
   ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ  

Αρχικά θα λάβετε πρόσκληση με το σχετικό link που θα χρησιμοποιήσετε για 
να κάνετε λήψη του προγράμματος που θα σας επιτρέψει να συμμετάσχετε 
στην ημερίδα.

Μόλις ανοίξει το link στον Browser κάνετε κλικ στο Download & Run Zoom και 
θα ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία λήψης στον υπολογιστή σας. 
Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή.

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη θα ανοίξει ένα παράθυρο που θα σας ζητάει να 
τρέξετε (Run) το πρόγραμμα ώστε να γίνει η εγκατάσταση του και να 
ξεκινήσετε να παρακολουθείτε την ενημέρωση. 

Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο αυτό κάνετε απλά κλικ στο αρχείο 
εγκατάστασης που κατεβάσατε. 



Αν εμφανιστεί το παράθυρο Security Warning  των Windows απλά κάνετε κλικ 
στο “Run”.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα εμφανιστεί το σχετικό 
παράθυρο στο οποίο θα πρέπει να βάλετε το όνομά σας και να κάνετε κλικ 
στο “Join” για να μπείτε στην ημερίδα και να συμμετάσχετε σε αυτήν.



Στη συνέχεια ένα παράθυρο θα εμφανιστεί ενημερώνοντας για την ώρα και 
τη θεματολογία της ημερίδας που συμμετάσχετε. Θα μεταφερθείτε 
αυτόματα στο περιβάλλον της ημερίδας και στο παράθυρο που θα 
εμφανιστεί κλικάρετε το “Join audio conference by computer”.

Αν δεν έχετε μικρόφωνο τότε μπορεί να εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. 
Αγνοήστε το και κλείστε το παράθυρο με την προειδοποίηση.



Πλέον θα πρέπει να είστε στην αίθουσα αναμονής της ημερίδας και θα δείτε 
την παρακάτω οθόνη με τις πληροφορίες του σεμιναρίου.

Όταν ξεκινήσει η συζήτηση αυτόματα θα ξεκινήσετε να την βλέπετε. 
Στο κάτω μέρος του περιβάλλοντος (στο κάτω μέρος της οθόνης σας) 
υπάρχουν εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της 
ημερίδας με τα οποία μπορείτε π.χ να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε 
κάμερα και μικρόφωνο, να συνομιλήσετε με το group συμμετεχόντων ή τον 
εισηγητή.



Στο τέλος του Meeting θα γίνει αυτόματη έξοδος από το περιβάλλον 
παρακολούθησης της ημερίδας και θα εμφανιστεί το παράθυρο που θα σε 
ενημερώνει ότι η συνάντηση έληξε.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

· Κρατάμε το μικρόφωνό μας 
απενεργοποιημένο (mute) για 
όσο διάστημα  δεν έχουμε το 
λόγο.

· Χρησιμοποιούμε το όνομα μας 
και όχι κάποιο ψευδώνυμο κατά 
την είσοδο μας στην 
πλατφόρμα, για την εύκολη 
αναγνώριση μας.

· Φροντίζουμε ο χώρος στον 
οποίο βρισκόμαστε να είναι 
επαρκώς φωτισμένος και να 
μην υπάρχει πηγή φωτισμού 
(π.χ. παράθυρο, φωτιστικό κλπ)  
πίσω μας και προς την κάμερα, 
έτσι ώστε να φαινόμαστε 
καθαρά.




