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Manual
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
SECURITY - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ακολουθώντας τα τελευταία πρωτόκολλα ασφάλειας και δεσμευόμενοι να λάβουμε τα
απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη των προσωπικών πληροφοριών που επιλέγετε να μας
παρέχετε προχωρήσαμε στη δημιουργία τριών επιπρόσθετων μέτρων ασφάλειας του
λογαριασμού σας.
Εκτός των μέτρων επαγγελματικού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων φυσικών ελέγχων,
τείχους προστασίας μέσω διαδικτύου, ελέγχους δικτύου και παρακολούθησης
ηλεκτρονικών εισβολών προσθέσαμε τις κάτωθι λειτουργίες:

MFA: Multi-Factor Authentication είναι μια μέθοδος ελέγχου πρόσβασης στον υπολογιστή,
στην οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο αφού παρουσιάσει επιτυχώς αρκετά
διαφορετικά στοιχεία σε έναν μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας - συνήθως τουλάχιστον δύο
κατηγοριών
DIR: Dedicated IP Restriction είναι μια μέθοδος η οποία επιτρέπει στους School

Master/Manager να έχουν πρόσβαση στο διαχειριστικό πάνελ της πλατφόρμας μόνο από
προκαθορισμένες IP διευθύνσεις.

MWSQ: Multi-Weight Security Questions είναι μια μέθοδος ασφαλείας που επιτρέπει την

είσοδο στους School Master/Manager αν και μόνο αν απαντήσουν σωστά σε τουλάχιστον
μια ερώτηση ασφαλείας που έχουν προκαθορίσει και απαντήσει οι ίδιοι.

Σημείωση: Δεν είναι υποχρεωτικό να ενεργοποιήσετε και τα 3. Μπορείτε να
ενεργοποιήσετε ένα από τα παρακάτω.

Ενεργοποίηση MFA
Για να ενεργοποιήσετε το MFA πηγαίνετε Dashboard User Account My Profile και
επιλέγετε τη δεύτερη καρτέλα, “Security”.

Θα οδηγηθείτε στη παρακάτω σελίδα

Επόμενο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να κατεβάσετε μια authenticator εφαρμογή. Οι
προτεινόμενες authenticators εφαρμογές είναι η Google Authenticator και η Microsoft
Authenticator. Αμφότερες μπορείτε να τις κατεβάσετε πατώντας τα ανάλογα κουμπιά που
σας παρέχουμε στη σελίδα είτε ψάχνοντάς τα στο Store του κινητού σας.

Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής καλείστε να ανοίξετε την εφαρμογή
στο κινητό σας και να σκανάρετε το QR code που σας παρέχουμε στο κέντρο της σελίδας.

Στο συγκεκριμένο manual θα χρησιμοποιήσουμε το Google Authenticator σε συσκευή
Android.
Το εικονίδιο της εφαρμογής είναι αυτό

Σας μεταφέρει στη πρώτη σελίδα

Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ

Σας ζητά να κάνετε Σάρωση γραμμ. Κώδικα (QR Code) ή να Εισαγάγετε ένα παρεχόμενο
κλειδί.

Επιλέγετε μία από τις δύο μεθόδους.

Η συσκευή θα σας παράγει έναν μοναδικό κωδικό τον οποίο πρέπει να γράψετε στο κουτί
Authentication Code και να πατήσετε Activate

Θα σας εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της ενεργοποίησης της λειτουργίας MFA.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την MFA λειτουργία πατώντας Deactivate όπως φαίνεται
εδώ:

Ενεργοποίηση DIR
Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας DIR (Dedicated IP Restriction) πηγαίνετε Dashboard
School (1st)  School Settings (2nd)  Security (3rd)  Configure Security Option (4th)

Θα εμφανιστεί το κάτωθι παράθυρο

Πληκτρολογήστε την επιθυμητή IP Address από την οποία επιθυμείτε να εισέρχεστε στο
διαχειριστικό πάνελ του School Master/Manager. Μπορείτε βέβαια να βάλετε παραπάνω
από μια IP Addresses. Πχ του γραφείου σας και του σπιτιού σας. Πατήστε SAVE.
Από το κουμπί DEACTIVATE μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.

Ενεργοποίηση MWSQ
Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας MWSQ (Multi-Weight Security Questions) πηγαίνετε
Dashboard User Account My Profile και επιλέγετε τη δεύτερη καρτέλα, “Security”.

Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη μέχρις ότου να απαντήσετε σε 3 τουλάχιστον
ερωτήσεις.
Κλικάροντας πάνω στην ερώτηση σα ανοίγει μια λίστα με ερωτήσεις για να απαντήσετε.

Επιλέγετε μια μια τις ερωτήσεις και απαντάτε στο κάτω μέρος όπως στο παρακάτω
παράδειγμα. Τέλος πατάτε ADD.

Μόλις προσθέσετε τη πρώτη ερώτηση θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα ώστε να
προσθέσετε και την επόμενη

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τις απαντήσεις που έχετε δώσει μπορείτε να πατήσετε το
κουμπί HERE στη μέση για να λάβετε τις απαντήσεις στο προσωπικό σας email.

