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1. Αρχική Σελίδα
To OJS (Open Journal System) αποτελείται από:
1) Μία Αρχική Σελίδα για τον ιστότοπο Open Journal System ως σύνολο (ή συλλογή περιοδικών) και
2) μία Αρχική Σελίδα για κάθε περιοδικό που φιλοξενείται στην συλλογή.
Οι παραπάνω σελίδες περιέχουν πολλές κοινές πληροφορίες, αλλά διαφέρουν σε αρκετά σημεία.

2. Αρχική Σελίδα Ιστοτόπου

Αρχική Σελίδα Ιστοτόπου

2.1 Πάνω Γραμμή πλοήγησης
Αρχική Σελίδα και Σχετικά, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο και τις συλλογές.
Σύνδεση, σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα αν έχετε ήδη εγγραφεί σε αυτό και έχετε προμηθευτεί
τους κατάλληλους κωδικούς πρόσβασης. Μετά την σύνδεσή σας θα μεταφερθείτε αυτόματα στην Αρχική σας
Σελίδα. Επίσης όσο είστε συνδεδεμένοι στο σύστημα, κάτω από την ένδειξη Χρήστης θα εμφανίζονται
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σύνδεσμοι στην λίστα των περιοδικών της συλλογής στα οποία έχετε εγγραφεί, στο προφίλ σας, και για την
αποσύνδεσή σας από το σύστημα.
Εγγραφή, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη, αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Μόλις εγγραφείτε
ή/και συνδεθείτε η σελίδα θα αντικατασταθεί από την Αρχική Σελίδα Χρήστη.
Αναζήτηση, σας δίνει την δυνατότητα να αναζητήσετε τεκμήρια σε όλη τη συλλογή ή σε ένα συγκεκριμένο
περιοδικό.

Σύνδεση στο σύστημα με τους κατάλληλους
κωδικούς πρόσβασης αν έχετε ήδη εγγραφεί
σε αυτό.
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Αναζήτηση τεκμηρίων σε όλα τη συλλογή ή
σε ένα συγκεκριμένο περιοδικό.

2.2 Αναζήτηση
Τα περιεχόμενα του περιοδικού μπορούν να αναζητηθούν με όνομα συγγραφέα, τίτλο, περίληψη κ.ά.
Εναλλακτικά, στον ιστότοπο κάθε περιοδικού, με την χρήση του συνδέσμου "Περιήγηση" στη δεξιά πλαϊνή
μπάρα πλοήγησης, οι αναγνώστες μπορούν να πλοηγηθούν - σαρώσουν τα περιεχόμενα του περιοδικού κατά
τεύχος, συγγραφέα και τίτλο. Εισάγοντας έναν όρο αναζήτησης και πατώντας Αναζήτηση, εμφανίζεται μια
λίστα με μια σύντομη περιγραφή κάθε τεκμηρίου (συγκεκριμένα εμφανίζονται το περιοδικό, το τεύχος και ο
τίτλος του τεκμηρίου) καθώς και δύο σύνδεσμοι που παραπέμπουν στην περίληψή του και στο πλήρες κείμενό
του αντίστοιχα.
2.2.1






Συμβουλές Αναζήτησης

Στους όρους αναζήτησης δε γίνεται διάκριση κεφαλαίων – πεζών.
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο τεκμήρια-εγγραφές που περιέχουν ΟΛΟΥΣ τους
όρους αναζήτησης (ο τελεστής ΚΑΙ υπονοείται) με την σειρά που πληκτρολογήθηκαν χωρίς ενδιάμεσες
λέξεις.
Για την ανεύρεση τεκμηρίων που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες λέξεις, η ευρετηρίαση μπορεί να γίνει
με τη χρήση του τελεστή «ή», π.χ. αν αναζητούμε κάποιο άρθρο που περιλαμβάνει τις λέξεις έργο ή
αρχαιολογία τότε πληκτρολογούμε στο πεδίο αναζήτησης : έργο ή αρχαιολογία.
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Με τη χρήση του ειδικού χαρακτήρα * σε έναν όρο, μπορεί να γίνει αναζήτηση οποιουδήποτε άλλου όρου
που τον περιέχει, π.χ. η εισαγωγή του όρου «φιλολ*» θα επιστρέψει μία λίστα αποτελεσμάτων που θα
περιέχει τους όρους «φιλολογία» , «φιλολογικός» κ.ά.

 Η εξαίρεση μιας λέξης γίνεται με τη χρήση του τελεστή «όχι» να προηγείται αυτής π.χ. έργο όχι βιογραφία
επιστρέφει μία λίστα τεκμηρίων στα οποία δεν αναφέρεται στον τίτλο τους ή στην περίληψή τους η λέξη
βιογραφία.

Αποτελέσματα αναζήτησης συνδυασμού όρων
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3. Αρχική Σελίδα Περιοδικού

Αρχική Σελίδα Περιοδικού πατώντας τον σύνδεσμο «ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ»
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3.1 Αρχική Σελίδα Περιοδικού
Στην Αρχική Σελίδα Περιοδικού μεταφερόμαστε από την Αρχική Σελίδα του OJS με τον σύνδεσμο Προβολή
Περιοδικού. Η Αρχική Σελίδα του Περιοδικού περιέχει τα παρακάτω:
3.2 Πάνω Γραμμή Πλοήγησης
Αρχική Σελίδα και Σχετικά, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο περιοδικό.
Σύνδεση, σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα αν έχετε ήδη εγγραφεί σε αυτό και έχετε προμηθευτεί
τους κατάλληλους κωδικούς πρόσβασης. Μετά την σύνδεσή σας θα μεταφερθείτε αυτόματα στην Αρχική σας
Σελίδα. Επίσης όσο είστε συνδεδεμένοι στο σύστημα, κάτω από την κεφαλίδα Χρήστης θα εμφανίζονται
σύνδεσμοι στην λίστα των περιοδικών της συλλογής στα οποία έχετε εγγραφεί, στο προφίλ σας, και για την
αποσύνδεσή σας από το σύστημα.
Εγγραφή, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη, αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Μόλις εγγραφείτε
ή/και συνδεθείτε η σελίδα θα αντικατασταθεί από την Αρχική Σελίδα Χρήστη.
Η Αναζήτηση παρέχει σύνθετες επιλογές αναζήτησης, αλλά χρησιμοποιείται για αναζητήσεις μόνο μέσα στα
περιεχόμενα του συγκεκριμένου περιοδικού.
Το Τρέχον Τεύχος εμφανίζει τον Πίνακα Περιεχομένων του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού.
Το Αρχείο Τευχών εμφανίζει τα ονόματα των παλαιοτέρων τευχών, αν είναι διαθέσιμα. Επιλέγοντας το όνομα
κάθε παλαιού τεύχους θα εμφανιστεί ο Πίνακας Περιεχομένων του.
Ο σύνδεσμος Λίστα Περιοδικών σας μεταφέρει στην Αρχική Σελίδα του ιστοτόπου.
Η Αρχική Σελίδα Χρήστη εμφανίζεται μόλις συνδεθείτε στο σύστημα. Η σελίδα παρέχει συνδέσμους για το
ρόλο σας σε κάθε περιοδικό που είστε εγγεγραμμένος και συνδέσμους διαχείρισης του λογαριασμού σας.
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Επιλέγουμε το τεύχος που μας ενδιαφέρει
και μεταφερόμαστε στον πίνακα
περιεχομένων του.

Αρχείο Τευχών Περιοδικού

Πίνακας Περιεχομένων Τεύχους Περιοδικού
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Σελίδα πληροφοριών επιλεγμένου τεκμηρίου

Πληροφορίες επικοινωνίας με το περιοδικό (επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘Σχετικά’)
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3.3 Δεξιά Πλαϊνή Μπάρα

Ο σύνδεσμος Open Journal Systems θα σας οδηγήσεις στον ιστότοπο του Public Knowledge Project, με
πληροφορίες για το Open Journals Systems και άλλες σχετικές εφαρμογές.
Ο σύνδεσμος Βοήθεια παρέχει πρόσβαση σε κατηγοριοποιημένα κείμενα βοήθειας για την χρήση και
λειτουργία του συστήματος.
Η φόρμα κάτω από τον Χρήστης σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα αν έχετε ήδη εγγραφεί σε αυτό και
έχετε προμηθευτεί τους κατάλληλους κωδικούς πρόσβασης. Μετά την σύνδεσή σας θα μεταφερθείτε
αυτόματα στην Αρχική σας Σελίδα. Επίσης όσο είστε συνδεδεμένοι στο σύστημα, κάτω από την κεφαλίδα
Χρήστης θα εμφανίζονται σύνδεσμοι στην λίστα των περιοδικών της συλλογής στα οποία έχετε εγγραφεί, στο
προφίλ σας, και για την αποσύνδεσή σας από το σύστημα.
Γλώσσα, σας επιτρέπει να επιλέξετε μια γλώσσα μεταξύ αυτών που υποστηρίζει το OJS.
Τα περιεχόμενα του περιοδικού μπορούν να αναζητηθούν με όνομα συγγραφέα, τίτλο, περίληψη κ.ά.
Εναλλακτικά, στον ιστότοπο κάθε περιοδικού, με την χρήση του συνδέσμου "Περιήγηση" στη δεξιά πλαϊνή
μπάρα πλοήγησης, οι αναγνώστες μπορούν να πλοηγηθούν - σαρώσουν τα περιεχόμενα του περιοδικού κατά
τεύχος, συγγραφέα ή τίτλο.
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Τα πεδία Αναζήτηση και Αναζήτηση Πεδίου κάτω από την κεφαλίδα Περιεχόμενα Περιοδικού, σας επιτρέπουν
να αναζητήσετε τα περιεχόμενα του εκάστοτε περιοδικού με το όνομα του συγγραφέα, την περίληψη κ.ά. Για
μια πιο αναλυτική αναζήτηση, πατήστε τον σύνδεσμο Αναζήτηση στην Πάνω Γραμμή Πλοήγησης. Επιπλέον,
σας παρέχεται η δυνατότητα περιήγησης στον ιστότοπο του περιοδικού κατά τεύχος, κατά συγγραφέα και κατά
τίτλο.

Πατώντας Περιήγηση κατά Συγγραφέα εμφανίζεται η Σελίδα του Ευρετηρίου Συγγραφέων

Το Μέγεθος Χαρακτήρων, σας επιτρέπετε να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος των χαρακτήρων της
ιστοσελίδας.
Τέλος, στο κάτω μέρος της δεξιάς μπάρας υπάρχουν σύνδεσμοι με πληροφορίες για Συγγραφείς, Αναγνώστες
και Βιβλιοθηκονόμους και τυχόν ειδοποιήσεις που αφορούν το χρήστη.

4. Διαχειριστής Ιστοτόπου
Το παρόν σύστημα διαχείρισης και έκδοσης περιοδικών έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση και διαχείριση σε ένα
τοπικό web server. Με την εγκατάσταση ο Διαχειριστής Ιστοτόπου, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για την
δημιουργία ανεξάρτητων περιοδικών και να συντονίζει τη διαχείριση και λειτουργία κάθε ιστοτόπουπεριοδικού που δημιουργείται.
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Το OJS έχει σχεδιαστεί ως ένα σύστημα για πολλά περιοδικά και ο Διαχειριστής του Ιστοτόπου είναι υπεύθυνος
για τις απαραίτητες ρυθμίσεις σε επίπεδο ιστοτόπου και για τη δημιουργία νέων περιοδικών που θα
φιλοξενηθούν σε αυτόν. Οι ιστότοποι των φιλοξενούμενων περιοδικών είναι απόλυτα ανεξάρτητοι, με
εξαίρεση τους λογαριασμούς χρηστών, ενώ ένας χρήστης μπορεί να συμμετέχει σε οποιονδήποτε συνδυασμό
ρόλων και περιοδικών.

Αρχική Σελίδα Διαχειριστή Ιστοτόπου

4.1 Ρυθμίσεις Ιστοτόπου
Εισάγονται από τον Διαχειριστή του Ιστοτόπου οι βασικές πληροφορίες όπως ο τίτλος, η περιγραφή του
ιστοτόπου και άλλες πληροφορίες που αφορούν το OJS ως σύνολο.
4.2 Φιλοξενούμενα Περιοδικά
Το OJS επιτρέπει την δημιουργία ενός αριθμού ανεξάρτητων και διαφορετικών ιστοτόπων - περιοδικών στον
ίδιο γενικό ιστότοπο, ενώ νέα περιοδικά μπορούν να δημιουργηθούν και να επεξεργαστούν οποιαδήποτε
στιγμή. Κάθε περιοδικό που δημιουργείται μπορεί να προσπελαστεί μέσω ενός μοναδικού URL βασισμένο στην
διαδρομή που εισάγεται από τον Διαχειριστή του Ιστοτόπου. Περιοδικά που βρίσκονται στο στάδιο των
ρυθμίσεων και της οργάνωσής τους μπορούν να κρατηθούν ως "μη δημοσιευμένα" από τον κυρίως ιστότοπο
μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών.

14

4.3 Γλώσσες
Το OJS επιτρέπει στα φιλοξενούμενα περιοδικά στον ίδιο ιστότοπο να υποστηρίζουν έναν μεγάλο αριθμό
γλωσσών. Ο Διαχειριστής του Ιστοτόπου μπορεί να ορίσει μια γλώσσα εργασίας εξ'ορισμού (default) και να
εγκαταστήσει πρόσθετες διαθέσιμες γλώσσες ώστε να είναι διαθέσιμες για χρήση από τα περιοδικά.
4.4 Πηγές Πιστοποίησης
Εξ' ορισμού, το OJS πιστοποιεί τους χρήστες σύμφωνα με την εσωτερική του βάση δεδομένων. Παρ' όλα αυτά,
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι πιστοποίησης, όπως το LDAP.

5. Διαχειριστής Περιοδικού
Ο Διαχειριστής Περιοδικού είναι υπεύθυνος για την διαχείριση του συστήματος. Τα σχετικά καθήκοντα δεν
προϋποθέτουν προχωρημένα τεχνικά προσόντα και συνεπάγονται στην συμπλήρωση πρότυπων φορμών και
διαχείριση αρχείων. Ο Διαχειριστής Περιοδικού διεκπεραιώνει την Οργάνωση (στήσιμο) του περιοδικού και
επιστρατεύει τους Επιμελητές του Περιοδικού, τους Επιμελητές Ενότητας, Κειμένων, Σελιδοποίησης και
Τυπογραφικών Δοκιμίων καθώς και τους Αξιολογητές. Ο Διαχειριστής Περιοδικού έχει επίσης πρόσβαση στα
υπόλοιπα συστήματα διαχείρισης του περιοδικού, μπορεί να δημιουργήσει νέες Ενότητες για το περιοδικό, να
πραγματοποιήσει εγγραφές των χρηστών και αναθέσεις των διαφόρων ρόλων, να επεξεργαστεί τα
καθορισμένα ηλεκτρονικά μηνύματα που χρησιμοποιεί το σύστημα, να διαχειρίζεται τα Εργαλεία Ανάγνωσης
που είναι διαθέσιμα στο περιοδικό και να βλέπει Στατιστικά Περιοδικού που δημιουργεί το σύστημα.

Αρχική Σελίδα Διαχειριστή Περιοδικού
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6. Σελίδες Διαχείρισης
6.1 Περιηγητής Αρχείων
Ο Περιηγητής Αρχείων επιτρέπει στον Διαχειριστή του περιοδικού να βλέπει και να διαχειρίζεται την ιεραρχία
των αρχείων που φορτώνονται στο σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που ανεβαίνουν κατά την
διαχείριση των υποβολών). Τα αρχεία αυτά μπορούν να προβληθούν, να διαγραφούν και να μετακινηθούν
όπως ακριβώς σε ένα τοπικό σύστημα αρχείων στον υπολογιστή σας.

6.2 Ενότητες Περιοδικού
Ο Διαχειριστής του περιοδικού μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές ενότητες μέσα στο περιοδικό με την
επιλογή Ενότητες Περιοδικού στη σελίδα Διαχείρισης του Περιοδικού. Ένα περιοδικό τυπικά μπορεί να περιέχει
ενότητες όπως Άρθρα, Βιβλιοκριτικές, κλινικές Εφαρμογές, Σχόλια, Νέα κλπ.
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6.3 Γλώσσες
Οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες για το σύστημα από τον Διαχειριστή του Ιστοτόπου παρατίθενται στην
σχετική λίστα στη σελίδα Γλώσσες στις σελίδες Διαχείρισης Περιοδικού και μπορούν να επιλεγούν για χρήση
στον ιστότοπο του περιοδικού. Αν επιλεχθούν περισσότερες της μιας γλώσσας στην σελίδα Συμπληρωματικές
Τοπικές Ρυθμίσεις, τότε οι χρήστες θα μπορούν να αλλάζουν από τη μια γλώσσα στην άλλη μέσω ενός dropdown μενού στη μπάρα πλοήγησης.

6.4 Πληροφορίες Περιοδικού
Υπάρχουν δύο τρόποι για τον Διαχειριστή του Περιοδικού με τους οποίους μπορεί να διαμορφώσει τη στήλη
Πληροφορίες του Περιοδικού, που εμφανίζεται στην σελίδα της Συντακτικής Ομάδας στο μενού Σχετικά με το
περιοδικό: χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες ρόλους επιμέλειας, ή δημιουργώντας νέους τίτλους στην
συντακτική ομάδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περιοδικού.
Δημιουργία της συντακτικής ομάδας με τη χρήση των υπαρχόντων ρόλων : Με αυτή την επιλογή οι
πληροφορίες για την Συντακτική Ομάδα στο μενού Σχετικά με το Περιοδικό θα δημιουργηθούν αυτόματα από
το σύστημα λαμβάνοντας ως δεδομένα τους ρόλους που έχουν ανατεθεί από τον Διαχειριστή του περιοδικού
π.χ. Επιμελητές Περιοδικού, Επιμελητές Ενότητας κ.ά.
Δημιουργία της συντακτικής ομάδας με νέους τίτλους : Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής επιτρέπει στο
Διαχειριστή του Περιοδικού να δημιουργήσει νέους τίτλους στη συντακτική ομάδα ανάλογα με τις απαιτήσεις
του περιοδικού π.χ. Αρχισυντάκτης.
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6.5 Πληρωμές
Από την σελίδα Διαχείριση Περιοδικού, ο Διαχειριστής του περιοδικού μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία
Πληρωμές Εισφορών ώστε το περιοδικό να δέχεται πληρωμές, είτε μέσω PayPal ή μέσω μιας μη αυτόματης
διαδικασίας, για τις εισφορές των συγγραφέων, των αναγνωστών, ή συνεργαζόμενων μελών και την πρόσβαση
στο περιεχόμενο του περιοδικού. Η λειτουργία αυτή κρατάει αρχείο των χρηστών και των πληρωμών τους ενώ
εμφανίζει και τις σχετικές πληροφορίες για τις εισφορές στο μενού Σχετικά. Επιπρόσθετα δίνει την δυνατότητα
στους χρήστες να ανανεώσουν τις συνδρομές τους μέσα από την Αρχική Σελίδα Χρήστη.
6.6 Έτοιμα- default ηλεκτρονικά μηνύματα
Το περιοδικό χρησιμοποιεί μια ποικιλία έτοιμων ηλεκτρονικών μηνυμάτων για να κατευθύνει και να βοηθήσει
τις διαδικασίες επιμέλειας και δημοσίευσης. Τα ηλεκτρονικά αυτά μηνύματα αποστέλλονται προκαταβολικά
στους κατάλληλους παραλήπτες (για παράδειγμα, ο Επιμελητής Ενότητας ενημερώνει τον Επιμελητή κειμένου
ότι η επιμέλεια του κειμένου μιας υποβολής είναι έτοιμη να αρχίσει). Ο Διαχειριστής του Περιοδικού μπορεί να
επεξεργαστεί τις default εκδόσεις αυτών των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (διαθέσιμα στο Έτοιμα Emails στην
σελίδα Διαχείρισης του Περιοδικού). Επίσης τα ηλεκτρονικά μηνύματα μπορούν να επεξεργαστούν από τον
χρήστη πριν αποσταλούν. Το σύστημα εισάγει αυτόματα σχετικές πληροφορίες στο ηλεκτρονικό μήνυμα πριν
παρουσιαστεί στον χρήστη για αποστολή (π.χ. η ημερομηνία που λήγει η προθεσμία αξιολόγησης).
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Σελίδα default ηλεκτρονικών μηνυμάτων

6.7 Οργάνωση Περιοδικού
Το μενού της Οργάνωσης του Περιοδικού είναι διαθέσιμο στον Διαχειριστή του Περιοδικού στη σελίδα
Διαχείριση Περιοδικού. Η οργάνωση και το στήσιμο του ιστοτόπου του περιοδικού θα απαιτήσει τη λήψη
αποφάσεων και κειμένων τα οποία μπορούν να ετοιμαστούν σε συνεργασία με τους Επιμελητές ή να
προστεθούν αργότερα.
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Η οργάνωση του Περιοδικού
περιλαμβάνει 5 βήματα

6.7.1

Λεπτομέρειες

Συμπληρώνουμε στοιχεία όπως:
Όνομα Περιοδικού, Υπεύθυνοι
Επικοινωνίας & Τεχνικής
Υποστήριξης, χορηγοί κ.ά.
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6.7.2

Πολιτικές

Συμπληρώνουμε στοιχεία όπως:
Θεματική περιοχή και περιεχόμενο
περιοδικού, Πολιτική του Περιοδικού
για την Αξιολόγηση από Σχετικούς
Επιστήμονες, Πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδομένων, Πολιτική
Ανοιχτής Πρόσβασης, κ.ά.
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6.7.3

Υποβολές
Συμπληρώνουμε στοιχεία όπως:
οδηγίες προς συγγραφείς, λίστα
ελέγχου προετοιμασίας υποβολής
προς τους συγγραφείς κ.ά.

6.7.4

Διαχείριση
Συμπληρώνουμε στοιχεία όπως:
ρυθμίσεις ασφάλειας/πρόσβασης,
οδηγίες επιμέλειας κειμένων, οδηγίες
σελιδοποίησης κ.ά.
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6.7.5

Όψη περιοδικού

Συμπληρώνουμε στοιχεία όπως:
κεφαλίδα αρχικής σελίδας περιοδικού,
περιεχόμενο, υποσέλιδα, αρχείο στυλ
κ.ά.

6.8 Στατιστικά & Αναφορές
Τα Στατιστικά & Αναφορές παρέχουν στον Διαχειριστή του Περιοδικού τη δυνατότητα να εξάγει χρήσιμες
πληροφορίες για την χρήση του περιοδικού με δύο τρόπους. Πρώτα με την χρήση των Στατιστικών, όπου είναι
διαθέσιμα στατιστικά για κάθε χρονιά και για τις υποβολές, τις πρακτικές επιμέλειας και τους χρήστες.
Δεύτερον, ο Διαχειριστής του Περιοδικού μπορεί να δημιουργήσει διάφορους τύπους αναφορών για
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Οι αναφορές αυτές δημιουργούνται σε μορφή Comma-Separated Values (CSV) και μπορούν να ανοιχθούν με
την χρήση κατάλληλου προγράμματος υπολογιστικών φύλλων.
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Αρχική Σελίδα 'Στατιστικά και Αναφορές'

6.9 Πρόσθετα συστήματος
Η σελίδα Πρόσθετα Συστήματος (Plugins) επιτρέπει στον Διαχειριστή και μόνο του περιοδικού να προβάλει μια
λίστα από εγκατεστημένα στο OJS plugins και να εκτελεί την ενέργεια για την οποία κάθε plugin είναι
προγραμματισμένο να εκτελεί. Ο διαχειριστής του περιοδικού μπορεί να εγκαταστήσει και νέο πρόσθετο
επιλέγοντας Εγκατάσταση νέου πρόσθετου από τη σελίδα Διαχείρισης Πρόσθετων.

Σελίδα διαχείρισης πρόσθετων
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6.10 Εισαγωγή/Εξαγωγή Δεδομένων
Η επιλογή Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων, επιτρέπει στον Διαχειριστή του περιοδικού να εισάγει και να εξάγει
δεδομένα στο και από το OJS. Η Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων υλοποιείται με την βοήθεια των κατάλληλων
plugins για λειτουργίες όπως εισαγωγή/εξαγωγή χρηστών, δημιουργία μεταδεδομένων για άρθρα και τεύχη
του περιοδικού για ευρετηρίαση από το crossref, δημιουργία βιβλιογραφικών αναφορών για ευρετηρίαση από
τη βάση δεδομένων NLM PubMEd/MEDLINE, εξαγωγή άρθρου για ευρετηρίαση πλήρους κειμένου με τη χρήση
του Erudit’s XML DTD κ.ά
6.11

Χρήστες

Η διαχείριση των χρηστών στο OJS είναι ευθύνη του Διαχειριστή του Περιοδικού. Περιλαμβάνει την δημιουργία
χρηστών και λογαριασμών, την διαχείριση ρόλων κλπ. Ο Διαχειριστής του περιοδικού μπορεί να πλοηγείται και
να προσθέτει νέες εγγραφές και αναθέσεις ρόλων, να επεξεργάζεται το προφίλ των χρηστών, να συγχωνεύει
χρήστες και να επικοινωνεί με ομάδες χρηστών.
6.12

Ρόλοι

Το OJS χρησιμοποιεί παραδοσιακούς εκδοτικούς ρόλους για την διεκπεραίωση της εκδοτικής διαδικασίας. Ένα
άτομο μπορεί να αναλάβει περισσότερους από έναν ρόλους, και έτσι το περιοδικό θα μπορούσε να εκδίδεται
από ένα άτομο πέρα φυσικά από τους Αξιολογητές και τους Συγγραφείς. Πιο συνηθισμένο είναι ο Διαχειριστής
του Περιοδικού να λειτουργεί σαν Επιμελητής Περιοδικού και Επιμελητής Ενότητας. Επίσης οι Αξιολογητές
πολλές φορές εγγράφονται και ως Συγγραφείς. Κάθε ρόλος έχει τη δική του περιοχή πρόσβασης στις
διαδικασίες επιμέλειας και έκδοσης. Για παράδειγμα, οι Συγγραφείς και οι Αξιολογητές συνδεόμενοι στο
σύστημα μεταβαίνουν στον δικό τους χώρο μέσα στον ιστότοπο του περιοδικού ενώ οι Επιμελητές Ενότητας
μπορούν να δουν μόνο τις υποβολές που τους έχουν ανατεθεί να παρακολουθήσουν.
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Αρχική σελίδα ανάθεσης ρόλων σε χρήστες του Περιοδικού

7. Επιμελητής Περιοδικού
Ο Επιμελητής Περιοδικού συντονίζει το σύνολο των διαδικασιών επιμέλειας και δημοσίευσης. Σε συνεργασία
με τον Διαχειριστή του Περιοδικού, συνήθως καθορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες επιμέλειας και έκδοσης
για το περιοδικό, οι οποίες εμφανίζονται στην, Οργάνωση Περιοδικού. Στη Διαδικασία Επιμέλειας, ο
Επιμελητής, αναθέτει την παρακολούθηση υποβολών στους Επιμελητές Ενότητας στα στάδια Αξιολόγησης και
Επιμέλειας. Παρακολουθεί την πρόοδο της διαδικασίας και συνεισφέρει σε κάθε δυσκολία. Μόλις η
αξιολόγηση ολοκληρωθεί, συνήθως παρακολουθεί την υποβολή στα στάδια της Επιμέλειας (που
περιλαμβάνουν την επιμέλεια του κειμένου, την σελιδοποίηση και την επιμέλεια των τυπογραφικών δοκιμίων)
αν και σε μερικά περιοδικά οι αρμοδιότητες αυτές παραμένουν στον Επιμελητή Ενότητας που ήταν υπεύθυνος
για την Αξιολόγηση της υποβολής. Ο Επιμελητής περιοδικού επίσης προγραμματίζει τις υποβολές για
δημοσίευση, σχηματίζει τον Πίνακα Περιεχομένων και δημιουργεί και δημοσιεύει τα τεύχη του περιοδικού στα
πλαίσια της Διαδικασίας Δημοσίευσης.
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Αρχική Σελίδα Επιμελητή Περιοδικού

7.1 Υποβολές
Όλες οι υποβολές στο περιοδικό βρίσκονται σε μια από τις τέσσερις σειρές αναμονής της σελίδας Υποβολών,
ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας έκδοσης που βρίσκονται. Οι Επιμελητές έχουν πρόσβαση σε όλες τις
υποβολές του περιοδικού μέσα από αυτή τη σελίδα, ενώ οι Επιμελητές Ενότητας έχουν πρόσβαση μόνο στις
υποβολές που ανήκουν στην ενότητα η οποία τους έχει ανατεθεί.
Αυτές είναι:
Χωρίς Ανάθεση: Κάθε υποβολή στο περιοδικό μπαίνει στη σειρά αναμονής Χωρίς Ανάθεση του Επιμελητή
Περιοδικού. Στη συνέχεια ο Επιμελητής Περιοδικού προκειμένου να αναθέσει μία υποβολή αυτής της λίστας σε
έναν Επιμελητή Ενότητας επιλέγει τον τίτλο της υποβολής και μεταβαίνει στην αντίστοιχη σελίδα της Υποβολής
όπου γίνεται τελικά η ανάθεση. Όταν μια υποβολή ανατίθεται σε ένα Επιμελητή Ενότητας τότε μετακινείται
από την σειρά αναμονής Χωρίς Ανάθεση στη σειρά Προς Αξιολόγηση.
Προς Αξιολόγηση: Οι υποβολές σε αυτή τη σειρά αναμένουν την αξιολόγησή τους και την τελική απόφαση του
Επιμελητή Ενότητας για την αποδοχή τους ή όχι προς δημοσίευση. Η διαδικασία Αξιολόγησης περιγράφεται
στην Πολιτική Αξιολόγησης (Οργάνωση Περιοδικού->Βήμα 2) του περιοδικού (π.χ. εφαρμόζεται Αξιολόγηση
από σχετικούς επιστήμονες (Peer review) σε κάθε ενότητα; πόσοι αξιολογητές κρίνουν κάθε υποβολή;). Όταν ο
Επιμελητής Ενότητας ή ο Επιμελητής του Περιοδικού επιλέγει τον τίτλο της υποβολής στη σειρά αναμονής
Προς Αξιολόγηση, μεταβαίνουν στην σελίδα Αξιολόγησης της συγκεκριμένης υποβολής. Αν ο Επιμελητής
Ενότητας εγκρίνει την υποβολή, αυτή μετακινείται στη σειρά αναμονής για Επιμέλεια, ενώ αν όχι αυτή
μετακινείται στα Αρχεία. Μόλις η αξιολόγηση ολοκληρωθεί, ο Επιμελητής Ενότητας λαμβάνει μια απόφαση και
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ενημερώνει τον Συγγραφέα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Η απόφαση αυτή καταγράφεται επίσης στην
αλληλογραφία μεταξύ Επιμελητή/Συγγραφέα στην σελίδα Αξιολόγησης του Συγγραφέα.
Προς Επιμέλεια: Οι Υποβολές σε αυτή τη σειρά αναμονής υποβάλλονται στις διαδικασίες επιμέλειας του
κειμένου, της σελιδοποίησης και του τυπογραφικού δοκιμίου που θα προκύψει. Όταν ένα Επιμελητής Ενότητας
επιλέγει τον τίτλο μιας υποβολής στην σειρά αναμονής Προς Επιμέλεια, μεταβαίνει στην αντίστοιχη σελίδα
Επιμέλειας της υποβολής.
Αρχεία: Οι υποβολές αυτής της λίστας έχουν περάσει από την διαδικασία δημοσίευσης, είτε έχοντας
απορριφθεί, είτε έχουν προγραμματιστεί για δημοσίευση, είτε έχουν ήδη δημοσιευτεί. Η λίστα αυτή παρέχει
στους Επιμελητές του Περιοδικού και τον Επιμελητή Ενότητας στον οποίο έχει ανατεθεί μια ή περισσότερες
υποβολές πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό της υποβολής (Σύνοψη, υποβολή, Αξιολόγηση, Επιμέλεια).
7.2 Δημιουργία Τεύχους και Πρόσβαση στον πίνακα περιεχομένων του

28

Από την Αρχική Σελίδα του Επιμελητή Περιοδικού επιλέγοντας Δημιουργία Τεύχους μεταφερόμαστε στην
παραπάνω σελίδα όπου συμπληρώνουμε διάφορες πληροφορίες για το μελλοντικό τεύχος όπως τίτλο,
περιγραφή, το έτος έκδοσής του κ.ά. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας εξωφύλλου.

Για πρόσβαση στον Πίνακα
Περιεχομένων ενός τεύχους
επιλέγω αρχικά Παλαιά Τεύχη

1ο βήμα για πρόσβαση στον Πίνακα Περιεχομένων του τεύχους
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Επιλέγοντας το τεύχος μεταφερόμαστε στον
Πίνακα Περιεχομένων του.

2ο βήμα για πρόσβαση στον Πίνακα Περιεχομένων του τεύχους

Επιλέγω ένα συγκεκριμένο άρθρο από τον
Πίνακα Περιεχομένων προκειμένου να
μεταφερθούμε στη σελίδα με τα πλήρη
στοιχεία του.

Πίνακας Περιεχομένων τεύχους
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Προκειμένου να επεξεργαστούμε
(διόρθωση/προσθήκη κ.ά.) τα μεταδεδομένα του
συγκεκριμένου άρθρου, επιλέγουμε Επεξεργασία
Μεταδεδομένων .

Σελίδα με τα πλήρη στοιχεία ενός άρθρου
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7.3 Επιλογή τρέχοντος τεύχους

1

2 (Επιλογή
Τεύχους )

3

32

8. Συγγραφέας
Οι Συγγραφείς μπορούν να συνδέονται και να υποβάλλουν εργασίες στο περιοδικό κατευθείαν μέσα από τον
ιστότοπο του περιοδικού. Από τον Συγγραφέα ζητείται να ανεβάσει την εργασία του και να παρέχει τα
κατάλληλα μεταδεδομένα για την ευρετηρίαση του άρθρου. (Τα μεταδεδομένα αυτά βελτιώνουν την
δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού του άρθρου και του περιοδικού.) Ο Συγγραφέας μπορεί επίσης να
ανεβάσει Συμπληρωματικά αρχεία, όπως σύνολα δεδομένων, εργαλεία έρευνας, πηγές κλπ, τα οποία
εμπλουτίζουν την υποβολή συνεισφέροντας σε μια πιο ανοικτή και εύρωστη ερευνητική και ακαδημαϊκή
διαδικασία. Ο Συγγραφέας μπορεί να παρακολουθεί την υποβολή του κατά την διαδικασία επιμέλειας —
καθώς επίσης και να συμμετάσχει στην επιμέλεια του κειμένου και τον έλεγχο των τυπογραφικών δοκιμίων
των αποδεκτών υποβολών — συνδεόμενος στον ιστότοπο του περιοδικού. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός
συγγραφείς, ο συγγραφέας που υποβάλλει το άρθρο καλείται να ορίσει το κύριο πρόσωπο επικοινωνίας με το
οποίο γίνεται όλη η απαραίτητη επικοινωνία και αλληλογραφία και το οποίο έχει το δικαίωμα της παραπάνω
πρόσβασης στον ιστότοπο του περιοδικού.

Αρχική Σελίδα Συγγραφέα

8.1 Υποβολές
Συνδεόμενος στο περιοδικό μεταβαίνει στην Αρχική Σελίδα Χρήστη. Πατώντας στον ρόλο του ως Συγγραφέας
μεταβαίνει στην σειρά αναμονής των Ενεργών Υποβολών. Στη σελίδα αυτή παρατίθενται οι υποβολές που
βρίσκονται στην διαδικασία έκδοσης ενώ παρέχεται πρόσβαση σε παλαιότερες υποβολές του συγγραφέα στο
περιοδικό μέσω του συνδέσμου Αρχείο. Επίσης ο Συγγραφέας μπορεί να υποβάλλει νέο άρθρο επιλέγοντας
Έναρξη νέας υποβολής.
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8.1.1

Διαδικασία Υποβολής

Το περιοδικό παρέχει στους Συγγραφείς την δυνατότητα να φορτώσουν τις υποβολές τους κατευθείαν στον
ιστότοπο του περιοδικού. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ο Συγγραφέας μεταφέρεται
κατευθείαν στην Αρχική Σελίδα Χρήστη, η οποία παραθέτει τους διάφορους ρόλους τους οποίους έχει ως
χρήστης στο συγκεκριμένο περιοδικό (π.χ., Συγγραφέας, Αξιολογητής, κλπ.). Πατώντας πάνω στον ρόλο του
Συγγραφέα, ο χρήστης οδηγείται στην σελίδα των υποβολών του, όπου υπάρχει μια λίστα τρεχουσών και
παλαιότερων υποβολών και όπου μπορεί να ξεκινήσει μια νέα υποβολή στο περιοδικό. Η διαδικασία υποβολής
για τους Συγγραφείς χωρίζεται σε πέντε βήματα, σε κάθε ένα από τα οποία παρέχεται και η αντίστοιχη
καθοδήγηση. Οι Συγγραφείς δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν τα πέντε αυτά βήματα σε μια σύνδεση, αλλά
μπορούν να επιστρέψουν στην ίδια λίστα οποιαδήποτε άλλη στιγμή και να συνεχίσουν την διαδικασία μέσα
από την σχετική λίστα.
Βήματα Υποβολής:
 Έναρξη
 Μεταφορτώστε την υποβολή
 Εισάγετε τα μεταδεδομένα
 Μεταφορτώστε τα συμπληρωματικά αρχεία (αν υπάρχουν)
 Επιβεβαίωση

Επιλέγουμε τη γλώσσα υποβολής και
επιβεβαιώνουμε αν η συγκεκριμένη υποβολή
είναι έτοιμη για εξέταση από το Περιοδικό.

1ο Βήμα διαδικασίας υποβολής
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Επιλέγουμε Αποθήκευση και συνέχεια και
ο
μεταφερόμαστε στο 2 βήμα της διαδικασίας
υποβολής.

Ολοκλήρωση 1ου Βήματος διαδικασίας υποβολής
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Επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να
υποβάλουμε και πατάμε Μεταφόρτωση.
Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση του
αρχείου κάντε κλικ στο Αποθήκευση και
ο
συνέχεια για να μεταφερθούμε στο 3 βήμα
της διαδικασίας υποβολής.

2ο Βήμα διαδικασίας υποβολής
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Συμπληρώνουμε υποχρεωτικά το όνομα του
συγγραφέα, το επώνυμό του και το email του
και προαιρετικά τα υπόλοιπα στοιχεία που
ζητούνται. Στην περίπτωση που οι
συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός
κάνουμε κλικ στο Προσθήκη συγγραφέα
προκειμένου να συμπληρώσουμε και τα
στοιχεία των υπόλοιπων συγγραφέων.

3ο Βήμα διαδικασίας υποβολής
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Συμπληρώνουμε υποχρεωτικά τον τίτλο του τεκμηρίου
και την περίληψή του. Επιπλέον επιλέγουμε τη γλώσσα
στην οποία επιθυμούμε να γίνεται ευρετηρίαση του
τεκμηρίου μας καθώς και τους φορείς που παρείχαν
υποστήριξη/χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου
μας.

3ο Βήμα διαδικασίας υποβολής
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Εισάγουμε μια λίστα με αναφορές που
υπάρχουν στη συγκεκριμένη υποβολή και
στη συνέχεια επιλέγουμε Αποθήκευση και
ο
συνέχεια για να μεταφερθούμε στο 4 βήμα.

Ολοκλήρωση 3ου Βήματος διαδικασίας υποβολής

Μπορούμε προαιρετικά να μεταφορτώσουμε
κάποιο συμπληρωματικό αρχείο. Στη
συνέχεια επιλέγουμε Αποθήκευση και
ο
συνέχεια για να μεταφερθούμε στο 5 και
τελευταίο βήμα.

4ο Βήμα διαδικασίας υποβολής
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ο

Στο 5 και τελευταίο βήμα παρουσιάζεται μια
σύνοψη του αρχείου που υποβάλαμε και
ολοκληρώνουμε τη διαδικασία πατώντας
Ολοκλήρωση υποβολής.

5ο Βήμα διαδικασίας υποβολής
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