Νεότερθ ενθμζρωςθ ςχετικά με τουσ λογαριαςμοφσ Upnet ID
Φοιτθτών του πρώθν ΤΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ V2 (οι πλθροφορίεσ αυτζσ
υπάρχουν και ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο https://www.upnet.gr/ ςτισ
ανακοινώςεισ)
Υπενκυμίηουμε ςτουσ φοιτθτζσ του πρώθν ΤΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ ότι από 5/9 ζχει
ξεκινιςει θ διαδικαςία παραλαβισ νζων Ιδρυματικών Λογαριαςμών ςτισ υπθρεςίεσ
τθλεματικισ του Πανεπιςτθμίου Πατρών (Upnet ID). Με αυτοφσ τουσ κωδικοφσ κα
αποκτιςετε ςταδιακά πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ τθλεματικισ του
Πανεπιςτθμίου Πατρών κακώσ και των ςυνεργαηόμενων φορζων.

Αναλυτικότερα θ κατάςταςθ μετάβαςθσ ανά υπθρεςία ζχει ωσ εξισ:

e-students: Η διαδικαζία μεηάβαζης θα ολοκληρωθεί ηην Παπαζκεςή 18.10.2019
και για να ειζέλθεηε ζηην σπηρεζία θα πρέπει πλέον να τρηζιμοποιείηε ηοσς νέοσς
ζας κωδικούς Upnet ID. και ότι ηοσς κωδικούς u-register. Περιζζόηερες
λεπηομέρειες για ηην μεηάβαζη θα βρείηε ζηον παρακάηω ζύνδεζμό.
Eclass: Για είζοδο ζηο Eclass ηοσ πρώην TEI https://eclass.pat.teiwest.gr// θα
πρέπει να τρηζιμοποιείηε ηοσς παλιούς κωδικούς ποσ είταηε εκδώζει από ηο uregister.
Για είζοδο ζηο eclass ηοσ Παν. Παηρών https://eclass.upatras.gr/ θα πρέπει να
κάνεηε εγγραθή με ηο Νέο Upnet ID ζας. Σηαδιακά όλα ηα μαθήμαηα θα
μεηαθερθούν ζηην πλαηθόρμα eclass ηοσ Πανεπιζηημίοσ Παηρών. Μέτρι ζηιγμής
έτοσν μεηαθερθεί πάνω από 50 μαθήμαηα.
Προζοτή: για να τρηζιμοποιήζεηε ηο eclass θα πρέπει πρώηα να κάνεηε εγγπαθή.
Εύδοξορ: Η διαδικαζία μεηάβαζης έτει ολοκληρωθεί και μπορείηε να ζσνδεθείηε ήδη
με ηοσς νέοσς ζας κωδικούς ζηο παλιό ζας profile. Οι παλιοί κωδικοί δεν είναι
λειηοσργικοί για ηην σπηρεζία.
Ακαδημαϊκή Ταςηόηηηα: Η διαδικαζία μεηάβαζης έτει ολοκληρωθεί και μπορείηε
να ζσνδεθείηε κανονικά με ηοσς νέοσς ζας κωδικούς.
Email: Μπορείηε να τρηζιμοποιείηε κανονικά ηην σπηρεζία email ηοσ
Πανεπιζηημίοσ Παηρών με emails ηης μορθής upw(A.M.)@upnet.gr. Η τρήζη ηης
παλιόηερης σπηρεζίας δεν διακόπηεηαι προς ηο παρόν.
Σίηιζη: Μπορείηε να σποβάλεηε κανονικά ηην αίηηζη ζας με ηοσς νέοσς ζας
κωδικούς ζηο https://sitisi.upatras.gr/
Office 365 Education: Οι νέοι λογαριαζμοί έτοσν δημιοσργηθεί και μπορείηε να
καηεβάζεηε δωρεάν ηη ζοσίηα Office365 ζε μέτρι 5 σπολογιζηές ζας. Περιζζόηερα
ζηη ζελίδα ηης σπηρεζίας.
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Λογιζμικά Ακαδημαϊκήρ Χπήζηρ: Μπορείηε να κάνεηε κανονικά τρήζη όλων ηων
λογιζμικών ακαδημαϊκής τρήζης ποσ παρέτει ηο Παν. Παηρών. Περιζζόηερα ζηην
ζελίδα ηοσ λογιζμικού.
Λοιπέρ ςπηπεζίερ: Μπορείηε να τρηζιμοποιείηε κανονικά όλες ηις σπόλοιπες
σπηρεζίες ηηλεμαηικής ποσ παρέτονηαι ζηοσς θοιηηηές ηοσ Πανεπιζηημίοσ Παηρών
όπως περιγράθονηαι ζηον παρακάηω ζύνδεζμο
https://www.upnet.gr/users/students/
Επίζης μπορείηε να ζσμβοσλεσηείηε ένα από ηα διαθέζιμα εγσειπίδια για καλύηερη
τρήζη ηων σπηρεζιών ηοσ Upnet.
Σηην ενόηηηα ζςσνέρ επωηήζειρ μπορείηε να βρείηε απανηήζεις ζηα ερωηήμαηα ζοσ
ζτεηικά με ηις σπηρεζίες ηοσ Upnet.

Αν δεν ζχετε δθμιουργιςει ακόμα τον λογαριαςμό ςασ μπορείτε να το
κάνετε από τθ ςχετικι “φόρμα”
(https://mussa.upnet.gr/index.php?action=initializeUserAccount_firstS
tep).
Όταν ςυμπλθρώςετε τα ςτοιχεία που ςασ ηθτθκοφν από τθν ςχετικι “φόρμα” και
πατιςετε ‘Συνζχεια’ τότε κα δείτε τα emails επικοινωνίασ ςασ. Το email με
ςτοιχεία 0********@xy.teiwest.gr είναι το ακαδθμαϊκό ςασ email όπου
πλθροφορίεσ κα βρείτε ςτον ςφνδεςμο https://eclass.pat.teiwest.gr/ ςτθν
ενότθτα Ανακοινώςεισ-->Ακαδθμαικά email
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