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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράµµατος µετάπτωσης 

Ξεκινήστε «κατεβάζοντας» το αρχείο της µετάπτωσης από τη θέση 

https://www4.eschooldm.ypepth.gr/Deploy/  κάνοντας κλικ στο link Οδηγίες Μετάπτωσης 

∆εδοµένων. 

 

 

Εικόνα 1 

Στη συνέχεια κάντε κλικ στην φράση «Εγκατάσταση της εφαρµογής µετάπτωσης κάνοντας κλικ 

εδώ» και συγκεκριµένα πάνω στη λέξη «εδώ». 

 

 

Εικόνα 2 

Στην επόµενη οθόνη που θα εµφανιστεί επιλέξτε να γίνει Εκτέλεση της εφαρµογής, οπότε 

ολοκληρώνοντας την εκτέλεσή του το αρχείο θα δηµιουργήσει στον σκληρό δίσκο του Η/Υ σας 
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έναν κατάλογο Move2eSchool (c:\Move2eSchool). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έναρξη διαδικασίας µετάπτωσης 

Από την επιλογή Έναρξη – Προγράµµατα –Έπαφος επιλέξτε Πρόγραµµα Μετάπτωσης ∆εδοµένων 

e-School. 

Από το µενού Αρχεία, κάντε κλικ στην επιλογή Νέστωρ Γενικά, Επαγγελµατικά Λύκεια, 

Επαγγελµατικές Σχολές. 

 

 

Εικόνα 3 

Στη συνέχεια επιλέξτε το Σχολικό Έτος, του οποίου τα στοιχεία θα εισάγετε στην εφαρµογή e-

School και θα κάνετε κλικ στο κουµπί Συνέχεια. 

 

 

Εικόνα 4 

Η επόµενη οθόνη και συγκεκριµένα η καρτέλα Γενικά αναφέρει τα στοιχεία που πρέπει να 

υπάρχουν στην εφαρµογή Νέστωρ για να µπορέσει να δηµιουργηθεί το αρχείο της µετάπτωσης. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να γίνει έλεγχος στην εφαρµογή ώστε να συµπληρωθούν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία. 
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Εικόνα 5 

Εφόσον επιβεβαιώσουµε την ορθότητα των στοιχείων από το αρχείο της µετάπτωσης κάνουµε κλικ 

στην καρτέλα Οµαδικές Ενηµερώσεις και για κάθε ένα πεδίο που εµφανίζεται συµπληρώνουµε την 

αντιστοίχηση. 

 

 

Εικόνα 6 

Αναλυτικά για τον Τίτλο Εγγραφής  

Θα πρέπει για κάθε τιµή στην στήλη Τίτλος Εγγραφής (αριστερά) να επιλέξετε την αντίστοιχη τιµή 

στην δεξιά κολώνα από την λίστα επιλογής. Στο τέλος την αντιστοίχησης θα πρέπει να πατήσετε 

Ενηµέρωση  
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Εικόνα 7 

Έτος Έκδοσης Τίτλου Εγγραφής  

Στην οθόνη αυτή εάν υπάρχουν κενά πεδία τα συµπληρώνουµε από την εφαρµογή Νέστωρ και 

εφόσον επιβεβαιώσουµε την ορθότητα τους κάνουµε κλικ στον κουµπί Ενηµέρωση. 

 

 

Εικόνα 8 
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Σχολείο Προέλευσης 

Για κάθε σχολείο που εµφανίζεται στη λίστα, συµπληρώνουµε την ονοµασία του (όπως την ορίζει 

το ΥπΕΠΘ) και τον κωδικό του, πληροφορίες τις οποίες θα βρείτε στο αρχείο SchoolCodes.xls το 

οποίο θα βρείτε στον κατάλογο Move2Eschool του σκληρού σας δίσκου. (c:\Move2Eschool). 

Τέλος, θα πατήσετε το κουµπί Ενηµέρωση. 

 

 

Εικόνα 9 

Τύπος Σχολείου Προέλευσης 

Για κάθε σχολείο θα πρέπει να επιλέξετε τον σωστό Τύπο Σχολείου από την λίστα επιλογής που 

σας δίνεται. Τέλος, κάντε κλικ στο κουµπί Ενηµέρωση. 

 

 

Εικόνα 10 

Σχολείο Μετεγγραφής 

Όπως και στο σχολείο προέλευσης, έτσι και στην επιλογή αυτή για κάθε σχολείο που εµφανίζεται 

στη λίστα θα πρέπει να συµπληρώσετε την ονοµασία του (όπως την ορίζει το ΥπΕΠΘ) και τον 

κωδικό του µε βάσει τα στοιχεία του αρχείου SchoolCodes.xls το οποίο θα βρείτε στον κατάλογο 

Move2Eschool του σκληρού σας δίσκου. (c:\Move2Eschool). 
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Τέλος, θα πατήσετε το κουµπί Ενηµέρωση. 

 

 

Εικόνα 11 

Τύπος Σχολείου Μετεγγραφής 

Για κάθε σχολείο θα πρέπει να επιλέξετε τον σωστό Τύπο Σχολείου από την λίστα επιλογής που 

σας δίνεται. Τέλος, κάντε κλικ στο κουµπί Ενηµέρωση. 

 

 

Εικόνα 12 

Από την καρτέλα ∆ιόρθωση Στοιχείων Μαθητών µπορείτε να κάνετε αλλαγές στα στοιχεία των 

µαθητών, οι οποίες γίνονται ταυτόχρονα και µέσα στην εφαρµογή Νέστωρ 
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Εικόνα 13 

Τέλος, µετά τον έλεγχο και την συµπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, από την καρτέλα 

∆ηµιουργία Αρχείου θα κάνετε κλικ στο κουµπί Συνέχεια για να δηµιουργηθεί το αρχείο µε τα 

δεδοµένα σας. Εάν οι διορθώσεις έγιναν σωστά µε βάσει τις οδηγίες το αρχείο που θα 

δηµιουργηθεί θα είναι το eSchoolDB.mdb το οποίο θα βρείτε µέσα στον κατάλογο Nestor του 

σκληρού σας δίσκου (c:\Nestor) και το οποίο θα πρέπει να µεταφερθεί στον Η/Υ που έχει γίνει η 

εγκατάσταση της Εφαρµογής e-School. 

 

 

Εικόνα 14 
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Σε περίπτωση που κάποια από τις ρυθµίσεις που έχετε κάνει δεν είναι σωστή το αρχείο δεν θα 

δηµιουργηθεί και µε σχετικό µήνυµα θα σας ενηµερώνει για τα στοιχεία που έχουν ελλιπή ή 

λανθασµένη ενηµέρωση. 

 

 

Εικόνα 15 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εισαγωγή στοιχείων από την εφαρµογή Νέστωρ 

στην εφαρµογή e-School 

Από την επιλογή Έναρξη – Προγράµµατα – ΕΠΑΦΟΣ επιλέγετε eSchool – Γραµµατειακή ∆ιαχείριση 

και ξεκινάτε την εφαρµογή. 

Από το µενού ∆ιαχείριση επιλέγετε Μετάπτωση ∆εδοµένων στο eschool. 

 

 

Εικόνα 16 

Εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα και πατάτε Συνέχεια 

 

 

Εικόνα 17 

Επιλέγετε τον φάκελο C:\Nestor και κάνετε κλικ στο κουµπί Ενηµέρωση. 

Προσοχή: Η διαδικασία της µετάπτωσης γίνεται µία φορά µόνο. 
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Εικόνα 18 

 


