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Δήλωση Εμπιστευτικότητας - Εχεμύθειας
Με το παρόν, ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη Συνοδευτικού Υλικού για την Εκπαίδευση
των Χρηστών (User Manual)
Επιπροσθέτως επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε, ότι με την αποστολή από εμάς και
την ταυτόχρονη και καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο παραλαβή από εσάς του παρόντος
Εγχειριδίου Χρήσης (User Manual), αποδέχεστε πλήρως ότι το συνολικό περιεχόμενο
των πληροφοριών και στοιχείων που εμπεριέχονται σε αυτήν (Οθόνες, Οδηγίες Χρήσης,
Στοιχεία), θεωρούνται και είναι τεχνογνωσία και ιδιοκτησία της Intellisoft ΕΠΕ, είναι
εμπιστευτικού χαρακτήρα και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής
ιδιοκτησίας (Νόμος 2121/1993, λοιπές διατάξεις και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που
ισχύουν στην Ελλάδα).
Τις

«πληροφορίες»

υποχρεούστε

να

μην

γνωστοποιείτε

σε

τρίτους

μη

εξουσιοδοτημένους αφού αυτές προορίζονται μόνο για το σκοπό που δημιουργήθηκαν,
παρέχονται μόνον προς εσάς και εντός των πλαισίων διερεύνησης της μελλοντικής
μεταξύ μας συνεργασίας και ειδικότερα την ανάθεση υλοποίησης του έργου στην
Intellisoft ΕΠΕ από εσάς, με τη σαφή δέσμευση εκ μέρους σας και των
υπαλλήλων/συνεργατών σας, για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της
εχεμύθειας τους και την αποφυγή κάθε αθέμιτης χρήσης τους.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
1.

Πατάτε το link από το site του Δήμου για να μεταφερθείτε στη πλατφόρμα “PreSchool” του Δήμου σας.

2.

Στην περιοχή «Αίτηση Εγγραφής Νέου Χρήστη» συμπληρώνετε τα απαρραίτητα στοιχεία, όπως βλέπετε στην
Οθόνη (Όνομα, Επίθετο, e-mail, Κωδικος, Επιβεβαίωση Κωδικού). Ο Κώδικός που θα δώσετε θα πρέπει να περιέχει
περισσότερους από 8, και έως 20 χαρακτήρες, απαρτιζόμενοι από γράμματα (μόνο λατινικά), αριθμούς και σύμβολα
(παράδειγμα κωδικού: example34!$%&).

Σε περίπτωση που ο κωδικός που εισάγετε δεν πληροί τους κανόνες σύνταξης, θα σας εμφανίζεται αντίστοιχο
ενημερωτικό μήνυμα. Π.χ:

3.

Στη συνέχεια διαβάστε τους «Όρους Χρήσης» και αφού τους αποδεχτείτε, πιέστε την επιλογή «Εγγραφή»

4.

Εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης ότι θα σας σταλεί e-mail με Οδηγίες Ενεργοποίησης.
Προσοχή να έλεγχετε το Φάκελο της «Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας», μήπως το e-mail αποθηκευτεί εκεί.

Αν δεν ακολουθείσετε τις οδηγίες του e-mail, η Εγγραφή σας στην Πλατφορμα του “PreSchool” δε θα
ολοκληρωθεί και συνεπώς ο λογαριασμός σας δε θα ενεργοποιηθεί!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ στην Πλατφόρμα “PreSchool”
Μετά από ενεργοποίηση του λογαρισμού σας, θα εισάγετε τα στοιχεία σας στην «Είσοδο Χρηστών», όπως φαίνεται
παρακάτω, με τα αντίστοιχα στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας!

