
OLA DASHBOARD – ΟΔΗΓΙΕΣ  για δημιουργία αρχείου xml με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 

 

1) Στις περιπτώσεις που ο κωδικός της χώρας είναι μονοψήφιος,  

μπορούμε να ρυθμίσουμε δυναμικά – αυτόματα τη μορφοποίηση του κωδικού Erasmus του ιδρύματος 
υποδοχής. Π.χ. αν το ίδρυμα είναι το P  LISBOA01, τότε ο κωδικός θα γίνεται P LISBOA01 (με 1 κενό).  

Για να γίνει η ρύθμιση αυτή, 

Δημιουργούμε στον υπολογιστή μας ένα αρχείο κειμένου (Δεξί κλικ ->Δημιουργία -> Έγγραφο Κειμένου). 
Στη συνέχεια ανοίγουμε το αρχείο με το Notepad ή το Notepad++ και επιλέγουμε Αρχείο -> Αποθήκευση 
Ως. Στο popup που εμφανίζεται, στο πεδίο Αποθήκευση Ως επιλέγουμε: Όλα τα αρχεία, στο πεδίο 
Όνομα Αρχείου πληκτρολογούμε: OLA_Configuration.xml και στην Κωδικοποίηση: UTF-8.  
 

 

Ανοίγουμε με Notepad ή Notepad++  το αρχείο OLA_Configuration.xml και αντιγράφουμε το 
παρακάτω περιεχόμενο: 

<?xml version="1.0"?> 
<OLAConfiguration> 
 <ErCodeFormat> 
  <NumOfSpaces>1</NumOfSpaces> 
 </ErCodeFormat> 
</OLAConfiguration> 

 

Οπότε υπάρχει 1 κενό αντί για 2 στους κωδικούς με μονοψήφιο κωδικό χώρας, το οποίο δείχνει να είναι 
συμβατό με τους κανόνες του OLA προς το παρόν. 

 

2) αν ο υπεύθυνος του γραφείου Erasmus είναι μόνο ένας σε όλα τα Learning Agreements.  

Κάνουμε την παραπάνω διαδικασία δημιουργίας αρχείου, όταν όμως ανοίξουμε με Notepad ή 
Notepad++  το αρχείο OLA_Configuration.xml,  αντιγράφουμε το παρακάτω περιεχόμενο:  

<?xml version="1.0"?> 
<OLAConfiguration> 
 <SendingContact> 
  <SendingContactNames>SURNAME FIRSTNAME</SendingContactNames> 
  <SendingContactEmail>XXX@XXX.XXX</SendingContactEmail> 
 </SendingContact> 
</OLAConfiguration> 

 

Στη συνέχεια αντικαθιστούμε τη συμβολοσειρά SURNAME FIRSTNAME με το ονοματεπώνυμο του Sending 
Contact Person (Υπεύθυνος γραφείου Erasmus) με λατινικούς χαρακτήρες (ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ). 
Αντίστοιχα αντικαθιστούμε τη συμβολοσειρά XXX@XXX.XXX με το Email του Υπεύθυνου γραφείου Erasmus. 



Αφού έχουμε συμπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία στο αρχείο xml και έχουμε αποθηκεύσει τις αλλαγές, 
δημιουργούμε φάκελο με το όνομα XML στη θέση: \ErasmusPlus.  Στη συνέχεια μεταφέρουμε το αρχείο 
OLA_Configuration.xml  στη θέση: \ErasmusPlus\XML . 

Από τη στιγμή που έχουμε ολοκληρώσει τα συγκεκριμένα βήματα, τότε δεν είναι αναγκαίο να 
συμπληρώσουμε για κάθε φοιτητή στο πεδίο Σημειώσεις χρήστη τα στοιχεία του Υπεύθυνου γραφείου 
Erasmus, αφού πλέον κατά τη δημιουργία του αρχείου csv για το OLA τα συγκεκριμένα στοιχεία θα 
λαμβάνονται από το αρχείο xml που δημιουργήσαμε προηγουμένως. 
Αν έχουν ήδη συμπληρωθεί τα στοιχεία του Υπεύθυνου γραφείου Erasmus στο πεδίο Σημειώσεις χρήστη 
στην καρτέλα του φοιτητή, τότε στο αρχείο csv θα λαμβάνονται τα στοιχεία του Υπεύθυνου γραφείου 
Erasmus που έχουν συμπληρωθεί στο πεδίο Σημειώσεις χρήστη. 
 

3) Αν θέλουμε να ρυθμίζεται αυτόματα ο κωδικός της χώρας όταν είναι μονοψήφιος και ο 
υπεύθυνος του γραφείου Erasmus στο ίδρυμά μας είναι μόνο ένας σε όλα τα Learning 
Agreements, τότε 

Κάνουμε την παραπάνω διαδικασία δημιουργίας αρχείου, όταν όμως ανοίξουμε με Notepad ή 
Notepad++  το αρχείο OLA_Configuration.xml,  αντιγράφουμε το παρακάτω περιεχόμενο:  

<?xml version="1.0"?> 
<OLAConfiguration> 
 <SendingContact> 
  <SendingContactNames>SURNAME FIRSTNAME</SendingContactNames> 
  <SendingContactEmail>XXX@XXX.XXX</SendingContactEmail> 
 </SendingContact> 
 
 <ErCodeFormat> 
  <NumOfSpaces>1</NumOfSpaces> 
 </ErCodeFormat> 
</OLAConfiguration> 

 

 

 

 

 

 


