
 Οδηγίες Χρησιμοποίησης της Υπηρεσίας ClassWeb  
 

Περιγραφή 
Το άρθρο περιγράφει τις βασικές λειτουργίας της Υπηρεσίας ClassWeb 

 
 
Η υπηρεσία ClassWeb προσφέρει στους διδάσκοντες– χρήστες του συστήµατος την δυνατότητα εµφάνισης 
στοιχείων που αφορούν τις τάξεις τους κατά την τρέχουσα περίοδο καθώς επίσης και στοιχεία παλαιοτέρων 
περιόδων. Προσφέρει επίσης δυνατότητες εισαγωγής βαθµολογίας, εµφάνισης στατιστικών στοιχείων, 
εισαγωγής ανακοινώσεων, εισαγωγής δηµοσιεύσεων κτλ.  
  
1. Είσοδος στο σύστηµα 
  
Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνοµα Χρήστη και Κωδικός πληκτρολογούµε το Όνοµα Χρήστη 
και τον Κωδικό Πρόσβασης που µας έχει δοθεί.  
  
Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστηµα εµφανίζεται η λίστα των τάξεων του τρέχοντος έτους. Από το µενού 
στα δεξιά της οθόνης έχουµε τις παρακάτω επιλογές: 
  
1. Εµφάνιση λίστας τάξεων τρέχοντος έτους (Τάξεις τρέχοντος έτους) 
2. Εµφάνιση λίστας τάξεων προηγουµένων ετών (Τάξεις προηγουµένων ετών) 
3. Εµφάνιση λίστας εξετάσεων µαθηµάτων (Εργασίες - Εξετάσεις) 
  
  
2. Συµπλήρωση Βαθµολογίου Τρέχουσας Περιόδου 
  
Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστηµα επιλέγουµε από τη λίστα των τάξεων του τρέχοντος έτους την τάξη για 
την οποία επιθυµούµε να επεξεργασθούµε τις βαθµολογίες. 

1. Στην σελίδα ιδιοτήτων της τάξης και στη λίστα Εξεταστικές Περίοδοι επιλέγουµε την εξέταση για την 
οποία επιθυµούµε να συµπληρώσουµε τις βαθµολογίες. 

2. Στην σελίδα ιδιοτήτων της εξέτασης και στη λίστα βαθµολογίας συµπληρώνουµε τις βαθµολογίες των 
φοιτητών για την επιλεγµένη εξεταστική περίοδο. 

3. Πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευση αποθηκεύουµε τις αλλαγές που πραγµατοποιήσαµε από την 
τελευταία είσοδο στη σελίδα των ιδιοτήτων της εξέτασης. 

4. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο ακυρώνουµε τις αλλαγές που πραγµατοποιήσαµε από την τελευταία 
είσοδο στη σελίδα των ιδιοτήτων της εξέτασης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πατώντας το πλήκτρο Αποστολή Βαθµολογίας αποστέλουµε τη βαθµολογία στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος. Μετά την αποστολή της βαθµολογίας δε µπορούµε να επεξεργασθούµε τις βαθµολογίες της 
εξέτασης παρά µόνον αν µας ξαναδοθεί το συγκεκριµένο δικαίωµα. 
  
  
3. Εµφάνιση στατιστικών στοιχείων εξεταστικής περιόδου 
  

1. Στη σελίδα ιδιοτήτων της τάξης και στη λίστα Εξεταστικές Περίοδοι επιλέγουµε την εξέταση για την 
οποία επιθυµούµε να προβάλλουµε τα στατιστικά στοιχεία. 

2. Στη σελίδα ιδιοτήτων της εξέτασης επιλέγουµε Στατιστικά εξετ. Περιόδου για την εµφάνιση των 
στατιστικών στοιχείων της επιλεγµένης εξέτασης. 

  
4. Επεξεργασία Ανακοινώσεων  
  
Η Υπηρεσία ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες – χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα της καταχώρησης 
ανακοινώσεων οι οποίες σχετίζονται µε τα µαθήµατα και είναι ορατές από εφαρµογές και υπηρεσίες όπως η 
υπηρεσία Students Web. 

1. Στη σελίδα ιδιοτήτων της τάξης επιλέγουµε από το µενού- στο πάνω µέρος της σελίδας- 
Ανακοινώσεις. 

2. Στη σελίδα των ανακοινώσεων µπορούµε να επεξεργασθούµε τις ανακοινώσεις του επιλεγµένου 
µαθήµατος (δηµιουργία – διαγραφή ανακοινώσεων). 

5. Επεξεργασία Δηµοσιεύσεων  
  



Η Υπηρεσία ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες – χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα της καταχώρησης 
δηµοσιεύσεων οι οποίες σχετίζονται µε τα µαθήµατα και είναι ορατές από εφαρµογές και υπηρεσίες όπως η 
υπηρεσία Students Web. 

1. Στη σελίδα ιδιοτήτων της τάξης επιλέγουµε από το µενού- στο πάνω µέρος της σελίδας- 
Δηµοσιεύσεις. 

2. Στη σελίδα των δηµοσιεύσεων µπορούµε να επεξεργασθούµε τις δηµοσιεύσεις του επιλεγµένου 
µαθήµατος δηµιουργία – διαγραφή δηµοσιεύσεων). 

  
5. Έξοδος – Αποσύνδεση 
  
Πατώντας το πλήκτρο αποσύνδεση µπορούµε να αποσυνδεθούµε από το σύστηµα. Μετά τη ολοκλήρωση της 
αποσύνδεσης σε περιβάλλον πολλών χρηστών (νησίδες πληροφορικής, εργαστήρια κτλ) προτείνεται το 
κλείσιµο του παραθύρου του προγράµµατος πλοήγησης που χρησιµοποιούµε για λόγους ασφάλειας. 
 
 
 
 

Προβλήματα κατά τη χρήση (Νέο) 
 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 
Αρκετοί καθηγητές αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε τα δεκαδικά ψηφία των βαθµών καθώς η εφαρµογή δεν δέχεται το 
κόµµα (,) σαν το σηµείο της υποδιαστολής. Αυτό οφείλετε στο ότι δεν είναι σωστές οι Τοπικές Ρυθµίσεις και 
Ρυθµίσεις Γλώσσας του υπολογιστή τους. 
Όσοι λοιπόν αντιµετωπίζουν πρόβληµα ας κάνουν τα εξής: 
 
Πηγαίνετε στην: 
Έναρξη->Ρυθµίσεις->Πίνακας Ελέγχου και κάντε διπλό κλικ στο “Τοπικές Ρυθµίσεις και Ρυθµίσεις Γλώσσας” 
 
Για όσους έχουν αγγλικά Windows: 
Start->Settings->Control Panel->Regional and Language Options 
 
Στο πεδίο «Πρότυπα και µορφές» επιλέγουµε από την πτυσσόµενη λίστα τα Ελληνικά (αν φυσικά δεν είναι ήδη 
επιλεγµένα) και πατάµε ΟΚ. 
 

 



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ EXCEL 
Αν έχετε πρόβληµα µε την εξαγωγή των βαθµολογιών στο Excel και σας βγάζει  µήνυµα ότι δεν έχετε στον 
υπολογιστή σας εγκατεστηµένο το Microsoft Excel τότε κάντε τα εξής: 
 
Ανοίξτε τον Internet Explorer και πηγαίνετε στο: 
Εργαλεία->Επιλογές Internet->Καρτέλα Ασφάλεια->Κλικ στο “Αξιόπιστες Τοποθεσίες”->Πατήστε το κουµπί 
“Τοποθεσίες…” 
(Tools->Internet Options->Security->Trusted Sites και πατάτε το κουµπί «Sites») 
 

 
 
Αποεπιλέξτε το πεδίο ελέγχου “Επαλήθευση από το διακοµιστή (https:) για όλες τις τοποθεσίες”. 
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση http://egram.teiser.gr στο πεδίο στο πάνω µέρος του παραθύρου και πατήστε 
«Προσθήκη» και µετά ΟΚ. 
 

 
 

 



 


