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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Σε κάθε νέα σχολική χρονιά οι σχολικές βιβλιοθήκες αντιµετωπίζουν ένα «πρόβληµα» µε τη διαχείριση των µελών τους.
Υπάρχουν νέα µέλη που προέρχονται από µετεγγραφές, από νέες έγγραφές στην α’ γυµνασίου ή Α’ λυκείου, µέλη που
έφυγαν από το σχολείο (µαθητές ή εκπαιδευτικοί) και το κυριότερο µέλη (µαθητές) που άλλαξαν στατιστική κατηγορία
επειδή µεταφέρθηκαν στην επόµενη τάξη!
Αυτά είναι όντως «πονοκέφαλος» για µια σχολική βιβλιοθήκη, το ΑΒΕΚΤ έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτές τις
ιδιαιτερότητες αλλά όχι µε «εύκολο τρόπο».
1. ΜΑΘΗΤΕΣ
Στην αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς θα πρέπει να µεταφέρετε τα µέλη από την στατιστική κατηγορία που ήταν στην
νέα στατιστική κατηγορία που ανήκουν .
Αυτή η µεταφορά µπορεί να γίνει οµαδικά για όλα τα µέλη της στατιστικής κατηγορίας αλλά και ατοµικά για τις
µεµονωµένες περιπτώσεις (επανάληψη τάξης, µετεγγραφή).
Θα πρέπει να έχουµε πάντα υπόψη ότι οι µαζικές µεταφορές γίνονται µε την αντίστροφη σειρά όπως το παρακάτω
παράδειγµα που αφορά το γυµνάσιο:
Η γ’ γ/σίου Αγόρια στους αποφοίτους (σε ερώτηση του ΑΒΕΚΤ για τη µεταφορά των στατιστικών
συγκεκριµένης κατηγορίας, η απάντησή σας θα είναι ΟΧΙ)
Η γ’ γ/σίου Κορίτσια στους αποφοίτους (σε ερώτηση του ΑΒΕΚΤ για τη µεταφορά των στατιστικών
συγκεκριµένης κατηγορίας, η απάντησή σας θα είναι ΟΧΙ)
Η β’ γ/σίου Αγόρια στην γ’ γ/σίου Αγόρια (σε ερώτηση του ΑΒΕΚΤ για τη µεταφορά των στατιστικών
συγκεκριµένης κατηγορίας, η απάντησή σας θα είναι ΟΧΙ)
Η β’ γ/σίου Κορίτσια στην γ’ γ/σίου Κορίτσια (σε ερώτηση του ΑΒΕΚΤ για τη µεταφορά των στατιστικών
συγκεκριµένης κατηγορίας, η απάντησή σας θα είναι ΟΧΙ)
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Η α’ γ/σίου Αγόρια στην β’ γ/σίου Αγόρια (σε ερώτηση του ΑΒΕΚΤ για τη µεταφορά των στατιστικών της
συγκεκριµένης κατηγορίας, η απάντησή σας θα είναι ΟΧΙ)
Η α’ γ/σίου Κορίτσια στην β’ γ/σίου Κορίτσια (σε ερώτηση του ΑΒΕΚΤ για τη µεταφορά των στατιστικών της
συγκεκριµένης κατηγορίας, η απάντησή σας θα είναι ΟΧΙ).
Τώρα µπορούµε να εγγράψουµε στην α’ γ/σίου Αγόρια & Κορίτσια ή στην Α’ λυκείου Αγόρια & Κορίτσια
(ανάλογα τον τύπο του σχολείου) τα νέα µαθητικά µας µέλη.
Για εκείνα τα µέλη τα οποία επαναφοιτούν στην ίδια τάξη µετά την µεταφορά τους (οµαδική) στην επόµενη τάξη,
µπορείτε ατοµικά από τα «Στατιστικά» & «Ένταξη Κατηγορίας Μέλους» να τα διασυνδέσετε και πάλι στην τάξη την
οποία ανήκουν.
Για εκείνα τα µέλη τα οποία αποχωρούν από το σχολείο (µετεγγραφή, αποφοίτηση) µπορείτε να τα διαγράψετε (βλέπε
«Εισαγωγή Μελών, διόρθωση, διαγραφή) ΕΦΟΣΟΝ πρώτα τα αποσυνδέσετε από την στατιστική κατηγορία στην οποία
ανήκουν. (βλέπε σηµείωση)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ-1: Η στατιστική κατηγορία «Απόφοιτοι» ή «Καλάθι» χρησιµοποιείται για εκείνους τους µαθητές που
αποφοιτούν από το σχολείο και εποµένως µπορούν να διαγραφούν µαζικά. Εφόσον λοιπόν µεταφερθούν οι µαθητές σε
αυτή τη στατιστική κατηγορία και εκτυπωθούν, µπορούµε να ζητήσουµε από το ΑΒΕΚΤ να διαγράψει αυτή την
κατηγορία. Εδώ το ΑΒΕΚΤ θα µας ρωτήσει για την επιβεβαίωση της διαγραφής επειδή σε αυτή την στατιστική κατηγορία
υπάρχουν µέλη, εµείς θα το προτρέψουµε να συνεχίσει τη διαγραφή γνωρίζοντας ότι στην ουσία δεν θα διαγράψει τα
µέλη αλλά την διασύνδεσή τους µε την αντίστοιχη στατιστική κατηγορία. Μη ξεχάσετε να επαναδηµιουργήσετε την
στατιστική κατηγορία «Απόφοιτοι» ή «Καλάθι».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ-2: Σε εκείνα τα σχολεία (συστεγαζόµενα) τα οποία τηρούν µέλη γυµνασίου & λυκείου θα πρέπει η
µετακίνηση να γίνει πρώτα στο λύκειο και µετά στο γυµνάσιο. Εδώ η γ’ γυµνασίου µεταφέρεται αυτούσια στην Α’
λυκείου (αγόρια/κορίτσια) και µετά γίνονται οι ατοµικές διαγραφές για εκείνα τα µέλη που επέλεξαν άλλο λύκειο εκτός
του συστεγαζόµενου.
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2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σε αυτή την κατηγορία δεν έχουµε πολλές ανακατατάξεις παρά µόνο διαγραφές από µετάθεση (εκπαιδευτικοί) ή από
παύση συνέχισης εργασίας (αναπληρωτές εκπ/κοί, βοηθητικό προσωπικό). Ακολουθούµε την διαγραφή καρτέλας
µέλους (βλέπε διόρθωση καρτέλας µέλους) εφόσον πρώτα αποσυνδέσουµε το µέλος από την στατιστική κατηγορία
που το είχαµε εντάξει (βλέπε διασύνδεση µέλους µε στατιστική κατηγορία).
Για την «οµαδική µετακίνηση» µελών από µια στατιστική κατηγορία σε κάποια άλλη, ανοίξτε το υποπρόγραµµα
«Στατιστικά» και ακολούθως το «Στατιστικές Κατηγορίες Μελών» (πρώτο εικονίδιο από την οµάδα εικονιδίων
«Μέλη»)
Παρουσιάζεται το παρακάτω παράθυρο.

Επιλέξτε την κατηγορία που θα µετακινήσετε
και πατήστε το κουµπί «Μετακίνηση». Θα
ενεργοποιηθεί η «Μετακίνηση µελών σε άλλη
κατηγορία» και θα σας εµφανιστούν όλες οι
στατιστικές κατηγορίες που έχετε διαθέσιµες.
Επιλέξτε την κατηγορία προορισµού και
πατήστε για επιβεβαίωση το Enter.
Για διαγραφή µιας Στατιστικής Κατηγορίας
Μελών
(περίπτωση
Απόφοιτοι ή Καλάθι)
επιλέγετε την κατηγορία και πατάτε το κουµπί
«∆ιαγραφή».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τη µετακίνησή µας στα πεδία του προγράµµατος µπορούµε
να µεταβούµε µε δύο τρόπους
ü Πληκτρολόγιο: πατάµε το πλήκτρο «Tab» για τη
µετάβασή µας.
ü Ποντίκι: κάνουµε ένα «κλικ» στο πεδίο που θέλουµε να
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