
Που συνδέομαι και με ποιο κωδικό ?

Συνδέομαι στο url   http://inventory.sch.gr/  με όνομα χρήστη και κωδικό τα στοιχεία που διαθέτω για 
το Λογαριασμό Μονάδας στο ΠΣΔ.

Πως θα προετοιμαστώ για την καταγραφή του εξοπλισμού ?

Θα πρέπει να έχω στη διάθεση μου είτε τα δελτία αποστολής του εξοπλισμού, είτε θα έχω κάνει μια 
επιτόπου αποτύπωση του εξοπλισμού.

Ποιον εξοπλισμό καταγράφω ?

Ο εξοπλισμός διαχωρίζεται σε 4  κατηγορίες Υπολογιστικός Εξοπλισμός, Δικτυακός Εξοπλισμός, 
Περιφερειακός Εξοπλισμός και Λογισμικό.

Στην πρώτη κατηγορία του υπολογιστικού εξοπλισμού μπορώ να καταγράψω είδη όπως Laptop, 
Workstation (Desktop), Server, Tablet, Βιντεοπροβολείς, Οθόνες, Διαδραστικοί Πίνακες. Για την 
ολοκληρωμένη καταγραφή ενός laptop ή ενός workstation θα πρέπει να διαθέτω στοιχεία που 
αφορούν τον Επεξεργαστή- Cpu, τη Μνήμη-Ram, τον Σκληρό Δίσκο- HDD και το Λειτουργικό Σύστημα- 
OS.  

Στην κατηγορία Δικτυακού Εξοπλισμού καταγράφω είδη όπως το router, το switch και Access Point.

Στην κατηγορία του Περιφερειακού Εξοπλισμού καταγράφω είδη όπως ο Εκτυπωτής, ο Scanner 

Ποιο είναι το πρώτο βήμα ?

Ελέγχω εάν υπάρχει ηδη καταχωρημένος εξοπλισμός για το σχολείο μου από εδώ

Εάν υπάρχει ήδη ελέγχω εάν είναι σωστά καταχωρημένος. 

Διαφορετικά προχωράω στην καταχώρηση εξοπλισμού επιλέγοντας «Νέα Παραλαβή Εξοπλισμού»

http://inventory.sch.gr/


Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται ο οδηγός καταχώρησης εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιλέξετε ΝΕΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ διότι θα παγώσουν όλες οι επιλογές. Η ενέργεια της 
απογραφής αφορά ένα στιγμιότυπο του εξοπλισμού που ο διευθυντής το υπογράφει σε συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο και δεν αφορά την παρούσα περίοδο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ TABLET

Παραλαβή ενός tablet LENOVO M10 4G που παρέλαβα από Δωρεά

1ο βήμα Στοιχεία Παραλαβής Εξοπλισμού



Εφόσον το tablet εχει προέρθει από Δωρεά και δεν γνωρίζω από που τα προμηθεύτηκε ο Δωρητής (π.χ 
Τράπεζα, Επιχείρηση κλπ), επιλέγω Αγνωστος- Unknown.

Επιλέγω συνέχεια και tablet

Στο βήμα 3 επιλέγω το προϊόν από τα διαθεσιμα της λίστας γράφοντας σε κάθε μενού την περιγραφή 
του προιοντος που διαθέτω. Επιπλέον επιλέγω και την ποσότητα του προϊόντος



Και επιλέγοντας το προϊόν πλέον ο χρήστης οδηγείται στο βήμα 4, όπου πρέπει να επιλέξει τοποθεσία 
για την αποθήκευση του προϊόντος.



Σε αυτό το σημείο ο χρήστης έχει δημιουργήσει μια Παραλαβή την οποία πρέπει να επικυρώσει για να 
προστεθεί πλέον ο εξοπλισμός στη  λίστα εξοπλισμού του σχολείου.



Με την επιβεβαίωση το προιον πλέον θεωρείται καταχωρημένο στη λίστα εξοπλισμού της μονάδας.


