Διαδικασία Εγγραφής Χρήστη
1. Για να επιλέξουμε την ιατρική ειδικότητα (π.χ. Πνευμονολογική) πατάμε στην μπάρα της γραμμής «Ειδικότητα». Εάν
θέλουμε να επιλέξουμε και συγκεκριμένο ιατρό της ειδικότητας, τότε πατάμε στην μπάρα της γραμμής «Ιατρός» και
επιλέγουμε τον συγκεκριμένο ιατρό της ειδικότητας. Στη συνέχεια πατάμε την μπάρα «Αναζήτηση», στο κάτω μέρος
της εφαρμογής (Εικόνα 1).

Εικόνα 1
2. Η εφαρμογή παρουσιάζει το πρώτο διαθέσιμο ημερολογιακά ραντεβού (Εικόνα 2). Εάν επιθυμούμε να κλείσουμε το
συγκεκριμένο ραντεβού, πατάμε πάνω στη μπάρα «Κλείστε Ραντεβού».

Εικόνα 2

3. Εάν επιθυμούμε άλλη ώρα ή άλλη ημέρα από την αυτή που μας παρουσιάζεται, πατάμε πάνω στην μπάρα
«Διαθέσιμα Ημέρας» (για επιλογή άλλης ώρας) ή πάνω στην μπάρα «Ημερολόγιο» προκειμένου να αναζητήσουμε
διαθέσιμο ραντεβού άλλη ημέρα και ώρα. Με μπλε σκίαση, φαίνονται οι ημερομηνίες με τα διαθέσιμα ραντεβού
(Εικόνα 3).

Εικόνα 3
4. Πατάμε πάνω στην ημερομηνία που επιθυμούμε, επιλέγουμε ώρα και πατάμε δεξιά στο πράσινο εικονίδιο
(Εικόνα 4)

Εικόνα 4

5. Στη συνέχεια η εφαρμογή μας ζητά να συνδεθούμε. Εάν δεν έχουμε ήδη εγγραφεί στην εφαρμογή ραντεβού, τότε
πατάμε στο εικονίδιο «Νέος Χρήστης» (Εικόνα 5).

Εικόνα 5

6. Για την εγγραφή, εισάγετε το ΑΜΚΑ σας στην πρώτη κενή μπάρα και στη δεύτερη επιλέγετε και εισάγετε τον Αρ.
βιβλιαρίου σας ή το ΑΦΜ σας, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση σας (Εικόνα 6).

Εικόνα 6

7. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, απαιτείται ένα ακόμη βήμα. Στο πεδίο «User Name» εισάγετε το e-mail σας. Στο
επόμενο πεδίο εισάγετε τον αριθμό του κινητού σας και στη συνέχεια εισάγετε έναν κωδικό δική σας επιλογής, που
κατ΄ ελάχιστον θα έχει 6 χαρακτήρες, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής. Μετά, στο πεδίο «Επαλήθευση»,
καταγράφετε πάλι τον κωδικό σας. Τέλος, απαντάτε στην τελευταία μαθηματική πράξη και πατάτε στην πράσινη
μπάρα «Καταχώρηση στοιχείων» (Εικόνα 7). ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίζετε να καταγράψετε και να αποθηκεύσετε τον κωδικό
σας για τα επόμενα σας ραντεβού!!

Εικόνα 7
8. Στη συνέχεια η εφαρμογή ρωτά αν το ραντεβού αφορά τον χρήστη που έχει λογαριασμό ή άλλον. Με τον τρόπο
αυτό δίδεται η δυνατότητα σε έναν χρήστη που έχει κωδικούς να κλείνει ραντεβού για μέλη της οικογένειας του ή
γνωστούς του, χωρίς αυτοί να απαιτείται να έχουν λογαριασμό. Στην περίπτωση που το ραντεβού αφορά τον ίδιο τον
χρήστη, τότε πατά στο πράσινο εικονίδιο δεξιά από το όνομα του (Εικόνα 6). Αν το ραντεβού κλείνεται για άλλον, τότε
απαιτείται να εισάγει ο χρήστης τον ΑΜΚΑ του ατόμου για τον οποίον κλείνεται το ραντεβού.

Εικόνα 6

9. Πατώντας το πράσινο εικονίδιο δίπλα στο όνομα του χρήστη (Εικόνα 6), εμφανίζονται τα στοιχεία του ραντεβού
(Εικόνα 7). Ο χρήστης πατά στη συνέχεια κάτω στο πράσινο εικονίδιο «Επιβεβαίωση Ραντεβού» και κλείνει το
ραντεβού του (Εικόνα 7).

Εικόνα 7
10.Ο χρήστης λαμβάνει αυτόματα e-mail με τα στοιχεία του ραντεβού του. Έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ή και να
αποθηκεύσει σε αρχείο τα στοιχεία του ραντεβού. Επίσης, εμφανίζονται και οδηγίες στο κάτω μέρος της οθόνης
(Εικόνα 8).

Εικόνα 8

