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Cardisoft 
eUniversity Solutions

Η Cardisoft ΑΕ είναι πλέον ένας από τους
σημαντικότερους εκπροσώπους της Ελληνικής
τεχνολογίας στην παραγωγή λογισμικού με
εγκατεστημένη βάση άνω του 80% των
Ακαδημαΐκών Ιδρυμάτων της χώρας.



“Το όραμα μας είναι να
συμβάλλουμε στη δημιουργία

Ενοποιημένων Ψηφιακών
Υπηρεσιών

στις Εκπαιδευτικές Κοινότητες, 

όπου οι άνθρωποι, οι τεχνολογίες
και οι διαδικασίες, 

θα αλληλεπιδρούν ομαλά στην
ενδυνάμωση της ακαδημαϊκής

αποτελεσματικότητας”

Το όραμα του έργου eUniversity



eUniversity

Διασύνδεση με
τρίτα Συστήματα

Πολυκαναλική
Προσέγγιση

Αναβάθμιση
Εφαρμογών

Διασύνδεση
Εφαρμογών



Αντικείμενο του έργου

Επέκταση και Αναβάθμιση της Λειτουργικότητας του
Υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Π.Σ. Διαχείρισης
Φοιτητολογίου του ΤΕΙ Κ.Μ.  Περιλαμβάνει:

1) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους
συναλλασσόμενους με το Ίδρυμα. 

2) Δυνατότητες διαλειτουργικότητας με τρίτα
συστήματα, όπως π.χ. η διασύνδεση με τις κεντρικές
υποδομές που θα αναπτυχθεί μέσω της δράσης Α1 
της πρόσκλησης 21-1. 



Εγκατεστημένα Υποσυστήματα

• Διαχείριση Δεδομένων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών
Φοιτητών καθώς και Προγραμμάτων Σπουδών. 

• Διαχείριση Ροών Φοιτητολογίου. 

• Διαχείριση Χρονικού Προγραμματισμού Αιθουσών.

• Διαχείριση Χρηστών.

• Διαχείριση Αναφορών Εκτύπωσης – Report Generator.

• Λήψη Εγγραφών από εξωτερικό αρχείο. 

• Εξυπηρέτηση Φοιτητών μέσω Διαδικτύου.

• Εξυπηρέτηση Διδασκόντων μέσω Διαδικτύου.

• Διαχείριση Στατιστικών Στοιχείων.

• Διαχείριση Συγγραμμάτων – Διασύνδεση με ΕΥΔΟΞΟ.

• Διαχείριση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. 

• Φοιτητική Μέριμνα για τη Σίτιση, Στέγαση, Περίθαλψη.



Ψηφιακές Υπηρεσίες Φοιτητών

 Δηλώσεις συγγραμμάτων με
προσυμπληρωμένα δεδομένα.

 Αυτόματη ενημέρωση βαθμολογίας
μαθημάτων μέσω email.

 Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών σε
μορφή pdf. 

 Αίτηση χορήγησης κάρτας σίτισης.
 Αίτηση διαμονής στην εστία ή για επίδομα

στέγασης.
 Αίτηση για λήψη πτυχίου και ορκωμοσία.
 Προσωποποιημένη πληροφόρηση για

μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές.



Ψηφιακές Υπηρεσίες Αιτούντων
Φοιτητών

Γενικές αιτήσεις φοιτητών (βεβαίωση σπουδών, 
αναλυτική βαθμολογίας, κτλ.).

Αιτήσεις φοιτητών για εγγραφή σε
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με
αυτόματη ενημέρωση αποτελέσματος μέσω web, 
email ή sms.

Αυτόματη εισαγωγή φοιτητών σε τμήματα και
προγράμματα σπουδών μετά από ηλεκτρονική
διαδικασία αίτησης εισαγωγής



Ψηφιακές Υπηρεσίες Διδασκόντων

 Αυτόματη ενημέρωση διδασκόντων
για ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων
ή δυνατότητα επεξεργασίας εξετάσεων
μέσω email, sms. 

 Αυτόματη δημοσίευση ημερολόγιων
προγραμμάτων διδασκαλίας και
εξετάσεων μαθημάτων, στα οποία
έχουν δικαίωμα, μέσω email ή sms.

 Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών σε
μορφή pdf μετά από αίτηση.  



Cardisoft eUniversity - Φοιτητολόγιο



Cardisoft eUniversity – Κεντρική Γραμματεία



Cardisoft eUniversity – Web Portal Φοιτητών & Διδασκόντων



Διαχείριση Στατιστικών Αναφορών



Διαχείριση Στατιστικών Αναφορών



Διασύνδεση με τρίτα Συστήματα

 Κεντρικό Π.Σ. Επιχειρηματικής Ευφυΐας του
GUnet.

 Κεντρική υποδομή αποστολής και λήψης
σύντομων μηνυμάτων (SMS) του GUnet.

 Mobile Portal του GUnet.

 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ της
ΕΔΕΤ.

 Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ.

Cardisoft eUniveristy 
Platform

GUnet & ΕΔET & Ερμής



Ευχαριστώ!


