Εγχειρίδιο
DPort intranet

DPort INTRANET
ΣΤΟΧΟΣ
To INTRANET της DPort Services αποτελεί μια σύγχρονη και ευέλικτη web πλατφόρμα
εξυπηρέτησης των Εργαζομένων της DPort και των συνεργαζόμενων εταιριών για θέματα
Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR).
Ο στόχος είναι η δημιουργία κεντρικού περιβάλλοντος intranet εύκολου και αυτοματοποιημένου
για την:

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ των εργαζομένων σε θέματα:
•
•
•

Προγράμματος Εργασίας
Υπολοίπου Αδειών
Προγραμματισμένων Αδειών

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ των στοιχείων των εργαζομένων
•
•

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων (Ταυτότητα, Διεύθυνση κλπ)
Δεδομένων που αφορά τον ρουχισμό (Μέσα Ατομικής Προστασίας) όσον αφορά το
μέγεθος

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ των εργαζομένων με αυτοματοποιημένο τρόπο για
•
•
•
•
•

Παραλαβή Βεβαιώσεων (Εργασίας, Προϋπηρεσίας κλπ)
Παραλαβή μηνιαίου εκκαθαριστικού
Αίτημα Αδείας
Αίτημα Ρεπό
Αίτημα εργασίας σε Ρεπό

Ταυτόχρονα το Intranet θα είναι και η πύλη πληροφόρησης των εργαζομένων σε ζητήματα
καθημερινής ενημέρωσης όσον αφορά την Υγιεινή και την Ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η
παροχή επικαιροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού που αφορά στην ειδικότητά τους καθώς και
για τις παροχές και τις προσφορές που εξασφαλίζει η επιχείρηση.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή στο Intranet εξασφαλίζεται με την αίτηση που θα κάνει κάθε ενδιαφερόμενος
εργαζόμενος στο email intranet@dport.gr
Το μήνυμα που θα αποσταλεί στον κάθε εργαζόμενο θα περιλαμβάνει προσωπικούς κωδικούς
όπως φαίνεται παρακάτω στο πίνακα:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Όνομα Χρήστη:

000000@eadps.onmicrosoft.com

Προσωρινό Password: Xxxx1111

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
H είσοδος στην Εφαρμογή γίνεται μέσω του web site της εταιρίας DPort Services
www.dport.gr/dport-intranet/

Επιλέγοντας το κουμπί Είσοδος ο χρήστης του intranet μεταφέρεται στην σελίδα αποδοχής
Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας της εφαρμογής καθώς και συμμόρφωσης με τις
απαιτήσεις του GDPR.

Ο χρήστης αποδεχόμενος τους όρους χρήσης της υπηρεσίας μεταφέρεται στην προσωπική του
σελίδα

Για να εμφανιστεί η σελίδα θα χρειαστεί να γίνει αποδοχή στα Αναδυόμενα Παράθυρα (επιλέξτε
→Εμφάνιση Πάντα).
Την πρώτη φορά ζητείται από τον εργαζόμενο να δοθούν τα στοιχεία Χρήστη που έχουν
αποσταλεί στο προσωπικό μήνυμα:
000000@eadps.onmicrosoft.com
όπως στον παρακάτω πίνακα

Και αμέσως μετά το προσωρινό Password
(Κωδικός πρόσβασης: Xxxx1111)

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθεί η είσοδος στην εφαρμογή με τον προσωρινό κωδικό
Xxxx1111, ο χρήστης θα μεταφερθεί στην επόμενη οθόνη όπου πρέπει να δημιουργήσει τον δικό
του προσωπικό Κωδικό Εισόδου:

Τρέχων κωδικός πρόσβασης είναι ο προσωρινός κωδικός σας (Xxxx1111)
Νέος κωδικός πρόσβασης είναι ο κωδικός που θα επιλέξει ο εργαζόμενος για την είσοδό του και
θα είναι γνωστός αποκλειστικά σε εκείνον.
Ο κωδικός πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο 8 χαρακτήρες (ένα κεφαλαίο γράμμα τουλάχιστον, ένα
πεζό γράμμα τουλάχιστον και αριθμούς)
Ο προσωρινός σας κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα για τον δικό σας καθώς έχει
4 γράμματα (εκ των οποίων ένα κεφαλαίο) και 4 αριθμούς

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Στην οποία στο αριστερό τμήμα βρίσκονται όλες οι λειτουργίες χωρισμένες σε 3 τμήματα:
1.
2.
3.
4.

Στοιχεία Εργαζομένου
Προγραμματισμός
Αιτήματα
HelpDesk (οδηγίες)

Και στο δεξιό τμήμα βρίσκεται το Μηνιαίο Πρόγραμμα εργασίας, όπως το γνωρίζει από τις
εκτυπώσεις και το Mobile App που χρησιμοποιεί ήδη, με δυο επιπλέον δυνατότητες

Ρ και Ε που θα δούμε αμέσως παρακάτω.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εάν ο εργαζόμενος επιλέξει το Ε σε μια ημέρα
στην οποία στο πρόγραμμά του βρίσκεται σε
ΡΕΠΟ τότε μπορεί να δηλώσει ότι προτίθεται
να εργαστεί εκείνη τη Βάρδια και να
ενημερώσει αυτόματα το τμήμα Βαρδιών της
εταιρίας για την επιλογή του.
Την στιγμή που επιλέγει αυτή τη λειτουργία
τότε το γράμμα

Ε

αντικαθίσταται με το x

ώστε να μπορεί να ακυρώσει αυτήν την
επιλογή του.
Η δυνατότητα να επιλέξει να δηλώσει
πρόθεση να εργαστεί δίνεται μόνο 36
ώρες πριν την έναρξη της συγκεκριμένης
Βάρδιας.
Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο ? το
οποίο υποδηλώνει ότι η επιλογή έχει
φτάσει στο Τμήμα Βαρδιών, αλλά δεν έχει
γίνει ακόμη αποδοχή. Στη περίπτωση που
γίνει αποδοχή θα εμφανιστεί το σύμβολο
√

Εάν ο εργαζόμενος επιλέξει το Ρ σε μια
ημέρα στην οποία στο πρόγραμμά του
βρίσκεται σε ΡΕΠΟ τότε μπορεί να
κλειδώσει το ρεπό εκείνης της ημέρας και
να ενημερώσει αυτόματα το τμήμα
Βαρδιών της εταιρίας για την επιλογή του.
Την στιγμή που επιλέγει αυτή τη λειτουργία
τότε το γράμμα

Ρ

αντικαθίσταται με το x

ώστε να μπορεί να ακυρώσει αυτήν την
επιλογή του.
Η δυνατότητα να επιλέξει να κλειδώσει
Ρεπό δίνεται μόνο 36 ώρες πριν την
έναρξη της συγκεκριμένης Βάρδιας

ΑΔΕΙΕΣ

Στη σελίδα αυτή ο εργαζόμενος πληροφορείται:
Α. Τις προγραμματισμένες ΆΔΕΙΕΣ για το υπόλοιπο του έτους
Β. Το δικαίωμα αδείας που έχει από τη Σύμβασή του και το ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΕΙΑΣ

Αιτηση για ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Στη σελίδα αυτή ο εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί και να παραλάβει από το Λογιστήριο:
Α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Στη σελίδα αυτή ο εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ για την περίοδο που
επιθυμεί και να ενημερωθεί το Τμήμα Προγραμματισμού και Βαρδιών για την αποδοχή της
αίτησης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

Στη σελίδα αυτή ο εργαζόμενος μπορεί παραλάβει ΑΥΤΌΜΑΤΑ το τελευταίο Μηνιαίο
Εκκαθαριστικό Σημείωμα.
Μόλις πατήσει Λήψη, στο δεξί μέρος της οθόνης, το εκκαθαριστικό θα κατέβει στον υπολογιστή
του σε μορφή PDF.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

Στις σελίδες αυτές ο
Εργαζόμενος μπορεί
να διορθώσει και να
επικαιροποιήσει τις
προσωπικές
του
πληροφορίες σχετικά
με
τα
στοιχεία
Ταυτότητας,
Διεύθυνσης, αλλαγές
τηλεφώνων
και
οικογενειακής
κατάστασης, καθώς
και να επικαιροποιεί
τα στοιχεία που
αφορούν στα μεγέθη
των
ΜΕΣΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
και
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Στη σελίδα αυτή ο Εργαζόμενος θα παρακολουθεί την πορεία όλων των
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ του, που απαιτούν επεξεργασία από τα υπεύθυνα τμήματα
της Εταιρίας.
Και ταυτόχρονα θα ενημερώνεται για την πορεία της εξέλιξης αυτών των
αιτημάτων, που θα εμφανίζονται στο τμήμα Status στη δεξιά πλευρά
δίπλα στο αντίστοιχο αίτημα.
Οι επιλογές που θα εμφανίζονται είναι:
• Εξετάζεται
• Εγκρίθηκε
• Απορρίφθηκε

HELPDESK

Είναι το σημείο με τις αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του Intranet καθώς και πύλη
πληροφόρησης των εργαζομένων σε ζητήματα καθημερινής ενημέρωσης όσον αφορά την Υγιεινή
και την Ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η παροχή επικαιροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού που
αφορά στην ειδικότητά τους καθώς και για τις παροχές και τις προσφορές που εξασφαλίζει η
επιχείρηση.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας,
επικοινωνήστε με το email: intranet@dport.gr και αναφέρτε το πρόβλημά σας, ή
επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 216 900 4948

