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2. Εισαγωγή
Η Υπηρεσία Αποστολής Μεγάλων Εγγράφων επιτρέπει σε χρήστες της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας την ασφαλισμένη και εύκολη αποστολή μεγάλων εγγράφων μεγέθους μέχρι και
4GB σε άλλους χρήστες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ή σε άλλους εξωτερικούς
αποδέκτες.
Η υπηρεσία αυτή επιλύει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι χρήστες όταν δεν
μπορούν να αποστείλουν έγγραφα μεγάλου μεγέθους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπου
το μέγιστο όριο είναι 20ΜΒ.

3. Πρόσβαση στην υπηρεσία
Δικαίωμα πρόσβασης στην «Υπηρεσία Αποστολής Μεγάλων Εγγράφων» έχουν όλοι οι
χρήστες του Π.Κ. χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και συνθηματικό τους με το οποίο
αποκτούν πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης πρόσβαση στην
υπηρεσία μπορούν να έχουν και άτομα τα οποία έχουν παραλάβει κουπόνι (Guest Voucher)
από χρήστες του Π.Κ. μέσω της υπηρεσίας αυτής.

4. Είσοδος στην υπηρεσία
4.1. Μεταβείτε στο σύνδεσμο https://filesender.ucy.ac.cy/

4.2. Πατήστε το πλήκτρο
.
4.3. Καταχωρήστε το προσωπικό όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης
(password), και πατήστε το πλήκτρο

.
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5. Αποστολή Εγγράφου
Μέσω της «Send File» μπορείτε να αποστείλετε ένα νέο μεγάλο έγγραφο.
5.1. Πατήστε το πλήκτρο

και θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:

5.2. Συμπληρώστε τα πεδία, πατήστε το πλήκτρο
και επιλέξτε το έγγραφο που
θέλετε να αποστείλετε. Με την επιτυχή φόρτωση του εγγράφου θα εμφανιστεί το
όνομα και το μέγεθος του στην οθόνη.
Σημείωση: Μόνο ένα έγγραφο μπορεί να αποσταλεί κάθε φορά. Σε περίπτωση
αποστολής πολλαπλών αρχείων, ο χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει τη
διαδικασία για κάθε έγγραφο ή να συμπιέσει τα έγγραφα σε ένα (μορφή zip ή rar)
και να αποστείλει το συμπιεσμένο έγγραφο. Πατήστε εδώ για το εγχειρίδιο
συμπίεσης / αποσυμπίεσης αρχείων
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5.3. Ακολούθως πατήστε το πλήκτρο
. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί
η ακόλουθη οθόνη και θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα τόσο στον
αποστολέα όσο και στους παραλήπτες, με το σύνδεσμο για να κατεβάσουν το
σχετικό έγγραφο.

Σημείωση: Κάθε φορά που κάποιος παραλήπτης κατεβάσει το έγγραφο,
ενημερώνεται αυτόματα τόσο ο ίδιος ο παραλήπτης όσο και ο αποστολέας.

Πεδία
To: Στο πεδίο αυτό εισάγονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ατόμων που πρέπει
να παραλάβουν το έγγραφο, διαχωρισμένες με κόμμα ή με άνω τελεία. Μπορούν
να προκαθοριστούν μέχρι 50 ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Subject: (optional): Το κείμενο αυτό προστίθεται στον τίτλο του μηνύματος που
αποστέλλεται στα άτομα που θα παραλάβουν το έγγραφο.
Message: (optional): Το κείμενο αυτό προστίθεται στο σώμα του μηνύματος που
αποστέλλεται στα άτομα που θα παραλάβουν το έγγραφο.
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Expiry date: Η ημερομηνία στην οποία το έγγραφο θα πάψει να είναι διαθέσιμο. Η
μέγιστη περίοδος διαθεσιμότητας του εγγράφου είναι 14 ημέρες.

Συμβατότητα με HTML 5
Το μέγιστο μέγεθος εγγράφου που μπορεί να αποσταλεί εξαρτάται από τον
φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται. Εάν ο φυλλομετρητής υποστηρίζει “HTML5”
τότε το μέγιστο μέγεθος εγγράφου είναι 4GB – σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται
αυτόματα η πιο κάτω ένδειξη.

Στην περίπτωση χρήσης παλαιότερων εκδόσεων φυλλομετρητών που δεν
υποστηρίζουν “HTML5” το μέγιστο μέγεθος εγγράφου είναι 2GB – σε αυτή την
περίπτωση εμφανίζεται η πιο κάτω ένδειξη.

6. Αποστολή Κουπονιού Επισκέπτη (Guest Voucher)
Μέσω της «Guest Voucher» μπορείτε να αποστείλετε κουπόνι επισκέπτη σε άτομα εκτός
του Π.Κ. τα οποία επιθυμείτε να σας αποστείλουν μεγάλο έγγραφο.
6.1. Πατήστε το πλήκτρο

και θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:

6.2. Συμπληρώστε τα πεδία και πατήστε το πλήκτρο

.

Αυτόματα, θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα τόσο στον αποστολέα όσο και
στους παραλήπτες, με το σύνδεσμο για να ανεβάσουν έγγραφο. Με την επιτυχή

5

αποστολή το
ου κουπονιο
ού, θα προσττεθούν οι πλληροφορίες του κουποννιού στον πίννακα
που βρίσκετται στο κάτω
ω μέρος της οθόνης. Στο
ον πίνακα αυ
υτό παρέχεται η δυνατό
ότητα
να διαγράψετε ένα κουπ
πόνι πατώνττας το πλήκτρ
ρο

.

Π
Πεδία
SSend Vouche
ers to: Εισάγγετε την ηλεεκτρονική διεεύθυνση του
υ ατόμου πο
ου επιθυμείττε να
σ αποστείλλει κάποιο έγγγραφο.
σας
E
Expiry
date: Η ημερομηννία στην οποίία το κουπόννι θα πάψει να είναι ισχύ
ύει.

7. Πληροφο
ορίες σχεετικά με τα διαθέέσιμα έγγ
γραφά σ
σας
Μέσ
σω του «My Files» μπορεείτε να έχετεε πρόσβαση στα διαθέσιμα έγγραφα
α σας.
7.1. Πατήσττε το πλήκτρο

κ θα εμφα
και
ανιστεί η ακό
όλουθη οθόννη:

Επίσ
σης μέσω τηςς οθόνης αυτής έχετε τη δυνατότητα
α αποστείλεττε ξανά το έγγγραφο στονν ίδιο
παραλήπτη παττώντας το πλλήκτρο
πλήκτρο

, να
ν το αποστείλετε σε άλλλο παραλήπ
πτη πατώντα
ας το

, να κατεβάσετεε το έγγραφο
ο μέσω του συνδέσμου
σ
μ το όνομα του εγγράφ
με
φου ή

ν το διαγρά
άψετε πατώνντας το πλήκκτρο
και να

.

8. Περιορισ
σμοί
Οι περιορισμοί
π
σχετικά με το
τ μέγεθος του
τ εγγράφο
ου, τον αριθμό των παρα
αληπτών και την
ημερομηνία λήξξης, μπορού
ύν να βρεθούν στην οθό
όνη που εμφ
φανίζεται ότταν πατήσεττε το
πλήκτρο

.

Σημεείωση: Το εγχειρίδιο
ε
α
αυτό
περιλα
αμβάνει τουςς περιορισμ
μούς που ισχ
σχύουν κατά
ά την
έκδο
οση του εγχχειριδίου. Οιι τελευταίοιι περιορισμο
οί που ισχύο
ουν είναι ανναρτημένοι στην
οθόνη “Help” πο
ου αναφέρετται πιο πάνω
ω.
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