exhibits’’.
Βήμα 3ο: Κάνετε κλικ στην επιλογή ‘’Επιλογή γλώσσας’’ και προβάλλεται μια λίστα με τις διαθέσιμες
γλώσσες.
Βήμα 4ο: Επιλέγετε την γλώσσα της επιθυμίας σας και στην οθόνη προβάλλονται όλα εκείνα τα εκθέματα
που έχουν καταχωρηθεί στην γλώσσα που επιλέξατε.

Αναζήτηση εκθεμάτων
Βήμα 1Ο: Στο μενού της διαδικτυακής εφαρμογής επιλέγετε το μουσείο στο οποίο ενδιαφερόσαστε να
προσθέσετε το έκθεμα.
Βήμα 2ο: Επιλέγετε την ενότητα ‘’Εκθέματα/Exhibits’’.
Βήμα 3ο: Κάνετε κλικ στο πεδίο ‘’Αναζήτηση’’ και πληκτρολογείτε το όνομα του εκθέματος που
επιθυμείτε να βρείτε σύμφωνα με το όνομα που το καταχωρήσατε κατά την δημιουργία του στο
σύστημα. Έπειτα το έκθεμα προβάλλεται στην οθόνη.
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