1.

Αξιολόγηση εστιασμένη στις ομάδες εργασίας

Οι ομάδες εργασίες αποτελούν το βασικό συστατικό του ebusinessforum. Κάθε
ομάδα εργασίας απαρτίζεται από τους διαχειριστές, τους συντονιστές, αλλά και
όλους όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια κάποιας από τις ομάδες.
Η περιγραφή του τρόπου εμφάνισης των ομάδων εργασίας από το βλέμμα του
τελικού χρήστη έχει ήδη πραγματοποιηθεί και έτσι θα επικεντρώσουμε την
προσοχή μας στα εργαλεία διαχείρισης που παρέχονται προς τους
συμμετέχοντες και διαχειριστές των ομάδων εργασίας.

1.1.

Διαχείριση των Ομάδων Εργασίας

Η διαχείριση του υλικού των ομάδων εργασίας βασίζεται στην πλατφόρμα
διαχείρισης του δικτυακού τόπου ωστόσο οι συμμετέχοντες στις ομάδες
εργασίας περιορίζονται σε όσες λειτουργικότητες τους είναι απαραίτητες και
συνεπώς δεν έχουν την πλήρη διαχείριση και εποπτεία του δικτυακού τόπου,
πράγμα λογικό.
Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι
διαχειριστές των ομάδων εργασίας.

Εικόνα 1: ο διαχειριστής των ομάδων εργασίας

Όπως φαίνεται και από την εικόνα του διαχειριστή μίας ομάδας εργασίας, ο
κάθε διαχειριστής μίας ομάδας είναι σε θέση να διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία
που μπορεί να αφορούν τις ομάδες εργασίες μέσα από ένα όμορφα
διαμορφωμένο περιβάλλον.
Το περιβάλλον είναι καθαρά γραφιστικό με υποβοήθηση κειμένου προκειμένου
να είναι κατανοητή κάθε ενότητα. Μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης
υπάρχουν πλήρη εργαλεία (εισαγωγή, αλλαγή, διαγραφή) που αφορούν:









1.2.

Σχετικά κείμενα
Σχετικούς συνδέσμους
Σχετικά Video
Σχετικά RSS
Παραδοτέα
Σχετικά Νέα
Διαχείριση Μελών

Παρουσίαση υπηρεσιών

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που προσφέρονται και το
περιβάλλον διαμόρφωση κάποιων από αυτές.

Εικόνα 2: Εργαλεία Διαχειριστή Ομάδας Εργασίας

Εικόνα 3: Επιλογές που προσφέρουν οι υπηρεσίες

Όπως μπορούμε να δούμε από τα screenshots ο διαχειριστής μίας ομάδας έχει
τη δυνατότητα μέσα από ένα πλήρες περιβάλλον να πραγματοποιήσει
οποιαδήποτε ενέργεια αφορά την ομάδα εργασίας του. Το περιβάλλον
διεπαφής είναι συμπαγές και ακέραιο χωρίς να αποσυντονίζει το χρήστη.
Παράλληλα με αυτό, είναι σημαντικό να τονιστεί, και ο τρόπος εμφάνισης των
πεπραγμένων μίας ομάδας εργασίας στο δικτυακό τόπο προς τον τελικό
χρήστη. Χρησιμοποιείται ο ίδιος συμπαγής τρόπος και διατηρείται η ίδια δομή
και η καλή οργάνωση.

Εικόνα 4: Παρουσίαση πληροφοριών για ομάδα εργασίας

