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1 Πρόσβαση στην πλατφόρμα
Η πρόσβαση των χρηστών στην πλατφόρμα γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.applepetralona.gr

2 Παραγγελία Κωδικών Χρηστών
a. Απευθείας αγορά προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος του ApplePetralona.gr
b. Μέσω αποστολής της αίτησης στο email: ….. ή στο φαξ: .......

3 Παραλαβή Κωδικών Χρηστών

Οι κωδικοί χρηστών ενεργοποιούνται και αποστέλλονται στην ηλεκτρονική σας
διεύθυνση εφ’ όσον όλα τα στοιχεία είναι συμπληρωμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες.
Οι παραγγελίες ολοκληρώνονται καθημερινά (κατά τις εργάσιμες ημέρες) στις 16:00.
Οι κωδικοί θα αποστέλλονται εντός διαστήματος 24 ωρών.
Οι κωδικοί ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του εκάστοτε
μαθητή και έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να αλλάξει τον Κωδικό πρόσβασης (password) και τα
υπόλοιπα στοιχεία στο προφίλ του, εκτός από «Όνομα χρήστη», το «Όνομα» και το
«Επώνυμο».
Οι κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από
άλλον χρήστη. Ο διαχειριστής, διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει έναν
κωδικό όταν αυτός χρησιμοποιείται από περισσότερους του ενός χρήστες.

4 Πληρωμή πακέτου
Η 1η εκκαθάριση του λογαριασμού σας του προγράμματος τηλε-εκπαίδευσης θα γίνει
έως τις .....
Η 2η εκκαθάριση του λογαριασμού σας του προγράμματος τηλε-εκπαίδευσης θα γίνει
έως τις .....

Η εξόφληση της ανωτέρω εκκαθάρισης πρέπει να ολοκληρωθεί ......

5 Κωδικός Κέντρου / Σχολής
Με την πρώτη παραγγελία (τουλάχιστον 3 μαθητές), σας αποστέλλεται κωδικός
πρόσβασης στην πλατφόρμα για τον Υπεύθυνο του Κέντρου / της Σχολής σας.
Με τον κωδικό αυτό θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες και τις
αναφορές των χρηστών που ανήκουν στο κέντρο σας.
Επίσης θα μπορείτε να εκτυπώσετε, μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, την αναφορά
συνολικού χρόνου ενασχόλησης με το εκπαιδευτικό υλικό, κάθε εγγεγραμμένου
χρήστη, που απαιτείται για την πιστοποίηση της on – line εκπαίδευσης.

6 Τεχνική υποστήριξη
Για οποιοδήποτε πρόβλημα τεχνικής υποστήριξης μπορείτε αν στείλετε μήνυμα στο
support@applepetralona.gr
Ο διαχειριστής του Συστήματος θα σας απαντήσει το συντομότερο.

