ΕΡΓΟ Η-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το ηλεκτρονικό πανεπιστήµιο, έχει ως στόχο την αναβάθµιση και παροχή
ενοποιηµένων και ποιοτικών υπηρεσιών τόσο στην Πανεπιστηµιακή κοινότητα όσο
και στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτός ο στόχος εστιάζεται στην ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση της έρευνας, της διδασκαλίας και της µάθησης, αξιοποιώντας
τεχνολογίες πληροφορικής και δηµιουργώντας µία νέα, προηγµένη και αποδοτική
εργασιακή νοοτροπία.
Το έργο «Η-Πανεπιστήµιο», µέσω της παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών σε
όλους τους χρήστες του Πανεπιστηµίου (φοιτητές, ακαδηµαϊκό και διοικητικό
προσωπικό, αποφοίτους και ευρύτερο κοινό), θα απελευθερώσει στον µέγιστο
δυνατό βαθµό το κάθε µέλος του από εργασίες εκτός της κυρίας αποστολής του,
µειώνοντας έτσι την γραφειοκρατία. Αυτό µε τη σειρά του, θα έχει ως αποτέλεσµα
την αύξηση της απόδοσης, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και την καλύτερη
διαχείριση των πόρων του Πανεπιστηµίου.
Τα οφέλη της υλοποίησης του έργου δεν περιορίζονται στην κοινότητα του
Πανεπιστηµίου Κύπρου αλλά επεκτείνονται και στην ευρύτερη κοινωνία. Ανάµεσα
σε αυτά συγκαταλέγονται:
•
•

•

Προσφορά υπερσύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και σύγχρονων
συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης,
Οικοδόµηση µιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς δίνοντας
πρόσβαση σε υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα τόπου διαµονής
και διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε άτοµα µε ειδικές ικανότητες,
Η βελτίωση των ευρωπαϊκών υποδοµών στην εκπαίδευση.

Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα από οποιοδήποτε µέρος, ανεξάρτητα από τη
γεωγραφική θέση, να έχουν ένα σηµείο επαφής µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου, από
το οποίο θα λαµβάνουν και θα προσφέρουν µε ασφαλή τρόπο υπηρεσίες. Αυτό το
σηµείο επαφής θα εξασφαλίζει µία έγκυρη, έγκαιρη και αποδοτική πληροφόρηση.
Χρηµατοδότηση
Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στα €4.000.000 και συγχρηµατοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ)
και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αειφόρος
Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» 2007 – 2013. Ειδικότερα, εντάσσεται στον
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ(ΑΠ): «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» και
συµβάλλει άµεσα στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου: «Ενίσχυση των υποδοµών
δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης».
Εξέλιξη του έργου
Το Έργο αυτή την χρονική περίοδο βρίσκεται σε πλήρεις και γρήγορους ρυθµούς
υλοποίησης στα πλαίσια του χρονοδιαγράµµατος που έχει συµφωνηθεί µε το
Γραφείο Προγραµµατισµού.
Ήδη κάποια από τα έργα του έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Συγκεκριµένα το έργο
«Αναβάθµιση, Επέκταση ∆ικτυακής Υποδοµής: Ολοκληρωµένο Σύστηµα IP

τηλεφωνίας».
Στα πλαίσια του έργου έχει γίνει πλήρης επέκταση της IP
τηλεφωνίας σε όλο το Πανεπιστήµιο Κύπρου. Επιπρόσθετα, έχει γίνει αναβάθµιση
στην υποδοµή σε επίπεδο εξυπηρετητών και τηλεφωνικών συσκευών έτσι ώστε
τώρα υπάρχει ένα ενιαίο τηλεφωνικό δίκτυο. Η τηλεφωνική συσκευή προσφέρει
πλέον στον χρήστη κάτι περισσότερο από τηλεφωνικές υπηρεσίες όπως είναι ο
κατάλογος ονοµάτων και οι υπηρεσίες ωροµέτρησης κ.α. Επιπλέον µέσω ενός
λογισµικού, o χρήστης του Πανεπιστηµίου µπορεί να έχει από τον υπολογιστή του
ή άλλες συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και ταµπλέτες, πρόσβαση σε όλες τις
υπηρεσίες τηλεφωνίας, το φωνοκιβώτιο καθώς και να µπορεί να δηλώνει την
διαθεσιµότητα του.
Από την αρχή του 2014 αναµένεται να είναι πιο εµφανείς οι βελτιώσεις που θα
επιφέρει στην καθηµερινότητα µας το έργο «Η-Πανεπιστήµιο» αφού
ολοκληρώνονται και θα τεθούν σε λειτουργία τα πιο κάτω έργα:
1. Θεµελιώδεις Υπηρεσίες Υποδοµής:
Το Πανεπιστήµιο Κύπρου µέσα από το έργο στοχεύει στη διασφάλιση της
διαθεσιµότητας των δεδοµένων σε επίπεδο χρήστη και σε επίπεδο συστήµατος,
έτσι ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους σε περίπτωση απώλειας από
κακόβουλη ενέργεια ή φυσική καταστροφή µε άµεση διόρθωση και επαναφορά.
2. Θεµελιώδεις Υπηρεσίες Υποδοµής: Υπηρεσίες Επικοινωνίας/Συνεργασίας
Αφορά την αναβάθµιση και ενίσχυση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
που προσφέρονται στην Πανεπιστηµιακή Κοινότητα µε στόχο τη δηµιουργία
ολοκληρωµένης πλατφόρµας Επικοινωνίας και Συνεργασίας η οποία θα ενοποιήσει,
µεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες
•
•
•

•

Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου
Προσωπικών και Κοινόχρηστων Ηµερολογίων
Προσωπικών και Κοινόχρηστων Βιβλίων Επαφών (address book)
∆ιαχείρισης Εργασιών (tasks)

3. Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ταυτοτήτων και ∆ικαιωµάτων Πρόσβασης
Μετά την εφαρµογή και λειτουργία του έργου, ο κάθε νέος χρήστης θα έχει τη
δυνατότητα να δηµιουργήσει αυτόµατα το δικό του λογαριασµό µέσω του
συστήµατος. Όλοι οι χρήστες του συστήµατος θα µπορούν άµεσα να:
•
•
•

Ανακτούν τον κωδικό πρόσβασης τους σε περίπτωση που τον ξεχάσουν
Τροποποιούν ή εισάγουν τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ασφαλείας
Αλλάζουν τον κωδικό πρόσβασης τους

4. Υπηρεσίες προστασίας, ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας
Αφορά την κάλυψη των αναγκών για προστασία των συστηµάτων και χρηστών
από κακόβουλες ενέργειες που προέρχονται από το διαδίκτυο αλλά και από
«µολυσµένα» συστήµατα ή προσωπικούς υπολογιστές στο εσωτερικό του δικτύου
της. Για την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής θα παρέχονται δύο νέες υπηρεσίες:
•
•

Η Υπηρεσία Φιλτραρίσµατος Περιεχοµένου Ιστού (Web Content Filtering)
Η Υπηρεσία Πρόληψης ∆ικτυακών Εισβολών (Intrusion Prevention System)

Παράλληλα έχουν κατακυρωθεί και προχωρά η υλοποίηση των έργων
1. Σύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
2. ∆ιαδικτυακή Πύλη και Ενοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλο το ακαδηµαικό διοιηκητικό προσωπικό
αλλά και τους φοιτητές για την µέχρι τώρα συµµετοχή τους στο έργο. Θα
συνεχίσουµε να σας τηρούµε ενήµερους για την εξέλιξη του έργου ενώ
περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να παίρνετε και από την σχετική ιστοσελίδα
www.ucy.ac.cy/euniversity .

