3ptyxo sygrammata:Layout 1

7/28/10

2:11 PM

Page 1

www.eudoxus.gr
Τι είναι το «Eύδοξος»
Το "Εύδοξος" είναι μία πρωτοποριακή ηλεκτρονική υπηρεσία
που παρέχει στους φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων και
ΤΕΙ άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα συγγράμματα του
προγράμματος σπουδών τους.
Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, με πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους φοιτητές, τους εκδότες των συγγραμμάτων και
τα ιδρύματα. Ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και προσφέρει:
• πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα
• δυνατότητα άμεσης παραλαβής των συγγραμμάτων
• παράλληλη διάθεση δωρεάν ηλεκτρονικών βιβλίων
και σημειώσεων
• αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των
εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης
των δημοσίων πόρων
• Περισσότερη διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία
Το πρόγραμμα "Εύδοξος" δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την
ασφαλή μετάβαση στην εποχή του ηλεκτρονικού συγγράμματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Εύδοξος

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων
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Eκδότες

Πανεπιστήμια / ΤΕΙ

Φοιτητές

Οι εκδότες μπορούν να διανείμουν τα συγγράμματά τους στα
Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011
αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Εύδοξος».

Οι Γραμματείες των Τμημάτων εγγράφονται στο πρόγραμμα
«ΕΥΔΟΞΟΣ» και αποκτούν πρόσβαση στη βάση του "Εύδοξος".

Οι φοιτητές αμέσως μετά την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο,
μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος και συνδέονται,
πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης,
που χρησιμοποιούν στο ίδρυμά τους.

Οι εκδότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εύδοξος», αποκτούν
τη δυνατότητα να καταχωρίζουν στο ηλεκτρονικό σύστημα
αντιπροσωπευτικά στοιχεία για τα συγγράμματά που επιθυμούν
να διαθέτουν, όπως πίνακες περιεχομένων και ενδεικτικά
αποσπάσματα.

Η ιστοσελίδα του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στις
Γραμματείες να επιλέξουν τα συγγράμματα για κάθε μάθημα του
προγράμματος σπουδών του τμήματός τους, από τη βάση που
περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα βιβλία από τους συμμετέχοντες
εκδότες (https://service.eudoxus.gr/search).

Το σύστημα ηλεκτρονικής διάθεσης συγγραμμάτων παρέχει
στους εκδότες πλήρη εποπτεία της διαδικασίας, και τροφοδοτεί
ηλεκτρονικά το Υπουργείο Παιδείας με τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι εκδότες ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τις επιλογές των
Τμημάτων. Παράλληλα καταργείται η σύνταξη καταστάσεων
με τα στοιχεία των φοιτητών που δικαιούνται κάθε σύγγραμμα,
εξαλείφοντας την ανάγκη ανταλλαγής εγγράφων.

Πλεονεκτήματα για τους Εκδότες

Πλεονεκτήματα για τα Ιδρύματα

• Οι εκδότες θα προσδιορίζουν ηλεκτρονικά τα σημεία διανομής
σε όλες τις πόλεις των Πανεπιστημίων / ΤΕΙ
• Οι εκδότες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τον αριθμό
των φοιτητών που επέλεξαν και παρέλαβαν τα συγγράμματά τους
• Απλοποιείται η σχέση των εκδοτών με το Υπουργείο Παιδείας και
τις Γραμματείες, καθώς εξαλείφεται η ανάγκη ανταλλαγής έντυπων
εγγράφων
• Μειώνεται δραστικά ο χρόνος για την αποζημίωση των εκδοτών
• Απλοποιείται η διαδικασία παράδοσης των συγγραμμάτων από
τα σημεία διανομής και εξαλείφεται η ανάγκη τήρησης έντυπου
αρχείου

• Αυτοματοποίηση της διαδικασίας και κατάργηση της ανάγκης
ανταλλαγής εγγράφων με τους εκδότες
• Καλύτερη ενημέρωση και συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και βέλτιστη αξιοποίηση των δημοσίων πόρων
• Μείωση του διαχειριστικού φόρτου στις Γραμματείες και στα
Γραφεία Δημοσιευμάτων των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων
• Επιτάχυνση της διαδικασίας διανομής, με την άμεση παραλαβή
των συγγραμμάτων απο τους φοιτητές, αμέσως μετά την εγγραφή
τους
• Παρακολούθηση της διαδικασίας διανομής των συγγραμμάτων σε πραγματικό χρόνο

www.

Μετά τη σύνδεσή τους, αποκτούν πρόσβαση στα διαθέσιμα
συγγράμματα για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους
καθώς και σε αντιπροσωπευτικά στοιχεία για καθένα από αυτά,
όπως πίνακα περιεχομένων και ενδεικτικά αποσπάσματα.
Επιπλέον, ενημερώνονται για τα σημεία διανομής κάθε συγγράμματος και μπορούν να επιλέξουν συγγράμματα για τα μαθήματα τα
οποία παρακολουθούν στο τρέχον εξάμηνο.
Στη συνέχεια οι φοιτητές λαμβάνουν έναν προσωπικό κωδικό PIN
στο κινητό τους τηλέφωνο ή/και στο e-mail τους, με τον οποίο
μπορούν να παραλάβουν τα επιλεγμένα συγγράμματα από τα
σημεία διανομής των αντίστοιχων εκδοτών.

Πλεονεκτήματα για τους φοιτητές
• Ολοκληρωμένη ενημέρωση του φοιτητή για τα παρεχόμενα
συγγράμματα σε κάθε μάθημα
• Ελαχιστοποίηση του χρόνου εγγραφής του φοιτητή και
της παραλαβής του συγγράμματος από τον Εκδοτικό Οίκο
• Δυνατότητα παραλαβής μέσω ταχυμεταφοράς, χωρίς χρέωση
(εάν ο εκδότης δεν έχει τοπικό σημείο παράδοσης)
• Πρόσβαση σε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία και σημειώσεις
(επιπλέον των έντυπων συγγραμμάτων)

