
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ZOOM 

VIDEO CONFERENCE SERVICES



Για να συνδεθείτε και να 
παρακολουθήσετε το 
meeting πατήστε το link που 
σας εχει αποσταλεί και 
κατεβάστε την εφαρμογή 
zoom εάν δεν την έχετε 
εγκαταστήσει.



Συμπληρώστε στα αντίστοιχα πεδία

• Το όνομά σας όπως θέλετε να
εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του
meeting.

• Tσεκάρετε το Remember my name
for future meetings στην
περίπτωση που το meeting είναι
επαναλαμβανόμενο.

• Ένα βήμα πριν μπείτε στο
περιβάλλον του meeting και
αναλόγως την συσκευή που
χρησιμοποιείτε (pc, tablet,
smartphone) θα εμφανιστεί ένα
παράθυρο επιλογής ήχου.
Πατήστε το αντίστοιχο και ελέγξτε
το μικρόφωνο και τα ηχεία σας.



Αφού κάνετε την επιλογή σας 
εισέρχεστε στο περιβάλλον του 
meeting



Mute Επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μικροφώνου σας καθώς
και την επιλογή μικροφώνου σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε εξωτερικό μικρόφωνο.
Stop Video Επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κάμερας καθώς και
την επιλογή κάμερας σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε εξωτερική κάμερα.
Invite Επιτρέπει την πρόσκληση και άλλων συμμετεχόντων στο meeting. Αυτή η
λειτουργία ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη από τον Admin.
Manage Participants Επιτρέπει να δείτε ποιοι συμμετέχουν στο meeting.
Share Επιτρέπει τον διαμοιρασμό της οθόνης της συσκευής του χρήστη. Πατώντας
ανοίγει παράθυρο επιλογής με όλες τις ανοιχτές εφαρμογές της συσκευής σας.
Επιλέγετε ποια εφαρμογή θέλετε να μοιραστείτε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο
meeting.
Chat Επιτρέπει την αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε όλους τους συμμετέχοντες ή σε
κάποιον συγκεκριμένο συμμετέχοντα χωρίς να είναι ορατό στους υπόλοιπους.
Record Επιτρέπει στους συμμετέχοντες την καταγραφή video του meeting. Αυτή η
λειτουργία ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη από τον Admin.
Αν θέλετε να βγείτε από το meeting χρησιμοποιήστε το κουμπί leave meeting

Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει μία γραμμή εργαλείων.
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