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Εισαγωγή 

Γίνεται μια σύντομη παρουσίαση ενός προτύπου διαδικτυακής εφαρμογής η οποία ήδη 

είναι σε φάση Testing μέσω της οποίας γίνεται παρακολούθηση του στόλου οχημάτων 

εξυπηρέτησης επιβατών – τουριστών οι οποίοι μετακινούνται σε διάφορα σημεία μιας 

περιοχής κυρίως μεταξύ των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων, καταλημάτων, αεροδρομείου 

και σημείων επισκεψης των εξυπηρετούμενων πελατών.  

 

Η διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου είναι: https://managebus.net 

 

Οι προτεινόμενοι χρήστες είναι οι παρακάτω: 

user : admin password : admin 

user : manager password : manager 

user : user password : user 

Και το email επικοινωνίας για οποιαδήποτε παρατήρηση : info@managebus.net 

Μέρη της διαδικτυακής εφαρμογής 

Οθόνη εισαγωγής στην εφαρμογή 

 

 

https://managebus.net/
mailto:info@managebus.net
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Βασική οθόνη εφαρμογής 

 

 

 

Menu εφαρμογής 

 

Users  

 

Είναι το τμήμα της εφαρμογής που βρίσκονται οι χρήστες τις εφαρμογής οι οποίοι 

χωρίζονται σε 3 ομάδες ανα Groupid  

Μέσα μετακίνησης 

 

 

Αποτελείται από τον Τύπο οχήματος με βάση τον αριθμό θέσεων. Και τα Οχήματα της 

εταιρείας τα οποία κατηγοροποιούνται με βάση τον τύπο. 

Συναλλασσόμενοι  
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Είναι το τμήμα της εφαρμογής η οποία περιλαμβάνει τους Συναλλασσόμενους οι οποίοι 

είναι οι Οδηγοί οι οποίοι κάνουν τις μετακινήσεις, οι Πελάτες με τους οποίους 

συνεργάζεται η εταιρεία και οι Τύποι Πελατών με βάση των οποίων κατηγοροποιούμε 

τους πελάτες μας όπως Ξενοδοχεία, καταλήματα κλπ. 

 

Τοποθεσίες 

 

Είναι το τμήμα τις εφαρμογής που περιλαμβάνει τα μέρη στα οποία μετακινούνται οι 

επιβάτες οι οποίοι ανήκουν σε Πελάτες μας. 

 

Μεταφορές 

 

Είναι το τμήμα της εφαρμογής που περιλαμβάνει τις μετακινήσεις των επισκεπτών μέσω 

των οχημάτων της εταιρείας, με τους οδηγούς μας, σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες. 

 

Παρουσίαση υποσυστημάτων 

 

Users 
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1. Administrator (Οι χρήστες με ρόλο διαχειριστή οι οποίοι μπορούν να δημιουργούν 

χρήστες και δικαιώματα) 

2. Manager (Οι χρήστες με δυνατότητα ενημέρωσης και μεταβολών των εγγραφών 

χωρίς όμως την δυνατότητα διαχείρησης των χρητών) 

3. User (Οιχρήστες που μπορούν να βλέπουν τις εγγραφές χωρίς να έχουν την 

δυνατότητα μεταβολής) 

 

Μέσα μετακίνησης 

 

Τύπος Οχήματος 

Εδώ έχουμε κατηγοριοποίηση των Οχημάτων του στόλου με βάση τον αριθμό των 

θέσεων. 

 

 

Οχήματα 

 

 

Εδώ έχουμε τα Οχήματα του στόλου της εταιρείας με την Πινακίδα, τον Τύπο και τον 

αριθμό θέσεων.  
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Συναλλασσόμενοι 
Οδηγοί 

 

Εδώ έχουμε τους οδηγούς για τις μεταφορές της εταιρείας 

Πελάτες 

 

Σε αυτό το τμήμα της εφαρμογής έχουμε τους Πελάτες μας με τα στοιχεία τους αλλά και 

την Κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

Τύποι Πελατών 

 



Σελίδα | 8  

 

Εδώ έχουμε τους τύπους Πελατών. 

Τοποθεσίες 

 

Έχουμε τις τοποθεσίες στις οποίες μετακινούνται οι επιβάτες 

Μεταφορές 

 

Σε αυτό το τμήμα τις εφαρμογής έχουμε τις μεταφορές μέσω των οχημάτων. Κάθε 

εγγραφή συνδυάζει Όχημα – Οδηγό – Πελάτη – Αφετηρία – Προορισμό με βάση την 

ημερομηνία και την ώρα του δρομολογίου. Υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες όπως Όνομα 

επιβάτη (αρχηγού της ομάδας) , Αριθμός πτήσης σε περίπτωση παραλαβή επιβάτη από 

αεροδρόμιο, Αριθμός επιβατών, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Ειδικές παροχές σε θέσεις για 

παιδιά, η Αξία της διαδρομής και τα Fees. Στα αριστερά βρίσκονται προς επιλογή 

Ημερομηνίες και ώρα των διαδρομών και οι Πελάτες για γρήγορη προσπέλαση στις 

εγγραφές. 
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Εκτυπώσεις 
 

Οδηγών 

Εκτύπωση μόνο οδηγών 

 

Εκτύπωση οδηγών και των διαδρομών τους. 

 

Οχημάτων 

Εκτύπωση των οχημάτων 
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Εκτύπωση οχημάτων με διαδρομές 

 

Έχουμε εκτύπωση ανά τύπο οχήματος - όχημα – Μεταφορά 

 

Πελατών 

 

Εκτύπωση Πελατών – Συνεργατών 
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Εκτύπωση Πελατών και Μετακινήσεων ανά κατηγορία και Πελάτη  

 

 

Μεταφορών 

Εκτύπωση Μεταφορών 
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Εκτύπωση αφίξεων  

 

 

Εξαγωγή αφίξεων σε PDF ανά σελίδα. 
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Χρήστες 

 

Παρουσίαση λειτουργικότητας 

Εισαγωγή εγγραφών 
1η Φάση 

Σε κάθε αντικείμενο της εφαρμογής βρίσκεται ένα κουμπί με την ένδειξη Εισαγωγή το 

οποίο το χρησιμοποιούμε για να εισάγουμε νέες εγγραφές. 

 

 

2η Φάση 

Μετά από την επιλογή της Εισαγωγής δημιουργείται μια κενή εγγραφή στην οποία 

μπορούμε να εισάγουμε την νέα πληροφορία. 

 

 

 

Ένα άλλο παράδειγμα εισαγωγής είναι για τις Μεταφορές 
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Εμφάνιση ή απόκριψη πεδίων εγγραφών 

Μπορούμε να εμφανίσουμε ή να αποκρίψουμε πεδία σε μία εγγραφή μαρκάροντας ή 

ξεμαρκάρωντας το τετραγωνάκι δίπλα στο πεδίο.  

 

 

Ταξινόμηση εγγραφών με επιλογή τίτλου πεδίου 

εγγραφής 

 

 

 

 

Μηχανισμός Αναζήτησης εγγραφών 
Google like 
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Με την εισαγωγή στοιχείων από το παράθυρο αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενες 

τιμές. 

Εφαρμογή φίλτρων από Filter Panel 

 

Στα αριστερά υπάρχει ένα Filter Panel με Ημερομηνίες και Πελάτες όπου μπορούμε να 

κάνουμε μία ή περισσότερες επιλογές και να φιλτράρουμε τις εγγραφές με βάση τις 

επιλογές μας. 

  

 

 

 

Αναζήτηση με χρήση Panel 

Επιλέγουμε πρώτα πάνω δεξιά το εικονίδιο  και κατόπιν εμφανίζεται ένα υπομενού 

όπως φαίνεται στο σχήμα:  
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Στα αριστερά έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες προς 

αναζήτηση: 

 

Επιλέγοντας για παράδειγμα το τηλέφωνο έχουμε πολλαπλές επιλογές κριτηρίων όπως 

φαίνεται στο σχήμα: 

 

Εάν επιλέξουμε το Ίσο(ν) και τοποθετήσουμε τον αριθμό που ψάχνουμε πατάμε την 

Εύρεση και έχουμε τις εγγραφές : 
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Και εμφανίζονται οι εγγραφές οι οποίες ικανοποιούν το συγκεκριμένο κριτήριο. 

 

Για να εμφανιστούν όλες οι εγγραφές επιλέγουμε το  

Με την επιλογή αναζήτηση επιλέγονται τα πεδία: 

 

Ενώ με το σύμβολο  έχουμε εμφάνιση και απόκρυψη των επιλογών αναζήτησης. 

 

Μηχανισμός εξαγωγής στοιχείων 
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