


Δημιουργία - Εγγραφή Νέου Χρήστη
Η εγγραφή στο σύστημα dashboard.smartcity.heraklion.gr γίνεται είτε μέσω της αρχικής
σελίδας και επιλογή από το μενού Χρήστες -> Εγγραφή - Δημιουργία Λογαριασμού.

Είτε απευθείας από την παρακάτω διεύθυνση
https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/user/register

Η φόρμα εγγραφής είναι απλή και απαιτείται μόνο ένα username και το email του χρήστη.

Ενεργοποίηση Λογαριασμού

Μετά την εγγραφή ο χρήστης λαμβάνει ένα email επιβεβαίωσης στα εισερχόμενα του
λογαριασμού που δήλωσε κατά την εγγραφή.

https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/user/register


Κάνοντας κλικ ή αντιγράφοντας τον σύνδεσμο ο χρήστης πλέον έχει ενεργοποιήσει τον
λογ.σμο του και μπορεί να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης. Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι βάζετε
πάντα έναν αρκετά ασφαλή κωδικό.

Στην συνέχεια πληκτρολογούμε 2 φορές τον κωδικό μας για να ολοκληρώσουμε την εγγραφή
μας.



Περιήγηση Εφαρμογής

Κάνοντας κλίκ είτε αριστερά στο λογότυπο του Δήμου μπορώ να πλοηγηθώ στην αρχική
σελίδα της εφαρμογής. Στην κεντρική ενότητα υπάρχουν οι διαθέσιμες κατηγορίες που
μπορώ να επιλέξω για να δω αναλυτικά μετά το κάθε widget - γράφημα που υπάρχει
διαθέσιμο στην εφαρμογή.

Αριστερά στην κόκκινη στήλη με το κίτρινο πλαίσιο είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές που έχω
για την περιηγήση μου στην εφαρμογή.

Το 1ο στοιχείο μενού Dashboard μας οδηγεί όπως και το λογότυπο στην αρχική (τρέχουσα
σελίδα screenshot).

Στην συνέχεια υπάρχουν οι επιλογές Η λίστα μου, Ειδοποιήσεις.
Μετά υπάρχει η ενότητα Πηγές Δεδομένων εκεί μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στην
υποενότητες των Κατηγορίες και Ομάδες.
Αναλυτικά έχουμε:

Για τις Κατηγορίες
Έξυπνη διαβίωση
Διακυβέρνηση
Ενέργεια και Περιβάλλον
Κινητικότητα και Μεταφορές
Οικονομία
Πολίτες

Για τις Ομάδες
API Smartcity Heraklion
API Smartcity Heraklion
People Smartcity Heraklion
Sound Smartcity Heraklion
Traffic Smartcity Heraklion

Κάνοντας κλίκ σε κάθε σύνδεσμο μπορείτε να πλοηγηθείτε στην αντίστοιχη σελίδα όπου και
πλέον μπορείτε να επιλέξετε το widget - γράφημα που σας ενδιαφέρει.

https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/my-list
https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/my-notifications
https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/taxonomy/term/6
https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/taxonomy/term/3
https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/taxonomy/term/2
https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/taxonomy/term/1
https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/taxonomy/term/4
https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/taxonomy/term/5
https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/taxonomy/term/10
https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/taxonomy/term/10
https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/taxonomy/term/7
https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/taxonomy/term/9
https://dashboard.smartcity.heraklion.gr/el/taxonomy/term/8


Για την σελίδα κατηγορίας Κινητικότητα και Μεταφορές πχ θα έχουμε την παρακάτω εικόνα

Από εδώ πλέον μπορώ να επιλέξω είτε τα γραφήματα που θέλω να παρακολουθώ σαν
χρήστης είτε να επιλέξω απο ποιά θέλω να λαμβάνω και σχετικές ειδοποιήσεις.

Το εικόνιδιο της καρδιάς θα εισάγει το σχετικό widget στην λίστα μου και το εικονίδιο με το
καμπανάκι θα εισάγει το σχετικό widget στην λίστα με τις ειδοποιήσεις.

Για καλύτερη κατανόηση μπορείτε να δείτε τα σχετικά εικονίδια στα παρακάτω screenshot.



Στην συνέχεια και αφού έχω επιλέξει τα widget που μ ενδιαφέρουν μπορώ να μεταβώ στις
σχετικές σελίδες.



Σελίδα Αγαπημένων

Στην σελίδα αυτή εμφανίζονται μόνο τα widget που έχουμε κάνει κλικ στην καρδιά και το
εικονίδιο της έχει έντονο κόκκινο χρώμα. Προσοχή! Αν ξανακάνω κλίκ στην καρδιά θα δούμε
ότι πλέον αφαιρώ το σχετικό widget απο την λίστα των αγαπημένων μου. Σε επόμενο refresh
δλδ το σχετικό widget δεν θα εμφανιστεί στην λίστα μου.



Σελίδα Ειδοποίησεων

Στην σελίδα αυτή εμφανίζονται μόνο τα widget που έχουμε κάνει κλικ στο εικονίδιο της
καμπάνας και το εικονίδιο της έχει έντονο κίτρινο χρώμα. Στην σελίδα αυτή έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν οι σχετικές ειδοποιήσεις για το κάθε widget.






