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1. Εισαγωγή  

 

Το παραδοτέο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος VFC όπως αναπτύχθηκε 

στα πλαίσια του έργου WareM&O. 

2. Η πλατφόρμα VFC 

2.1. Αρχική σελίδα – εγγραφή/εισαγωγή χρήστη 

Η αρχική σελίδα εμφανίζει τις διαφορετικές επιλογές στον χρήστη: 

 Εγγραφή: για την εγγραφή νέου μέλους  

 Σύνδεση: στην περίπτωση εγγεγραμμένου μέλους που επιθυμεί την είσοδο στο 

σύστημα 

 

 

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα - εγγραφή/εισαγωγή χρήστη. 

 

Αντίστοιχα στην περίπτωση νέας εγγραφής παρακάτω εμφανίζονται τα στοιχεία που 

ζητούνται.  
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Εικόνα 2: Εγγραφή χρήστη. 

 

Όταν ο νέος χρήστης εισάγει τα στοιχεία του ένα email επικοινωνίας αποστέλλεται το 

οποίο θα πρέπει να επιλεγεί για ενεργοποίηση του λογαριασμού. 

Αφού ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του νέου χρήστη, του δίνεται η δυνατότητα μέσω της 

επιλογής «Έχετε αποθήκη;» να περιγράψει αρχικά την εταιρία του και στην συνέχεια, την 

αποθήκη που διαθέτει. 
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Εικόνα 3: Μενού επιλογών νέου χρήστη. 

 

Εικόνα 4: Εισαγωγή στοιχείων εταιρίας. 

 

Στην περίπτωση εισόδου εγγεγραμμένου χρήστη οι παρακάτω επιλογές εμφανίζονται: 

- Αναζήτηση αποθηκευτικού χώρου: για εγγεγραμμένους χρήστες που θέλουν να 

αναζητήσουν αποθηκευτικό χώρο 
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- Οι αποθήκες μου: για να περιγράψω τον αποθηκευτικό μου χώρο 

- Ο λογαριασμός μου: για να δω και να τροποποιήσω εφόσον επιθυμώ στοιχεία του 

λογαριασμού μου. 

 

 
Εικόνα 5: Μενού επιλογών εγγεγραμμένου χρήστη. 

 

2.2. Εισαγωγή/τροποποίηση στοιχείων αποθηκευτικών 

χώρων 

Η εισαγωγή νέου αποθηκευτικού χώρου γίνεται σε δυο διαδοχικά βήματα: 

1) Επιλέγοντας το «Προσθήκη Αποθήκης» αρχικά δίνεται η επιλογή στον χρήστη 

(user-offer) να ορίσει τα γενικά στοιχεία της αποθήκης του όπως φαίνεται και στις 

παρακάτω εικόνες: 
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Εικόνα 6: Προσθήκη/τροποποίηση αποθήκης. 

Με την επιλογή «Τροποποίηση Αποθήκης» ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αλλάξει τα 

στοιχεία μια υφιστάμενης καταχώρησης που έχει κάνει. 

 

Εικόνα 7: Πληροφορίες για αποθήκη (1/2). 
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Εικόνα 8: Πληροφορίες για αποθήκη (2/2). 

2) Σε δεύτερη φάση μπορούν να οριστούν ένα ή περισσότερα τμήματα του 

αποθηκευτικού χώρου («διαμέρισμα» αποθήκης) που έχει ορισθεί στο πρώτο 

σκέλος. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα με την επιλογή «Προσθήκη» ο 

χρήστης (user-offer) μπορεί να προσθέσει ένα καινούργιο «διαμέρισμα» αποθήκης 

και να το περιγράψει συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. Με την επιλογή 

«Διαγραφή» ο χρήστης μπορεί να καταργήσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα της 

αποθήκης του στο σύνολό του. 

 



 

Π3.1 Εγχειρίδιο χρήσης του Virtual Freight Center 

 

WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - 
Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε 
μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04383 

                          11 
 

 
Εικόνα 9: Προσθήκη / Περιγραφή διαμερίσματος αποθήκης (1/3). 

 
Εικόνα 10: Προσθήκη / Περιγραφή διαμερίσματος αποθήκης (2/3). 
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Εικόνα 11: Προσθήκη / Περιγραφή διαμερίσματος αποθήκης (3/3). 

 

2.3. Περιγραφή διαθεσιμότητας αποθηκευτικού χώρου 

Τα στοιχεία που σχετίζονται με την διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου παρουσιάζονται 

σε ένα εύληπτο διάγραμμα χρόνου για την καλύτερη εποπτεία της συνολικής 

διαθεσιμότητας που έχει οριστεί από τον χρήστη (user-offer). 

 
Εικόνα 12: Διάγραμμα χρόνου διαθεσιμότητας. 

Με διαφορετικό χρωματικό κωδικό (κόκκινο/κόκκινο με άσπρες γραμμές για πλήρως 

δεσμευμένο διαμέρισμα και μπλε/πράσινο για διαθέσιμο διαμέρισμα) εμφανίζονται εκείνα 

τα χρονικά διαστήματα για κάθε τμήμα αποθήκης που διαθέτει χωρητικότητα, έχει ήδη 

κάποια κράτηση ή είναι πλήρες. 

Για κάθε ένα από τα επιμέρους τμήματα/διαμερίσματα των αποθηκευτικών χώρων που 

έχει ορίσει ο χρήστης (user-offer) μπορεί να οριστεί χρονική διάρκεια και επιθυμητή 

διαθεσιμότητα. 
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Εικόνα 13: Ορισμός χρονικής διάρκειας και επιθυμητής διαθεσιμότητας. 

Το σύνολο των κρατήσεων για κάθε τμήμα της αποθήκης εμφανίζεται επίσης και σε 

μορφή λίστας όπως φαίνεται παρακάτω, παρουσιάζοντας στον χρήστη περεταίρω 

σχετικές πληροφορίες με την κράτηση. Στην συγκεκριμένη λίστα ο χρήστης (user-offer) 

μπορεί να δει το σύνολο των κρατήσεων που έχει για τα διαμερίσματα της αποθήκης του, 

καθώς επίσης και πληροφορίες για αυτές όπως τον χρήστη που έχει κάνει την κράτηση, 

το χρονικό διάστημα της κράτησης, πληροφορίες σχετικά με την τιμή ανά μονάδα, την 

κατάσταση της κράτησης και ενέργειες που μπορεί να κάνει όπως το να αποδεχτεί και να 

ακυρώσει μια κράτηση. 
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Εικόνα 14: Λίστα κρατήσεων διαμερισμάτων αποθήκης. 

 

2.4. Αναζήτηση αποθηκευτικού χώρου 

Η αναζήτηση αποθηκευτικού χώρου (από τον χρήστη user-demand) μπορεί να γίνει είτε 

με βασικά κριτήρια την επιθυμητή χρονική περίοδο, την γεωγραφική περιοχή και την 

επιθυμητή αποθηκευτική διαθεσιμότητα, ή αξιοποιώντας επιπλέον χαρακτηριστικά των 

χώρων (π.χ. πιστοποιήσεις, τύπος προϊόντων που μπορεί να αποθηκευτεί, παρεχόμενες 

υπηρεσίες κλπ.). Στην ίδια σελίδα ο χρήστης (user-demand) μπορεί επίσης να βρει και 

την αξιολόγηση που έχουν κάνει άλλοι χρήστες για κάθε αποθήκη. 
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Εικόνα 15: Σελίδα αναζήτησης αποθηκευτικού χώρου. 

Οι αποθήκες που εμφανίζονται στα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται επίσης 

και σε χάρτη για τον ευκολότερο γεωγραφικό εντοπισμό τους. 
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Εικόνα 16: Χάρτης αποτελεσμάτων αναζήτησης αποθηκών. 

Με την επιλογή μιας συγκεκριμένης αποθήκης εμφανίζονται τα τμήματά της (όπως έχουν 

ορισθεί από τον ιδιοκτήτη user-offer) καθώς και η γεωγραφική της τοποθεσία σε χάρτη. 
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Εικόνα 17: Διαθεσιμότητας διαμερισμάτων αποθήκης. 
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Εικόνα 18: Γεωγραφική τοποθεσία αποθήκης σε χάρτη. 

 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την δημιουργία αιτήματος δέσμευσης χώρου (Booking) με 

τη σχετική επιλογή «Κράτηση». 

2.5. Αίτηση δέσμευσης αποθηκευτικού χώρου 

Στην περίπτωση δημιουργίας αιτήματος δέσμευσης, ο χρήστης επιλέγει το επιθυμητό 

χρονικό διάστημα, την επιθυμητή διάσταση (σε παλετοθέσεις ή επιφάνεια ανάλογα με τον 

τρόπο που έχει περιγραφεί το συγκεκριμένο αποθηκευτικό τμήμα) καθώς επίσης και την 

επιθυμητή προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα. Επιλέγοντας την «εύρεση εύλογης τιμής ανά 

μονάδα» η πλατφόρμα επιστρέφει την προτεινόμενη τιμή λαμβάνοντας υπόψιν την 

ελάχιστη ζητούμενη τιμή όπως έχει καθοριστεί από τον ιδιοκτήτη του αποθηκευτικού 

χώρου, την επιθυμητή προσφερόμενη τιμή καθώς και ιστορικά στοιχεία σχετικά με την 

διακύμανση των τιμών. 
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Εικόνα 19: Αίτημα δέσμευσης αποθηκευτικού χώρου. 

 

Μετά την δημιουργία του αιτήματος, ένα mail αποστέλλεται και στους δυο χρήστες της 

πλατφόρμας για τους ενημερώσει για το νέο αυτό αίτημα. 

 

Τόσο ο μισθωτής (user-demand) όσο και ο εκμισθωτής (user-offer) αποθηκευτικού 

χώρου μπορούν ανά πάσα στιγμή μέσω της πλατφόρμας (από την επιλογή 

«Λογαριασμός» → «Οι κρατήσεις μου») να ενημερωθούν για την κατάσταση των 

κρατήσεών τους. 
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Εικόνα 20: "Οι κρατήσεις μου" (User-demand) 

 

 

Εικόνα 21: "Οι κρατήσεις μου" (User-offer) 
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Στην πλατφόρμα είναι επίσης διαθέσιμες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με 

προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας, τις απαιτήσεις για αδειοδότηση καθώς επίσης 

και πληροφορίες σχετικά με τα συμφωνητικά συνεργασίας. 

 

 

Εικόνα 22: Σελίδα συχνών ερωτήσεων (FAQ) (1/2) 

 

 

Εικόνα 23: Σελίδα συχνών ερωτήσεων (FAQ) (2/2) 



 

Π3.1 Εγχειρίδιο χρήσης του Virtual Freight Center 

 

WareM&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - 
Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε 
μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04383 

                          22 
 

3. Διαχείριση πλατφόρμας VFC 

Η πλατφόρμα διαθέτει μια ευρεία γκάμα λειτουργιών για το διαχειριστή σχετικά τόσο με 

τους χρήστες (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) (Εικόνα 24) αλλά και τις ήδη 

καταχωρημένες αποθήκες (εμφάνιση/απόκρυψη κατά την αναζήτηση κλπ.) (Εικόνα 25). 

 

 

Εικόνα 24: Διαχείριση χρηστών. 
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Εικόνα 25: Διαχείριση πληροφοριών αποθήκης από τον διαχειριστή της πλατφόρμας. 

Επιπλέον μπορούν να ενημερωθούν οι τιμές των lookup πινάκων που χρησιμοποιούνται 

για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των αποθηκών πχ. Τύπος παρεχόμενων υπηρεσιών, 

τύπο πιστοποιήσεων κλπ. 

Ο διαχειριστής μέσω του dashboard έχει στην διάθεσή του πληθώρα στατιστικών 

στοιχείων σχετικά με τις αποθήκες που είναι εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα όπως το 

ποσοστό των αποθηκών ανά επιχειρησιακό τομέα, ανά προσφερόμενη υπηρεσία, τύπο 

προϊόντων και συνθηκών αποθήκευσης. 
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Εικόνα 26: Γενικές πληροφορίες dashboard. 

Επίσης, ο διαχειριστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει βασικούς δείκτες επίδοσης (KPI’s) 

της παρεχόμενης υπηρεσίας αποθήκευσης, έχοντας την δυνατότητα να εφαρμόσει μια 

σειρά από φίλτρα στους δείκτες ώστε να αποκτήσει μια πιο στοχευμένη εικόνα εφόσον το 

επιθυμεί. Τα φίλτρα αφορούν τις συνθήκες αποθήκευσης, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις 

μεθόδους αποθήκευσης και το έτος. 

 

 
Εικόνα 27: Βασικοί δείκτες επίδοσης (KPI's) του dashboard. 
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