Διαδικασία απόκτησης πρόσβασης στο : MyRotary και στο MyDistrict.
Πριν από όλα να διευκρινιστεί ότι :
Το MyRotary αφορά τον δικτυακό χώρο του Διεθνούς Ρόταρυ και ότι σχετίζεται με τις πληροφορίες τις
οποίες πρέπει να εισαγάγει η χρήστης στην βάση δεδομένων του Διεθνούς Ρόταρυ αλλά και την σχετική
άντληση στοιχείων
Το MyDistrict αφορά την πρόσβαση στην βάση δεδομένων την 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ.
Πρόσβαση στο MyRotary (Rotary International)
Η πρόσβαση γίνεται από την διεύθυνση www.rotary.org (η οποία επιτρέπει την είσοδο στο κεντρικό site
του Διεθνούς Ρόταρυ).
Πρόσβαση έχουν ΟΛΟΙ οι Ροταριανοί με την προϋπόθεση ότι είναι ενεργά μέλη ενός ενεργού Ροτ.
Ομίλου και ότι τα στοιχεία τους είναι καταχωρισμένα στην βάση δεδομένων του Δ.Ρ. Απαραίτητη
πληροφορία είναι το λογαριασμός email του κάθε Ροταριανού.
 Σε περίπτωση που ο χρήστης «μπαίνει» στο σύστημα για πρώτη φορά τότε πρέπει να
ακολουθήσει τα εξής βήματα (αφού μπει στο site του Δ.Ρ.):
1. Κλικ στο My Rotary
2. Κλικ στο Register
3. Εισαγωγή του Ονόματος, Επωνύμου και email (προσοχή το email πρέπει να είναι αυτό το οποίο
έχει δηλωθεί στο Δ.Ρ. διαφορετικά ΔΕΝ είναι δυνατή η είσοδος στο σύστημα).
4. Κλικ στο Continue
5. Το σύστημα απαντά με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα βρεί ο χρήστης στο ηλεκτρονικό του
ταχυδρομείο. Σε αυτό το μήνυμα υπάρχει ένα link (σύνδεσμος).
6. Ο χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο και το σύστημα απαντά με μια οθόνη στην οποία ζητάει
κάποια επιπλέον προσωπικά στοιχεία και τον μυστικό κωδικό (password). Προσοχή! Το
password πρέπει να έχει στο ελάχιστο 7 χαρακτήρες και οπωσδήποτε ένα γράμμα και ένα
σύμβολο.
7. Από την στιγμή της εισαγωγής τους ο χρήστης πλέον αναγνωρίζεται από το σύστημα και
ανάλογα με την ιδιότητα του (αξίωμα στον όμιλο ή την περιφέρεια) έχει και πρόσβαση σε
διάφορες πληροφορίες.
 Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος στο σύστημα κάνει :
1. Κλικ στο Sign in
2. Το σύστημα του ζητάει να κάνει εισαγωγή του email του (το οποίο είναι καταχωρισμένο στην
βάση του Δ.Ρ. και το οποίο αντιπροσωπεύει τον username και στην συνέχεια το Password
(μυστικό κωδικό)
3. Στην συνέχεια ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί SIGN IN και βρίσκεται στο περιβάλλον του
MyRotary και φυσικά μπορεί ανάλογα με την ιδιότητα του να εκτελέσει ορισμένες εργασίες αλλά
και να ανακτήσει στοιχεία.
Πρόσβαση στο MyDistrict (2470 Περιφέρεια)
Πρόσβαση έχουν ΟΛΟΙ οι Ροταριανοί με την προϋπόθεση ότι ενεργά είναι μέλη ενός ενεργού
Ροταριανού Ομίλου και ότι τα στοιχεία τους είναι καταχωρισμένα στην βάση δεδομένων της Περιφέρειας
Απαραίτητη πληροφορία είναι το λογαριασμός email του κάθε Ροταριανού.
 Σε περίπτωση που ο χρήστης «μπαίνει» στο σύστημα για πρώτη φορά τότε πρέπει να
ακολουθήσει τα εξής βήματα (αφού μπει στο site του Δ.Ρ.):

1. Στέλνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην διεύθυνση kosmas-c@bossoft.gr στο οποίο
αναφέρει τα :
a. Όνομα
b. Επώνυμο
c. Ροταριανό Όμιλο
d. Ιδιότητα ( Πρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας, …. Μέλος)
2. Εντός 24 ωρών λαμβάνει ένα μήνυμα στο οποίο αναγράφεται ένα «προσωρινό» password. Και
είναι πλέον ενεργοποιημένος ο λογαριασμός του και συνεπώς μπορεί να μπει στο σύστημα ως
εγγεγραμμένος χρήστης.
 Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος στο σύστημα κάνει :
Η πρόσβαση γίνεται από την διεύθυνση http://www.rotarians-gr.gr Στην οθόνη που εμφανίζεται
ο χρήστης επιλέγει «Είδος στο MyDistrict» και στην συνέχεια «Forms Authentication». Το
σύστημα απαντά με μια νέα οθόνη στην οποία ζητάει User name και Password.
Αφού εισαγάγει ο χρήστης τα στοιχεία του (Username και Password) σύστημα εμφανίζει την
πρώτη οθόνη της εφαρμογής με όλες τις δυνατές επιλογές (ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη).
Προσοχή ! μετά την πρώτη είσοδο στο σύστημα (πρώτη φορά) ο χρήστης ενδείκνυται να
μεταβάλει το password του και να βάλει ένα της αρεσκείας του. Το password πρέπει να έχει
οπωσδήποτε στο ελάχιστο 7 χαρακτήρες και οπωσδήποτε ένα σύμβολο.
Στο συγκεκριμένο δικτυακό χώρο μπορεί ο χρήστης να βρει πληροφορίες που αφορούν την 2470
Περιφέρεια όπως :






Επιστολές των Διοικητών
Μεταφρασμένα εγχειρίδια
Διάφορα πρότυπα
Κατάλογο των Ομίλων
Κατάλογο των Ροταριανών κτλ.

