
Διαδικασία μετάβασης πιστοποίησης υπαρχόντων λογαριασμών eClass,
σε λογαριασμών eClass με πιστοποίηση μέσω CAS

Για τη διαδικασία μετάβασης θα πρέπει να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση (3.6.5)
του Open eClass (www.openeclass.org)
Σημείωση: Αν κάποιο ίδρυμα δεν βρίσκεται στην έκδοση 3.6.x αλλά είναι σε παλιότερη
έκδοση π.χ. 3.5, 3.4, 3.3 κ.λπ.) ας επικοινωνήσει μαζί μας (στο eclass@gunet.gr) έτσι
ώστε να του στείλουμε τα απαραίτητα αρχεία για την έκδοσή του.

Προϋπόθεση για τη διαδικασία μετάβασης είναι να έχει ρυθμιστεί και να έχει ενεργοποιηθεί
(από τα εργαλεία διαχείρισης) η Πιστοποίηση χρηστών μέσω CAS.

Ενεργοποίηση μετάβασης
Εκτελούμε τα παρακάτω βήματα:

• Μπαίνουμε στη πλατφόρμα σαν διαχειριστής.

• Πηγαίνουμε διαδοχικά στα Εργαλεία διαχείρισης / Διαχείριση χρηστών - Πιστοποίηση
χρηστών. Στο δεξί εικονίδιο του τρόπου πιστοποίησης CAS, επιλέγουμε Ενεργοποίηση
μετάβασης.

• Ζητείται επιβεβαίωση και επιλέγουμε Ναι.

Μετάβαση χρηστών
Η μετάβαση των χρηστών έχει ξεκινήσει. Ο κάθε χρήστης κάνει login στην πλατφόρμα.
Πιστοποιείται με τα στοιχεία του και η πλατφόρμα τον ανακατευθύνει σε μια οθόνη όπου
τον ενημερώνει για τη μετάβαση. Έχει στη διάθεσή του 2 επιλογές.

• Μετάβαση: Κάνοντας κλικ, ανακατευθύνεται στην οθόνη του CAS όπου δίνει τα
στοιχεία του. Εφόσον πιστοποιηθεί σωστά, η πλατφόρμα τον ανακατευθύνει στο
χαρτοφυλάκιό του ενημερώνοντας τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμό και όνομα χρήστη)
με αυτά του CAS. Η διαδικασία μετάβασης για τον χρήστη έχει ολοκληρωθεί.

• Αίτημα Εξαίρεσης: Κάνοντας κλικ, ο χρήστης ανακατευθύνεται σε μια φόρμα όπου
υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης για τη μετάβαση του λογαριασμού του. Ο χρήστης
προσωρινά δεν μπορεί να μπεί στην πλατφόρμα.

Αιτήσεις εξαίρεσης
Για να διαχειριστούμε τις πιθανές αιτήσεις εξαίρεσης κάνουμε τα παρακάτω:
Μπαίνουμε στη πλατφόρμα σαν διαχειριστής και πηγαίνουμε διαδοχικά στα Εργαλεία διαχείρισης
/ Διαχείριση χρηστών - Πιστοποίηση χρηστών. Στο δεξί εικονίδιο του τρόπου πιστοποίησης
CAS, επιλέγουμε Αιτήματα εξαιρέσεων μετάβασης. Σε κάθε χρήστη υπάρχουν οι παρακάτω
ενέργειες:

• Αποδοχή. Η αίτηση εξαίρεσης του χρήστη γίνεται δεκτή. Ο χρήστης μπορεί να μπεί
στην πλατφόρμα με τα στοιχεία του όπως έμπαινε κανονικά μέχρι τώρα.

• Απόρριψη. Η αίτηση εξαίρεσης απορρίπτεται. Στον χρήστη θα ξαναζητηθεί να κάνει
μετάβαση.
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• Αποκλεισμός. Ο λογαριασμός του χρήστη γίνεται ανενεργός. Ο χρήστης δεν μπορεί
να μπεί στην πλατφόρμα.

Σημειώστε ότι εφόσον η αίτηση του χρήστη βρίσκεται σε κατάτασταση Σε εκκρεμότητα
ο χρήστης δεν μπορεί να μπεί στην πλατφόρμα.

Απενεργοποίηση μετάβασης
Όταν η μετάβαση των χρηστών έχει ολοκληρωθεί θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. Εκτελούμε
τα παρακάτω βήματα:

• Μπαίνουμε στη πλατφόρμα σαν διαχειριστής.

• Πηγαίνουμε διαδοχικά στα Εργαλεία διαχείρισης / Διαχείριση χρηστών - Πιστοποίηση
χρηστών. Στο δεξί εικονίδιο του τρόπου πιστοποίησης CAS, επιλέγουμεΑπενεργοποίηση
μετάβασης.

• Ζητείται επιβεβαίωση και επιλέγουμε Ναι.

Σημειώσεις

• Ο διαχειριστής της πλατφόρμας δεν περνάει από τη διαδικασία μετάβασης.

• Αν θέλετε να αλλάξετε το μήνυμα που εμφανίζεται στους χρήστες κατά την μετάβασή
τους τότε ανοίξτε το αρχείο (eclass_path)/modules/auth/transition/auth_transition.php.
Στην γραμμή 10 αλλάξτε το υπάρχον μήνυμα, με αυτό της αρεσκείας σας.

• Αν ο χρήστης που κάνει τη μετάβαση έχει ίδιο username με κάποιον άλλο χρήστη που
δεν έχει κάνει μετάβαση τότε στον δεύτερο χρήστη γίνεται αλλαγή του username του
σε sso_username. Δηλαδή ο πρώτος χρήστης ολοκληρώνει κανονικά τη μετάβασή
του και ο δεύτερος χρήστης υπόκειται σε αλλαγή του username του.

• Για τυχόν προβλήματα επικοινωνήστε μαζί μας στο eclass@gunet.gr
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