Οδηγός σύνδεσης
Πλατφόρμα Τηλεδιασκέψεων CISCO Webex

ΒΗΜΑ 1
Κάντε δεξί κλικ επάνω στον σύνδεσμο της Τηλεδιάσκεψης και αντιγράψτε τον. Τον
σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ανατρέχοντας στην πρόσκληση που έχετε λάβει μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Μην κλείσετε ακόμη τα email σας.

ΒΗΜΑ 2
Στον browser σας, ανοίξτε ένα παράθυρο ανώνυμης περιήγησης (incognito window). Για
να το κάνετε αυτό, εντοπίστε το εικονίδιο του browser και κάντε επάνω του δεξί κλικ. Στο
αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε «Νέο παράθυρο ανώνυμης περιήγησης» (για Chrome και
Internet Explorer) ή «Νέο Ιδιωτικό Παράθυρο» (για Mozilla Firefox). Παρακαλούμε
αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τον browser Safari.

BHMA 3
Στο παράθυρο ανώνυμης περιήγησης που ανοίγει, κάντε δεξί κλικ επάνω στη μπάρα
αναζήτησης κι επιλέξτε «Επικόλληση και μετάβαση στη διεύθυνση: https://......», όπως
φαίνεται παρακάτω:

ΒΗΜΑ 4
Στο δεξί μέρος της σελίδας που ανοίγει, συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας, έναν
λογαριασμό email και βεβαιωθείτε ότι το πεδίο Session password είναι κενό, όπως φαίνεται
παρακάτω:

ΒΗΜΑ 5
Ανατρέξτε στο email της πρόσκλησης, εντοπίστε το Session password και αντιγράψτε το,
κάνοντας πάνω του δεξί κλικ. Προσέξτε ιδιαίτερα να μην αντιγράψετε κενούς χαρακτήρες
μαζί με το Session password.

ΒΗΜΑ 6
Επιστρέψτε στον browser σας και επικολλήστε το Session password στο ανάλογο πεδίο:

ΒΗΜΑ 7
Πατήστε επάνω στο κουμπί Join Now:

BHMA 8
Στη σελίδα που εμφανίζεται, πατήστε την επιλογή Run a temporary application.
Ανάλογα με τη συσκευή σας, η επιλογή θα βρίσκεται σε μια από τις εξής θέσεις:
Πιθανή θέση 1:

Πιθανή θέση 2:

BHMA 9
Κάτω αριστερά στην οθόνη σας, θα αρχίσει να κατεβαίνει το πρόσθετο “,hamogelo,… .exe”.
Όταν η λήψη ολοκληρωθεί, πατήστε με διπλό κλικ επάνω στο πρόσθετο:

ΒΗΜΑ 10
Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Run (Εκτέλεση):

ΒΗΜΑ 11
Η διαδικασία της σύνδεσης ολοκληρώνεται. Στιγμιαία, στο κέντρο της οθόνης σας θα
εμφανιστεί το παράθυρο Connecting.Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η σύνδεσή σας με
την πλατφόρμα:

ΒΗΜΑ 12 - Ρύθμιση του ήχου σας και ολοκλήρωση της σύνδεσης

1. Στο παράθυρο ρυθμίσεων που εμφανίζεται, ανατρέξτε
στο σημείο με τίτλο “Use Computer for Audio”. Από εκεί,
αρχικά πατήστε στο σημείο Test speaker/microphone.

2. Δοκιμάστε τις διάφορες συσκευές ήχου που είναι
συνδεδεμένες στον Η/Υ σας κι επιλέξτε αυτή που
λειτουργεί. Στη συνέχεια πατήστε ΟΚ.

3.

Τέλος, πατήστε στο μεγάλο πράσινο κουμπί Call Using
Computer:

