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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Επιχορήγηση

του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της ΕΚΕ στα εδαφικά όρια του Δήμου
Αθηναίων» Δράση: Π1.6 Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Κόμβου Αλληλοβοήθειας, που
εντάσσεται στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», αναζητεί ανάδοχο με
αντικείμενο την ανάπτυξη συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης που θα βοηθά στην
δικτύωση επιχειρήσεων με κοινωνική ευαισθησία με κοινωνικές επιχειρήσεις με
στόχο την υποστήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει
μια διαφανή διαχείριση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από
εξουσιοδοτημένους χρήστες και την ορθολογική και αιτιολογημένη ανάλογα με την
καταγεγραμμένη ζήτηση, κατανομή τους.
Θα αναπτυχθεί ένας σύγχρονος Διαδικτυακός Κόμβος, ο οποίος θα υποστηρίζει
πολυεπίπεδη ασφάλεια και διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών, οι οποίοι
ανάλογα με την κατηγορία τους και την ομάδα στην οποία ανήκουν, θα έχουν
αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών του.
Μέσω συστήματος διαχείρισης χρηστών, θα παρέχεται ομοιογενής και
ενοποιημένος μηχανισμός διαχείρισης των χρηστών και των ρόλων. Αναλυτικά το
σύστημα διαχείρισης χρηστών θα πρέπει να παρέχει τις εξής λειτουργίες:








Κεντρική διαχείριση χρηστών, με λειτουργίες που θα ρυθμίζουν τις
παραμέτρους των ανεξάρτητων χρηστών και των ομάδων χρηστών,
καθώς και τα δικαιώματα (user rights) που θα έχουν επί του
περιεχομένου.
Παροχή πλατφόρμας για τον καθορισμό πολλαπλών επιπέδων
διαβαθμισμένης πρόσβασης με την χρήση κατηγοριών δικαιωμάτων,
αφενός σε μεμονωμένους χρήστες και αφετέρου σε ομάδες χρηστών.
Δημιουργία χώρου δεδομένων ο οποίος χρησιμοποιείται για την
αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων (προφίλ εταιριών), μέσα από
την αρχική καταγραφή (registration) έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα
λογαριασμό στο σύστημα.
Διαχείριση των δεδομένων και του προφίλ των εταιριών με δυνατότητες
αλλαγής των πεδίων που συνθέτουν το προφίλ.

Οι Εταιρείες θα συμπληρώνουν μια φόρμα εγγραφής στην οποία θα καταχωρούν τα
στοιχεία τους και συγκεκριμένες επιλογές τους, που θα δημιουργούνται δυναμικά
από τους διαχειριστές της πύλης (π.χ. κλάδος επιχείρησης, προϊόντα και υπηρεσίες,
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κλπ). Θα γίνεται επιβεβαίωση του email τους από το σύστημα και αφού
επιβεβαιωθεί θα συνδέεται με μια γενική κατηγορία, εξουσιοδοτημένων χρηστών.
Στην συνέχεια θα μπορεί να υποβάλει αίτηση να εισαχθεί σε μια από τις κατηγορίες
του συστήματος (Εταιρείες ή κοινωνικές επιχειρήσεις), η οποία θα εξετάζεται από
τον διαχειριστή. Για κάθε νέο χρήστη ο διαχειριστής θα λαμβάνει email για την
εγγραφή του. Οι εγγεγραµµένοι χρήστες θα έχουν επιπλέον προσωποποιηµένη
(personalised) πληροφόρηση, θα μπορούν να λάβουν στοχευόµενη εξυπηρέτηση
και θα ανήκουν σε μία από τις δύο κοινότητες(Εταιρείες ή κοινωνικές επιχειρήσεις).
Το σύστημα θα δίνει την δυνατότητα:






Αντιστοίχησης αρμοδιοτήτων σε ρόλους χρηστών.
Αντιστοίχησης χρήστη σε έναν ή πολλούς ρόλους.
Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης χρηστών για το διαχειριστή του
συστήματος (παρακολούθηση ενεργών χρηστών, αποκλεισμός πρόσβασης
χρηστών από το διαχειριστή κλπ).
Κωδικούς πρόσβασης που θα καταχωρούνται με ασφαλή τρόπο στο
σύστημα.

Επιπλέον θα παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε επισκέπτες της πύλης οι οποίοι θα
μπορούν να βλέπουν πληροφορίες για το έργο και στοιχεία για την
ευαισθητοποίηση περισσοτέρων επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων, ανακοινώσεις
με δράσεις για το έργο και τα αποτελέσματά του, ημερολόγιο δράσεων, κλπ.
Εκτός από τους παραπάνω χρήστες θα υπάρχουν και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες
του συστήματος που θα αναλαμβάνουν να βλέπουν τις προσφορές και να
αντιστοιχίζουν τμήματα των προσφορών αυτών σε αιτήματα κοινωνικών
επιχειρήσεων(ζήτηση).
Συγκεντρωτικά οι ρόλοι στο σύστημα θα είναι:
 Διαχειριστές
 Εξουσιοδοτημένοι χρήστες διαχείρισης προσφοράς και ζήτησης
 Εγγεγραμμένοι χρήστες(εταιρείες και κοινωνικές επιχειρήσεις)
 Απλοί επισκέπτες.
Για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες διαχείρισης προσφοράς και ζήτησης θα
ισχύουν:
 Εμφάνιση αντιστοιχήσεων προσφοράς και ζήτησης
 Επιλογή αντιστοιχήσεων και ορισμός ποσοτήτων
 Άνοιγμα ηλεκτρονικού φακέλου κάθε αντιστοίχησης
 Ενημέρωση φακέλου με έγγραφα παράδοσης – παραλαβής προσφοράς
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 Ενημέρωση υπολοίπων προσφορών
 Ανάκτηση συγκεντρωτικών καταλόγων προσφορών και ζήτησης
 Αναφορές με ολοκληρωμένες και προς εκτέλεση αντιστοιχίσεις
Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Διαδικτυακού Κόμβου και των
υπηρεσιών του, θα εφαρμοσθούν σύγχρονες και διεθνείς μεθοδολογίες και αρχές
ευχρηστίας και ποιότητας εφαρμογών διαδικτύου.
Το τελικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω λειτουργικά
χαρακτηριστικά:


















Ανάπτυξη με ανοιχτές τεχνολογίες και συμμόρφωση με τα ανοικτά πρότυπα
της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C).
Τήρηση των δεδομένων της εφαρμογής σε Βάση Δεδομένων
Ορισμός στοιχείων χρήστη κατά τη διαδικασία εγγραφής (user registration)
Καθορισμός ομάδων χρηστών (user grouping).
Καθορισμός ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης (roles management).
Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών (multi – user). Θα
υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από
περισσότερους του ενός χρήστες, σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας.
Ελεγχόμενη δημοσίευση περιεχομένων. Κατά τη δημιουργία ενός χρήστη θα
ορίζεται εάν μπορεί να δημοσιεύει συγκεκριμένες κατηγορίες περιεχομένων.
Κάθε χρήστης θα βλέπει μόνο τις περιοχές εκείνες των οποίων τα
περιεχόμενα έχει επιφορτιστεί να διαχειρίζεται και δεν θα μπορεί να
εισέρχεται σε άλλες κατηγορίες περιεχομένου.
Λειτουργίες εξουσιοδότησης της πρόσβασης.
Μηχανισμός αναγνώρισης και ταυτοποίησης χρήστη (user authentication)
Διαχείριση συστήματος μέσω προγράμματος πλοήγησης (Web Browser)
χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού. Θα
υποστηρίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω web browsers: (IE6, IE7, Firefox,
Opera, Safari, Google Chrome).
Οργάνωση σε θεματικές περιοχές με πολλαπλή κατηγοριοποίηση.
Δυνατότητα διαβαθμισμένου χαρακτήρα στο περιεχόμενο.
Επεξεργαστής Περιεχομένου.
Δυνατότητες βασικής και σύνθετης αναζήτησης. Ο μηχανισμός αναζήτησης
θα μπορεί να εκτείνεται σε όλο το εύρος της πύλης (portal), με υποστήριξη
και Ελληνικού full text search.
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Για την υποστήριξη του χρήστη στην εισαγωγή περιεχομένου θα παρέχεται ένας
editor (με χαρακτηριστικά What You See Is What You Get – WYSIWYG), που θα
υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:












Δυνατότητα δημιουργίας και ανανέωσης περιεχομένου με τη χρήση ενός
web browser, από οποιαδήποτε τοποθεσία, μέσω ειδικών φορμών από
προσωπικό χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού.
Δυνατότητα εισαγωγής και μορφοποίησης κειμένου, ανάλογη με τους πλέον
διαδεδομένους επεξεργαστές κειμένων,
Διευκόλυνση στην εισαγωγή δεδομένων (π.χ. on line μηνύματα βοηθείας,
default values όπου κάτι τέτοιο μπορεί να εφαρμοσθεί, κλπ)
Υποστήριξη λειτουργίας drag-n-drop content για την τοποθέτηση
περιεχομένου με τρόπο drag-n-drop.
Δυνατότητα επικόλλησης από Word, αφαιρώντας όμως την μορφοποίηση
που παράγει το Word.
Δυνατότητα πολλαπλών undo/redo.
Δυνατότητα ανεβάσματος αρχείων – εικόνων (upload) αλλά και
χρησιμοποίηση αρχείων που έχουν ήδη ανεβεί στον δικτυακό τόπο.
Δυνατότητα διαχείρισης media (audio, video files). Δυνατότητα αλλαγής
μεγέθους των μεταφορτωμένων εικόνων (image resizing) χωρίς να
απαιτείται εξωτερική εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων,
Δυνατότητα πολυδιάστατης σύνθεσης σελίδων περιεχομένων (σε ένα
περιεχόμενο μπορούν να ενσωματωθούν διάφορα αντικείμενα (modules),
κείμενα, γραφικά, κλπ.)

Επιπλέον προδιαγραφές
Διαθεσιμότητα: Θα αναπτυχθεί μια δικτυακή πύλη που θα εξασφαλίζει τη συνεχή
και χωρίς προβλήματα πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η
προτεινόμενη λύση θα ακολουθεί την n-tier αρχιτεκτονική με βάση συστατικά
λογισμικού σε κάθε επίπεδο (components), έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεχής
παροχή των υπηρεσιών του συστήματος στον τελικό χρήστη σε επίπεδο 24 Χ 7 με
υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας.
Ασφάλεια - Ακεραιότητα Δεδομένων: Όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλειας, θα
παρέχεται προστασία από διαδικτυακές επιθέσεις, ιούς, παραβίαση μη
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, δημοσιοποίηση εσφαλμένων δεδομένων και
πρόσβαση ανεπιθύμητων χρηστών. Το σύστημα ασφαλείας που θα είναι
ενσωματωμένο στο πληροφοριακό σύστημα θα έχει ιεραρχική δομή. Η προσπέλαση
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στο σύστημα θα είναι προστατευμένη σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, σε
επίπεδο δεδομένων και σε επίπεδο εφαρμογών.
o Σε επίπεδο βάσης δεδομένων: Θα χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες και η
υποδομή ασφαλείας του Συστήματος Διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ)
για να δημιουργηθούν χρήστες και ομάδες χρηστών που θα έχουν
συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης (δικαίωμα εγγραφής, ανάγνωσης,
διαγραφής κ.λ.π.) στους πίνακες της βάσης δεδομένων αλλά και σε
συγκεκριμένες λειτουργίες του ΣΔΒΔ. Έτσι δεν θα είναι δυνατόν για κάποιον
χρήστη με γνώσεις SQL και με πρόσβαση στον κεντρικό server, να συνδεθεί απ'
ευθείας με τη βάση δεδομένων του συστήματος και να αλλοιώσει ή απλά να
δει κάποια «ευαίσθητα δεδομένα» παρακάμπτοντας έτσι το σύστημα
ασφαλείας στο επίπεδο της εφαρμογής. Υπεύθυνος για τη διαχείριση των
χρηστών του ΣΔΒΔ και των δικαιωμάτων πρόσβασής τους στη βάση δεδομένων
θα είναι ο Database Administrator. Θα υπάρχουν και εδώ κρυπτογραφημένα
passwords, που θα είναι δυνατόν (εφόσον απαιτείται) να αλλάζονται
περιοδικά. Θα κρατούνται επίσης από το ΣΔΒΔ τα ημερολόγια (logs)
πρόσβασης των χρηστών στους πίνακες της βάσης δεδομένων.
o Σε επίπεδο εφαρμογής: Θα υπάρχουν profiles χρηστών δομημένα σε ιεραρχικό
επίπεδο, που θα ορίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης του κάθε χρήστη, ενώ θα
είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλά profiles ανά χρήστη. Υπεύθυνος για τη
συντήρηση των profiles, τη δημιουργία νέων και την απονομή των
δικαιωμάτων πρόσβασης σε κάθε χρήστη σε επίπεδο εφαρμογής θα είναι ο
application administrator. Οι δυνατότητες ασφάλειας του λειτουργικού του
συστήματος ή άλλης εξειδικευμένης εφαρμογής ασφάλειας θα είναι συμβατές
και θα συνεργάζονται με τις δυνατότητες ασφάλειας της εφαρμογής.
Διαφάνεια – Σαφήνεια Όρων: Η αρχιτεκτονική σχεδίαση που θα υλοποιηθεί, θα
εξασφαλίζει ένα ανθεκτικό, καλά δομημένο σύστημα το οποίο είναι διαφανές στον
τελικό χρήστη. Η διαφάνεια είναι θεμελιώδης ιδιότητα οποιαδήποτε δικτυακής
πύλης υψηλής ποιότητας και υποδεικνύει ότι η δικτυακή πύλη δηλώνει με
σαφήνεια την ταυτότητα και τους στόχους της, την ταυτότητα του οργανισμού που
έχει την ευθύνη της διαχείρισης της και των προσώπων που έχουν την ευθύνη
σχεδιασμού και ανάπτυξης. Θα δηλώνεται η ταυτότητα και η προέλευση του
περιεχομένου που διαχειρίζεται η εφαρμογή.
Συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα ακολουθηθούν στο σχεδιασμό είναι οι
παρακάτω:
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Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα κουμπιά, οι μπάρες κύλισης και οι
μπάρες πλοήγησης θα παρουσιάζονται ως λειτουργικές συναρτήσεις και όχι
ως εικόνες.
Θα υπάρχει συνέπεια στο layout (π.χ. σχεδιασμός, χρώμα, κ.λ.π.), συνέπεια
στην ορολογία (π.χ. μενού, εντολές), συνέπεια στην τιτλοποίηση /
επικεφαλίδες
Θα υπάρχει αναγνώσιμο μέγεθος γραμματοσειράς
Το layout του περιεχομένου θα προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος της
οθόνης και την περιοχή που είναι ορατή στο χρήστη.
Θα υπάρχει επαρκής αντίθεση μεταξύ των χρωμάτων του φόντου και των
κειμένων

Λειτουργικότητα – Αισθητική: Τόσο η παρουσίαση του περιεχομένου, όσο και η
γενικότερη αισθητική του Κόμβου θα πρέπει να προσελκύουν και να διατηρούν σε
υψηλό επίπεδο το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Ο Κόμβος θα είναι υψηλών
απαιτήσεων με καινοτόμα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά ώστε να ανταποκρίνεται στο
ύφος και το χαρακτήρα του περιεχομένου. Η πλοήγηση, θα αποτελεί βασικό
κομμάτι της μελέτης σχεδιασμού, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρηστικότητα
του συστήματος. Το σύστημα οφείλει να εκπέμπει τη σοβαρότητα ενός κοινωνικού
φορέα, αλλά και να κατορθώνει να συγκεράσει τις αισθητικές προτιμήσεις αλλά και
τις ανάγκες ανθρώπων με διαφορετικές προελεύσεις και ηλικίες. Παράλληλα,
πρέπει να αναδεικνύει την πληροφορία μέσα από τακτικές δομές, χωρίς περιττούς
χρωματισμούς που αποσπούν την προσοχή του επισκέπτη, ενώ το σύστημα
πλοήγησης πρέπει να είναι ευδιάκριτο, σαφές και σταθερό.
Δυναμική Οργάνωση Περιεχομένου: Η οργάνωση και η δόμηση του περιεχομένου,
θα γίνει με γνώμονα τη βέλτιστη δυνατή παρουσίασή του και την πολυδιάστατη
προβολή του. Παράλληλα, μέσω των ειδικών διαχειριστικών εργαλείων που θα
συνοδεύουν το σύστημα, θα καθίσταται εύκολη η δυναμική μεταβολή του
περιεχομένου, της δομής και του αριθμού των ιστοσελίδων χωρίς τη
διαμεσολάβηση σύνθετων προγραμματιστικών εργαλείων. Η δυνατότητα αυτή, θα
εξυπηρετεί την ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και επικαιροποίησης του
περιεχομένου και της δομής του διαδικτυακού τόπου που θα προσαρμόζεται
διαρκώς στις επικοινωνιακές απαιτήσεις.
Προσανατολισμός στο χρήστη – Εξωστρεφής Αρχιτεκτονική – Ευχρηστία: Η δομή
του Κόμβου και ο τρόπος πλοήγησης σε αυτόν, θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τις
επιταγές της επιστήμης Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή (Human-
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Computer Interaction - HCI). Στόχος του σχεδιασμού είναι η ευχρηστία των
εφαρμογών, η απλή και κατανοητή πλοήγηση. Ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει
εμφανείς πληροφορίες ανά πάσα στιγμή για το σημείο του κόμβου στο οποίο
βρίσκεται (πού βρίσκομαι, πώς έφτασα εδώ και πού μπορώ να πάω), ενώ θα
διαθέτει κατανοητά εργαλεία για μετάβαση σε όλες τις θεματικές ενότητες, αλλά
και για την πλοήγησή του μέσα σε αυτές.
Συγκεκριμένα:


Η κεντρική σελίδα θα πρέπει να είναι σύντομη και σαφής, χωρίς περιττές
προεκτάσεις



Η οθόνη θα οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η μορφοποίηση της
πληροφορίας να επιτρέπει την αποδοτική αφομοίωση από το χρήστη
(Χωροταξική Τοποθέτηση Πληροφορίας, Ευδιάκριτες Γραμματοσειρές).



Η σημαντική πληροφορία και όλα τα στοιχεία ελέγχου, θα βρίσκονται μέσα
στα όρια της πρώτης οθόνης, εξασφαλίζοντας μειωμένη ή ανύπαρκτη κύλιση
(scrolling) των σελίδων.



Το κείμενο θα είναι γραμμένο σε φυσική κατανοητή γλώσσα και αυτό να μην
περιορίζεται στο γραπτό λόγο, αλλά και σε άλλα στοιχεία όπως τα εικονίδια.



Η ύπαρξη υπερσυνδέσμων θα είναι ευδιάκριτη και θα συνοδεύεται από
περιγραφή, όπου αυτό είναι εφικτό.

Προσβασιμότητα: Η κατασκευή του δικτυακού κόμβου και των διαδικτυακών
υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες οδηγίες για την
Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο
προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA).

