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H υπηρεσία 
αποθετηρίων SaaS 
του ΕΚΤ



Στο ΕΚΤ στοχεύουμε 
στην κυκλοφορία της γνώσης

Διαδραματίζουμε κεντρικό ρόλο στην οικολογία 
της επαναχρησιμοποιήσιμης γνώσης, ως οριζόντια και 
σε εθνικό επίπεδο ηλεκτρονική υποδομή περιεχομένου 
για την έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό
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Κατανόηση 
αναγκών φορέα

Κατανόηση 
κοινότητας χρηστών
και δυναμικής 
για επανάχρηση

Κατανόηση 
περιεχομένου και 
ιδιαιτεροτήτων του

Επιτυγχάνουμε ισορροπία 
ανάμεσα σε περιεχόμενο, 
ανάγκες φορέων και του κοινού τους



Αποθετήρια SaaS από το ΕΚΤ

Παρέχονται διαδικτυακά 

ως ολοκληρωμένη υπηρεσία  
ανάπτυξης  του αποθετηρίου ενός 
φορέα με αυτοματοποιημένο τρόπο, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις 
ανάγκες του

Αναπτύσσονται με 
τεχνολογίες αιχμής:

• SaaS: Software as a Service (Λογισμικό 
ως Υπηρεσία)

• Cloud Computing (Υπολογιστικό Νέφος)

Αναδεικνύουν φορείς 
έγκριτου περιεχομένου: 
• παιδείας και έρευνας
• πολιτισμού
• μουσεία, αρχεία & βιβλιοθήκες
• δημόσιοι φορείς

Προβάλουν τον φορέα 
σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, 

διαχέοντας και αναδεικνύοντας το 
περιεχόμενο του  στους επισκέπτες 
του και  στο ευρύ κοινό



Προσφέρουν:
o εισαγωγή πολλών τύπων περιεχομένου με 

προτυποποιημένες Φόρμες Τεκμηρίωσης 

o δυναμικούς τρόπους ανακάλυψης 

o προσωποποιημένες υπηρεσίες για Μέλη

o διαχείριση αδειών χρήσης 

o και δικαιωμάτων πνευματικής Ιδιοκτησίας

Κύριες λειτουργίες αποθετηρίων

Χαρακτηρίζονται από:

o Σύγχρονη αισθητική

o Πολλαπλές προσεγγίσεις στο περιεχόμενο

o Αναζήτηση με κριτήρια 

o Δυναμική πλοήγηση

o Καλαίσθητη παρουσίαση αποτελεσμάτων 



Το διαδικτυακό wizard: ένα καινοτόμο εργαλείο του 
ΕΚΤ για το σχεδιασμό & την ανάπτυξη αποθετηρίων

Η διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής προδιαγραφών, 
παραμετροποίησης & αυτοματοποιημένης ανάπτυξης αποθετηρίου. 
Ο φορέας διαμορφώνει τα επικοινωνιακά, λειτουργικά και τεκμηριωτικά 
χαρακτηριστικά του αποθετηρίου.



Πώς παρουσιάζεται το περιεχόμενο σε ένα 
αποθετήριο SaaS;

Τα ψηφιακά τεκμήρια παρουσιάζονται οργανωμένα σε συλλογές και σύμφωνα με τον τύπο
στον οποίο ανήκουν. 



Εκδήλωση 
ενδιαφέροντος

Διερεύνηση 
συνεργασίας

Υπογραφή 
πλαισίου

Λήψη 
υπηρεσιών

Σχεδιασμός 
αποθετηρίου με 

συμπλήρωση wizard 
από τον φορέα

Έλεγχοι & 
υποβολή 

wizard

Υλοποίηση 
αποθετηρίου

Ποιοτικοί 
έλεγχοι & 

έκδοση
αποθετηρίου

Παράδοση 
στο φορέα

Ροή υπηρεσίας αποθετηρίων

Έως 2 ημέρες



Υπηρεσία 
αποθετηρίων SaaS

Υπηρεσίες για το 
φορέα

 Ασφαλής διαφύλαξη περιεχομένου

 Πρότυπη τεκμηρίωση

 Οργάνωση & διαχείριση 

 Ανοικτή διάθεση μεταδεδομένων

 Διαλειτουργικότητα

 Στατιστικά χρήσης

Υπηρεσία νέφους Διαδικτυακή Ολοκληρωμένη

Σχεδιασμός & 
αυτοματοποιημένη 

ανάπτυξη με 
διαδικτυακό

WIZARD

Εκπαίδευση & 
βοήθεια

 eLearning

 eKnowledgeBase

 eHelpdesk

Υπηρεσίες για 
χρήστες

 Αναζήτηση με φίλτρα

 Δυναμική πλοήγηση

 Εγγραφή Μελών

 Βιβλιογραφικές αναφορές

 Συνδρομή σε τεκμήρια

Επιλεξιμότητa

ΦΟΡΕIΣ ΕΓΚΡΙΤΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βήματα για συνεργασία:

Eκδήλωση 

Eνδιαφέροντος

Διερεύνηση 

συνεργασίας

Υπογραφή 

Πλαισίου 

Συνεργασίας          

Έναρξη 

υπηρεσιών

Προϋποθέσεις

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

+

ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

+

ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

+

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

+

ΕΠΙΘΥΜΙΑ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 ΣΥΛΛΟΓΗ

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Υποστήριξη 
κύκλου 

εργασιών 
επιμέλειας 
ψηφιακού 

περιεχομένου

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

 ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

 ΔΙΑΘΕΣΗ

 ΧΡΗΣΗ

 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ

Προδιαγραφές



Οφέλη για οργανισμούς & πολίτες

Εθνικά ΟΦΕΛΗ 

Συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
ενός ισχυρού δικτύου 
φορέων με κοινό στόχο τον 
πολλαπλασιασμό και την 
ανάδειξη του ψηφιακού 
περιεχομένου της χώρας

• Ασφαλής διαφύλαξη περιεχομένου

• Οικονομίες κλίμακας 

• Διεθνής προβολή

• Δημιουργία κοινότητας χρηστών

• Ανάπτυξη τεχνογνωσίας

• Συμμόρφωση με πολιτικές Ανοικτότητας

• Αυξημένη ευρεσιμότητα πόρων

• Πρόσβαση: σε πλούσιο περιεχόμενο για εκπαίδευση, 
δια βίου μάθηση, έρευνα, ψυχαγωγία και τουρισμό

• Επανάχρηση: με δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης 
αξίας από τις δημιουργικές βιομηχανίες

• Εξελιγμένες υπηρεσίες ανακάλυψης και χρήσης 
περιεχομένου: πλοήγηση, αναζήτηση, εγγραφή 
χρηστών, βιβλιογραφικές αναφορές, ενημερώσεις με 
email,  διαμοιρασμός σε κοινωνικά δίκτυα. 

Διαδικτυακές πλατφόρμες που 
παρέχουν ανοικτή πρόσβαση σε 
συλλογές ψηφιακών τεκμηρίων.

Τα αποθετήρια του ΕΚΤ 

εξασφαλίζουν 

διαλειτουργικότητα με 

εθνικές και διεθνείς 

πλατφόρμες συσσώρευσης 

περιεχομένου όπως το 

searchculture.gr, το

openarchives.gr και τη 

Europeana καθώς και 

ευρετήρια και μηχανές 

αναζήτησης  όπως τη 

Google.





Ένα παράδειγμα αποθετηρίου: το αποθετήριο της ΥΣΜΑ, 
αρχική σελίδα & εικόνες προεπισκόπησης αρχείων



www.ekt.gr Δρ Εύη Σαχίνη | Διευθύντρια ΕΚΤ


