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Εισαγωγή
Το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων γηπέδων του ΑΟΚ αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή ή
οποία είναι διαθέσιμη από οποιοδήποτε σημείο έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet).
Απαραίτητη προϋπόθεση χρήσης του συστήματος είναι η έγγραφή σε αυτό και η εισαγωγή του
κατάλληλου ονόματος και κωδικού χρήστη.
Το σύστημα βασίζεται σε μία σειρά κανόνων που αποφασίζονται από το ΔΣ του ομίλου. Σύμφωνα
με τους κανόνες αυτούς, η συνδρομή του κάθε χρήστη θα “φορτίζεται” κάθε εβδομάδα με 13
πόντους. Στο τέλος της κάθε εβδομάδας η συνδρομή θα “αποφορτίζεται” πλήρως και θα
επαναφορτίζεται με 13 νέους πόντους. Η επιβάρυνση σε πόντους για κάθε περίοδο και ώρα
κράτησης εμφανίζεται από το σύστημα και ακολουθεί τους προσυμφωνημένους κανόνες.

Διαδικασία Αρχικής Εγγραφής
Η αρχική εγγραφή στο σύστημα γίνεται από τη γραμματεία του ομίλου, μετά την καταβολή της εγγραφής
και πρώτης συνδρομής και ακολουθώντας τους κανόνες που ορίζει το καταστατικό του ομίλου. Πέραν
της συνδρομής το μέλος παίκτης τένις θα καταβάλλει ένα πρόσθετο ποσό της επιλογής του, το οποίο
θα παρέχει στον παίκτη και άλλες διευκολύνσεις όπως να αγωνίζεται με νυχτερινό φωτισμό, να καλεί
μη μέλη για άσκηση τέννις, να κάνει κατά προτεραιότητα κρατήσεις (pre-booking) ή να μετέχει σε
εσωτερικά τουρνουά. Το μηνιαίο κόστος όλων των ανωτέρω , ορίζεται κατ’ έτος ή και ενδιάμεσα από το
διοικητικό συμβούλιο του ομίλου.

Εισαγωγή στο Σύστημα (Login)
Μετά την απόκτηση κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (password) ο κάθε χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιεί τη σελίδα εισόδου, πληκτρολογώντας την ακόλουθη διεύθυνση στον browser
(Internet Explorer, Firefox κλπ.):
https:/tcr.aoktennis.gr
Στη σελίδα που εμφανίζεται θα πρέπει να πληκτρολογηθούν οι ανάλογοι κωδικοί και να γίνει κλικ
στο κουμπί Είσοδος προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση.
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Κύρια Σελίδα (Main Page)
Σε περίπτωση επιτυχούς εισόδου ο χρήστης οδηγείται στην παρακάτω σελίδα, στο άνω δεξί μέρος
της οποίας εμφανίζεται ο κωδικός χρήστη, καθώς και το συνολικά διαθέσιμο ποσό (σε €), αλλά
και οι πόντοι που έχει στη διάθεσή του (από τους 13 εβδομαδιαίους) για την πραγματοποίηση
μελλοντικών κρατήσεων. Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει εξαντλήσει τους 13 πόντους, το
σύστημα κλειδώνει αυτόματα τη δυνατότητα του χρήστη να κάνει ο ίδιος κράτηση ή να
συμμετάσχει στην κράτηση άλλου χρήστη.

Ο χρήστης καλείται να κάνει κλικ στον σύνδεσμο που βρίσκεται στο επάνω δεξί τμήμα της
σελίδας και φέρει το όνομα χρήσης του.

Μενού Επιλογών
Οι διαθέσιμες επιλογές της αρχικής σελίδας παρουσιάζονται στο δεξί μενού πλοήγησης και
είναι οι ακόλουθες:

Home
Οδηγεί ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα του συστήματος (Βλέπε Κύρια Σελίδα).

Κρατήσεις
Πρόκειται για τη βασική οθόνη μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τις κρατήσεις
του ή να πραγματοποιήσει νέες.
Η οθόνη αποτελείται από τέσσερα βασικά τμήματα:
(α) Ημερολόγιο Κρατήσεων

Ο χρήστης επιλέγει την ημερομηνία για την οποία επιθυμεί να κάνει κράτηση. Το σύστημα
παρέχει δύο διαφορετικούς τρόπους κρατήσεων:
•

Απλή κράτηση χωρίς χρέωση, εντός της ίδιας και της επόμενης ημέρας.

•

Προνομιακή κράτηση εντός των επομένων 5 ημερών με επιπλέον χρέωση € 20 του
λογαριασμού του.

Σε περίπτωση που επιλεγεί το check box «Επιθυμώ να κάνω κράτηση μέσα στις επόμενες 5 ημέρες με

έξτρα χρέωση € 20», το σύστημα απελευθερώνει τις κατάλληλες ημερομηνίες.
➢ Ακύρωση προ-κράτησης χωρίς πέναλτι μπορεί να γίνει πριν τις 3:45 μμ της
προηγούμενης μέρας του παιχνιδιού
➢ Κάθε μέλος έχει δικαίωμα ΜΟΝΟ για μία προκράτηση την εβδομάδα.

➢ Το δικαίωμα μίας προκράτησης ανά εβδομάδα ισχύει (αναλώνεται) είτε κάνει το
ίδιο το μέλος την προκράτηση, είτε συμμετάσχει σε γήπεδο που έχει προκρατήσει
άλλο μέλος. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα αυτόματα κλειδώνει τη δυνατότητα
του χρήση να κάνει άλλη προκράτηση ή να συμμετάσχει σε γήπεδο που έχει
προκρατήσει άλλο μέλος.

(β) Διαθεσιμότητα
Γηπέδων

Στην οθόνη αυτή
παρουσιάζεται η
διαθεσιμότητα των 5
χωμάτινων γηπέδων
του ομίλου για την
εκάστοτε ημερομηνία
που έχει επιλέξει ο
χρήστης από το
ημερολόγιο
κρατήσεων. Στην 1η
στήλη του πίνακα
διαθεσιμότητας
απεικονίζονται οι
πόντοι με τους
οποίους θα χρεωθεί ο
χρήστης σε
περίπτωση
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κράτησης. Οι ώρες για τις οποίες ένα γήπεδο δεν είναι διαθέσιμο εμφανίζονται με γκρι χρωματισμό
και ο χρήστης δε μπορεί να κάνει κλικ επάνω τους για να πραγματοποιήσει κράτηση, ενώ με κόκκινο
χρώμα χαρακτηρίζονται οι ώρες στις οποίες ο χρήστης έχει ήδη πραγματοποιήσει κράτηση, όπως και
τα κρατημένα από άλλους χρήστες γήπεδα.

Τέλος το εικονίδιο
φωτισμού.

δηλώνει πως η κράτηση θα επιβαρυνθεί και με έξοδα νυχτερινού

(γ) Οι Κρατήσεις μου για την Εβδομάδα

Ο πίνακας απεικονίζει τις υφιστάμενες κρατήσεις για την τρέχουσα εβδομάδα. Εμφανίζεται η
ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, οι πόντοι που θα χρεωθούν στο χρήστη, οι πρόσθετες
χρεώσεις που μπορεί να αφορούν στο νυχτερινό φωτισμό ή στη συμμετοχή επισκέπτη στην
κράτηση, ο αριθμός των παικτών, καθώς και το ονοματεπώνυμο του χρήστη που
πραγματοποίησε την κράτηση με την ακριβή ημερομηνία και ώρα που αυτή πραγματοποιήθηκε.
(δ) Κρατήσεις για την ημέρα
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις κρατήσεις τις εκάστοτε επιλεγμένης από το ημερολόγιο
κρατήσεων ημέρας. Σε περίπτωση που υφίσταται κράτηση, ο πίνακας απεικονίζει τα ονόματα των
συμμετεχόντων στο κατάλληλο κελί.
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Πραγματοποίηση Νέας Κράτησης
Για να πραγματοποιηθεί μία νέα κράτηση πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:
1. Επιλογή της επιθυμητής ημερομηνίας από το ημερολόγιο κρατήσεων.
2. Επιλογή της ώρας και του γηπέδου από τον πίνακα διαθέσιμων γηπέδων. Η επιλογή
αυτή γίνεται με κλικ (όταν το βέλος γίνει χεράκι) πάνω στην ώρα έναρξης. Στη συνέχεια
εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους συμπαίκτες του χρήστη, όπως αυτοί έχουν
επιλεγεί από την οθόνη Οι Συμπαίκτες μου: (Σημ. Το πώς θα οριστούν αναφέρεται
παρακάτω)

3. Επιλογή ενός ή τριών συμπαικτών.
4. Κλικ στο κουμπί Καταχώρηση Κράτησης.
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Μετά την ολοκλήρωση και του βήματος 4 η κράτηση εμφανίζεται τόσο στη λίστα Οι κρατήσεις
μου για την Εβδομάδα, όσο και στις Κρατήσεις για την ημέρα, αλλά και στον πίνακα
Διαθεσιμότητα Γηπέδων
με κόκκινο χρώμα (εφόσον η επιλεγμένη ημέρα ταυτίζεται με αυτή της κράτησης).

Μεταβολή Κράτησης
Από τον πίνακα Οι Κρατήσεις μου για την Εβδομάδα παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής
των συμμετεχόντων μέχρι την ώρα έναρξης του αγώνα.
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Η μεταβολή των συμμετεχόντων πραγματοποιείται με την επιλογή Αλλαγή που βρίσκεται δεξιά
κάθε κράτησης και οδηγεί στην εμφάνιση της παρακάτω οθόνης, στην οποία ο χρήστης καλείται
να επιλέξει τους νέους συμμετέχοντες και να επιβεβαιώσει τη μεταβολή με το κουμπί
Καταχώρηση Αλλαγών:

Ακύρωση Κράτησης
Κατά τον ίδιο τρόπο η επιλογή Ακύρωση του πίνακα Οι Κρατήσεις μου για την Εβδομάδα οδηγεί
σε ακύρωση της επιλεγμένης κράτησης αφού προηγηθεί κατάλληλο μήνυμα στο οποίο ο χρήστης
καλείται να επιβεβαιώσει την επιλογή του. Η ακύρωση της κράτησης είναι εφικτή έως και τρείς
ώρες πριν την έναρξη της κρατημένης αγωνιστικής ώρας.
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Οι Συμπαίκτες μου
Στην οθόνη αυτή ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από το σύνολο των χρηστών του συστήματος
αυτούς με τους οποίους παίζει συνήθως. Η επιλογή γίνεται με βάση τα παρακάτω βήματα:
1. Επιλογή συμπαίκτη από τη λίστα των διαθέσιμων χρηστών. Η επιλογή αυτή μπορεί να
γίνει είτε μέσα από την ίδια τη λίστα κάνοντας κύλιση (scrolling), είτε πληκτρολογώντας το
επίθετο του συμπαίκτη. Στη 2η περίπτωση το σύστημα μεταβαίνει στο χρήστη με το
κοντινότερο στο πληκτρολογούμενο επίθετο.

2. Κλικ στο κουμπί Επιλογή Συμπαίκτη.
3. Προσθήκη στο πλαίσιο κειμένου ενός σχολίου (alias) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στη συνέχεια ως ψευδώνυμο για το συγκεκριμένο συμπαίκτη. Το βήμα αυτό είναι
προαιρετικό.
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4. Κλικ στο κουμπί Προσθήκη Συμπαίκτη στη
λίστα μου.

Μετά και την ολοκλήρωση του βήματος 4 ο χρήστης έχει προστεθεί στη λίστα των συμπαικτών
μου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές κρατήσεις.
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Το Προφίλ μου
Η οθόνη αυτή παρουσιάζει πληροφορίες σχετικές με τις πραγματοποιηθείσες εβδομαδιαίες
κρατήσεις (πόντους, χρεώσεις κλπ. ανά εβδομάδα), καθώς και τη λίστα των συμπαικτών του
κάθε χρήστη με την απεικόνιση των εβδομαδιαίων τους πόντων, προκειμένου να είναι γνωστό
κατά πόσο κάποιος από αυτούς μπορεί να λάβει μέρος σε μία νέα κράτηση.
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Επιπλέον από το μενού Προφίλ δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει τον κωδικό
πρόσβασής του (password), μέσω της ομώνυμης επιλογής που οδηγεί στην παρακάτω οθόνη.

Ο χρήστης εισάγει μία φορά τον παλιό κωδικό πρόσβασης και δύο φορές το νέο κωδικό
πρόσβασης στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου. Στη συνέχεια κάνει κλικ στο κουμπί Αλλαγή
Κωδικού και το σύστημα τον πληροφορεί για την επιτυχή αλλαγή. Ο νέος κωδικός ισχύει για όλες
τις μελλοντικές εισόδους στο σύστημα.

Ιστορικό
Η οθόνη αυτή θα παρέχει πληροφορίες για παρελθοντικές κρατήσεις του χρήστη και δεν είναι
ακόμα διαθέσιμη.
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Έξοδος (Logout)
Για την έξοδο από το σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ στο
σύνδεσμο Logout που βρίσκεται στο δεξί επάνω τμήμα της οθόνης. Η επιλογή αυτή οδηγεί στην
αρχική σελίδα εισόδου του συστήματος.

