ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΕΕ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ XML
Για να αποσταλεί το αρχείο XML που απαιτεί το ΤΕΕ, ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:
1. Αφού ολοκληρώσουμε την μελέτη στο πρόγραμμα ‘’Αμοιβές Μηχανικών’’, από το
menu ‘’Αρχεία’’ επιλέγουμε ‘’Εξαγωγή Αρχείου XML για αποστολή στο ΤΕΕ’’.

Στον φάκελο της μελέτης δημιουργείται ένα αρχείο με την κατάληξη .xml. Αυτό το
αρχείο θα πρέπει να αποσταλεί στο ΤΕΕ.
2. Συνδεόμαστε στο internet και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (http://www.tee.gr).
3. Στην πρώτη σελίδα του ΤΕΕ πιέζουμε στο παρακάτω εικονίδιο:

4. Στην σελίδα που οδηγούμαστε πιέζουμε το παρακάτω εικονίδιο:

5. Στην επόμενη σελίδα επιλέγουμε ‘’Είσοδος’’

6. Στην επόμενη σελίδα (Πιστοποίηση Χρήστη) συμπληρώνουμε τα πεδία ‘’Όνομα
χρήστη’’ (εισάγουμε τον κωδικό) και ‘’Κωδικό πρόσβασης’’ (password). Αφού
συμπληρώσουμε το τρίτο πεδίο ανάλογα με το είδος σύνδεσής μας στο ΤΕΕ, πιέζουμε
το πλήκτρο ‘’Σύνδεση’’

7. Μετά τη πιστοποίηση και την είσοδο στο σύστημα του ΤΕΕ, στην σελίδα που
εμφανίζεται, κάνουμε κλικ στο menu ‘’Τα Έργα μου’’:

8. Στην επόμενη σελίδα πιέζουμε το πλήκτρο ‘’Υποβολή Νέου Έργου από Αρχείο XML’’:

9. Στην σελίδα που εμφανίζεται επιλέγουμε διαδοχικά:

•

Πιέζουμε το πλήκτρο ‘’Browse…’’ και βρίσκουμε το αρχείο XML που είναι
αποθηκευμένο στον φάκελο της μελέτης μας στην περιοχή C:\4M\ADEIA.

•

Τσεκάρουμε τα τετραγωνάκια

Η σελίδα έχει πλέον την παρακάτω μορφή:

•

Πιέζουμε το πλήκτρο ‘’Υποβολή Νέου Έργου από Αρχείο XML’’

10. Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα στα δεδομένα της μελέτης, οδηγούμαστε στην
επόμενη σελίδα όπου πληροφορούμαστε ότι ‘’το έργο καταχωρήθηκε με επιτυχία και
αύξοντα αριθμό: xxxxxx’’

Αφού τσεκαριστούν και τα τελευταία κενά τετραγωνάκια, πιέζουμε το πλήκτρο
‘’Αποδοχή επιλογών’’.

11. Στην σελίδα που εμφανίζεται ακολουθούμε τα εξής:

•

Πιέζουμε το πλήκτρο
Υπολογισμού Αμοιβών.

•

έτσι ώστε να αποθηκεύσουμε και να ανοίξουμε το
Πιέζουμε το πλήκτρο
αρχείο. Τυπώνουμε το αρχείο.

•

Από το menu, επιλέγουμε ‘’Ομάδα Έργου’’

έτσι ώστε να δημιουργηθεί η Αναφορά

•

Για κάθε συμμετέχοντα μηχανικό στο έργο, πιέζουμε το πλήκτρο
«Δημιουργήστε/Ενημερώστε την Εντολή Πληρωμής». Στο κάτω μέρος της
οθόνης ενεργοποιείται η ‘’Εντολή Πληρωμής’’ και μέσα σε αυτή υπάρχει το
εικονίδιο

.

•

Πιέζουμε στο εικονίδιο
ώστε να αποθηκευτεί και να ανοιχθεί το αρχείο
το οποίο πρέπει να τυπωθεί.

•

Επαναλαμβάνουμε
μηχανικό.
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12. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει δεκτό το αρχείο XML από το ΤΕΕ, στο Βήμα 10 που
περιγράφηκε εμφανίζεται σελίδα που αναφέρει τα πιθανά λάθη. Διορθώνουμε την μελέτη,
δημιουργούμε πάλι αρχείο XML και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία από την αρχή

