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Η καλύτερη δυνατή εμπειρία τηλεδιάσκεψης
επιτυγχάνεται με την σίγαση του μικροφώνου και την
απενεργοποίηση της εικονοροής εκτός αν συντρέχει
άλλος λόγος

Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη μέσω Skype for Business
Σύνδεση για πρώτη φορά
Βήμα 1 – Εγκατάσταση
Επιλέξτε τον σύνδεσμο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε με την
πρόσκληση για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη μέσω Skype for Business. Θα ανοίξει μία
καρτέλα στο πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε:

Επιλέξτε την επιλογή «Εγκατάσταση και συμμετοχή με την εφαρμογή Συσκέψεις Skype
(Web)»
Στην συνέχεια γίνεται η λήψη της εφαρμογής.

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε «Εκτέλεση» στο μήνυμα που εμφανίζεται ώστε να
προχωρήσει η εγκατάσταση.

Επόμενες συνδέσεις στον Firefox
Μετά την πρώτη εγκατάσταση, ‘όταν επιλέγετε τον σύνδεσμο που σας έχουν αποστείλει και
ο προεπιλεγμένος φυλλομετρητής (default browser) που χρησιμοποιείται είναι ο Firefox, θα
εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Επιλέξτε “Skype Meetings App” και έπειτα “Άνοιγμα συνδέσμου”

Επόμενες συνδέσεις στον Chrome
Μετά την πρώτη εγκατάσταση, ‘όταν επιλέγετε τον σύνδεσμο που σας έχουν αποστείλει και
ο προεπιλεγμένος φυλλομετρητής (default browser) που χρησιμοποιείται είναι ο Chrome, θα
εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Επιλέξτε “Άνοιγμα Skype Meetings App”.

Βήμα 2 – Εισαγωγή όνομα χρήστη / κωδικού
Ανεξάρτητα ποιο φυλλομετρητή χρησιμοποιείτε όταν ανοίξει η εφαρμογή Skype web
application θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:

Επιλέξτε “Εισέλθετε εάν έχετε λογαριασμό Office 365”.
Είναι επίσης δυνατόν να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη σαν επισκέπτης (Guest) χωρίς
χρήση Office365 λογαριασμού αλλά μόνο αν ο διοργανωτής σας δώσει την άδεια. Σε αυτή
την περίπτωση πληκτρολογείτε το όνομα της επιλογής σας στο πεδίο “Εισάγετε το όνομα
σας”.

Εισάγετε το όνομα χρήστη στο αντίστοιχο πεδίο με τη μορφή “username@office365.tuc.gr”
όπου «username» είναι το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Είναι απαραίτητο να συνδεθείτε τουλάχιστον μία φορά στην υπηρεσία Δήλος
https://delos365.grnet.gr/ ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας. Να σημειωθεί ότι από
την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε θα χρειαστούν 24 με 72 ώρες μέχρι και την ενεργοποίηση
του λογαριασμού σας από την Microsoft και συνεπώς των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Αν είχατε ήδη λογαριασμό στην υπηρεσία Δήλος αλλά δεν συνδεθήκατε καθόλου μέσα στο
προηγούμενο έτος, θα πρέπει επίσης να περιμένετε ώστε ο λογαριασμός σας να
ενεργοποιηθεί ξανά.
Επιλέξτε «Next».
Έπειτα θα σας ζητηθεί να δώσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχει δοθεί από το
Πολυτεχνείο Κρήτης για να πιστοποιηθείτε σαν χρήστης του ιδρύματος.

Βήμα 3 – Σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη
Μετά από την επιτυχή πιστοποίηση θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο. Η εφαρμογή Skype for
Business θα αρχίσει να φορτώνει για να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη.
Σε αυτό το σημείο μπορείτε επίσης να επιλέξετε την γλώσσα προτίμησης πάνω δεξιά.

Στις επόμενες εικόνες θα δείτε όλους τους δυνατές επιλογές που παρέχονται από την
εφαρμογή και τη χρήση αυτών.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι επιλογές αυτές πιθανά να διαφέρουν ανάλογα το ρόλο του
συμμετέχοντα. Ο ρόλος του συμμετέχοντα ορίζεται από τον διοργανωτή της
τηλεδιάσκεψης.

Στα αριστερά μπορείτε να:




Δείτε τη λίστα των συμμετεχόντων
Προσκαλέσετε επιπλέον άτομα
Ξεκινήσετε τη συνομιλία με τους συμμετέχοντες (αν έχετε το δικαίωμα)

Στο κάτω μέρος του παραθύρου μπορείτε να:





Σταματήσετε την εικονοροή σας
Κάνετε σίγαση/ενεργοποίηση του μικροφώνου σας
Διαμοιράσετε την οθόνη σας (αν έχετε το δικαίωμα)
Αποσυνδεθείτε από την τηλεδιάσκεψη

Στη δεξιά πλευρά μπορείτε να:




Επιλέξετε το εικονίδιο ελέγχου (εικονίδιο τηλεφώνου) για να βάλετε σε αναμονή μία
κλήση Skype.
Επιλέξετε το εικονίδιο ελέγχου (εικονίδιο τηλεφώνου) για να αλλάξετε συσκευή
διαχείρισης ήχου.
Επιλέξετε το εικονίδιο ελέγχου περισσότερων επιλογών ( … ) για να αλλάξετε κάποιες
επιλογές της τηλεδιάσκεψης σχετικές με την εμφάνιση, τον ήχο, και την εικονοροή.

Στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης μπορείτε να:



Αλλάξετε τον τρόπο παρουσίασης στην οθόνη σας
Εναλλάξετε την προβολή σε πλήρη οθόνη και κλασσικό παράθυρο

