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ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΠΑΤΑΩ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΩ 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΣΕΛΙΔΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ MEETING Η 

ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΥ.  

2. ΕΔΩ ΔΙΑΚΡΙΝΩ ΤΑ MEETING ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ. 

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΩ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΣΤΕΙΛΩ ΜΕ EMAIL ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ 

ΜΟΛΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ 

ΤΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 

ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΓΩ 

PREFERENCES. 

Επιλέγοντας το General διακρίνω δύο επιλογές: 

Έχω τσεκάρει να ανοίγει η εφαρμογή webex όταν ξεκινούν τα windows.  

Επιλέγοντας το account διακρίνω το username μου, το site (URL) του 

υπουργείου που ανήκω, καθώς και το λογαριασμό του email μου που 

χρησιμοποίησα για να ενταχθώ στη cisco webex. Εκεί δηλαδή που μου ήρθε 

το activate για την ενεργοποίηση του λογαριασμού μου.  
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Επιλέγοντας το My personal Room, εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του 

προσωπικού μου δωματίου τηλεδιάσκεψης, καθώς και ο κωδικός μου ως 

οικοδεσπότης.  

Επιλέγοντας εδώ κάνει μετάβαση στην ιστοσελίδα μου στο cisco webex. 

Πατώντας εδώ, 

εμφανίζονται τα 

meeting που 

έχω 

προγραμματίσει

. Αν θέλω να 

δημιουργήσω 

ένα νέο πατάω 

εδώ.   

 

Πατάω εδώ για να 

προγραμματίσω νέο meeting 

και θα μεταβώ στην επόμενη 

σελίδα που ακολουθεί. 

Αν τσεκάρω εδώ θα βλέπω και παλιότερα 

meeting, επιλέγοντας τις ημερομηνίες 

που θέλω. 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ WEBEX 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΑΛΙΚΗ ΡΙΓΛΗ (ΠΕ86) 

  Σελίδα 4 από σελ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ πρέπει να γράψω ένα θέμα 

για το meeting μου, όπως έχω 

γράψει εγώ ή π.χ. το όνομα του 

τμήματος που θα κάνετε μάθημα.  

Αυτόματα μου δίνεται ο 

κωδικός του meeting που θα 

λάβουν με email οι 

συμμετέχοντες που θα 

προσθέσω.  

Πατώντας εδώ επιλέγω 

ημερομηνία, ώρα και 

διάρκεια του meeting μου. 

(αυτό θα εμφανίζεται και στην 

πρόσκληση που θα λάβουν οι 

συμμετέχοντες.) Έπειτα αφού 

έχω σιγουρευτεί ότι 

προγραμμάτισα σωστά 

πατάω εδώ.  

Είναι σημαντικό να 

τσεκάρω ότι η ζώνη 

ώρας που είναι 

επιλεγμένη είναι η 

σωστή, αν όχι πάω 

στο βελάκι και 

επιλέγω τη σωστή. 
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Στο σημείο αυτό γράφω όλες τις διευθύνσεις 

των συμμετεχόντων που θα σταλεί η 

πρόσκληση για το meeting.  

Συμβουλή: Καλό θα είναι να στέλνετε 

πρόσκληση και σε σας στην αρχή ώστε να 

διαπιστώνετε ότι όλα τα κάνετε σωστά μέχρι 

να εξοικειωθείτε. (Δες πως στη σελίδα 8 του 

παρόντος εγγράφου) 

Επιλέγω εδώ για να προσθέσω κάποιες 

επιπλέον ρυθμίσεις που θα δείτε στην 

επόμενη εικόνα. 

Είναι ήδη επιλεγμένο το να μου έρχεται 

ηχητική ειδοποίηση όταν εισέρχεται ή 

όταν εξέρχεται ένας συμμετέχοντας. 

(Αυτό με βοηθάει να ελέγχω την τάξη 

μου καθ’ όλη τη διάρκεια που διδάσκω. 

Σε περίπτωση που μπει κάποιος 

επιπλέον να πέσει στην αντίληψή μου.) 

Εδώ μπορώ να 

προσθέσω επιπλέον 

πληροφορίες για το 

μάθημα που θα διδάξω 

στο συγκεκριμένο 

meeting. 

Εδώ μου δίνονται 4 επιλογές.  

1. Αν απαιτείται από τον κάθε συμμετέχοντα να διαθέτει 

λογαριασμό ώστε να παρακολουθήσει το meeting μου. 

2. Στην επιλογή exclude password, αν τσεκάρω το κουτάκι οι 

συμμετέχοντες θα λάβουν πρόσκληση χωρίς τον 

απαιτούμενο κωδικό συμμετοχής στο meeting αλλά δεν 

θα μπορούν να το ανοίξουν αν δεν τους τον στείλω 

ξεχωριστά, διαφορετικά αν δεν το τσεκάρω οι 

συμμετέχοντες θα λάβουν την πρόσκληση με τον κωδικό 

μαζί και πατώντας join meeting θα συνδεθούν αυτόματα 

στην τάξη μου. 

3. Στην επιλογή registration αν δεν θέλουμε να απαιτείται 

εγγραφή του συμμετέχοντα επιλέγουμε None. 

4. Πηγαίνοντας στο email reminder το ρυθμίζω από 0 εως 50 

λεπτά νωρίτερα από το meeting να μου σταλεί email 

ειδοποίησης ότι π.χ. σε 15 λεπτά ξεκινάει ένα meeting που 

έχω προγραμματίσει. 
Πατώντας εδώ με παραπέμπει στην επόμενη 

σελίδα που ακολουθεί και το ακριβώς από 

κάτω στην μεθεπόμενη εικόνα.  
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Εδώ έχω τσεκάρει ότι οι 

συμμετέχοντες με το που 

θα ξεκινήσω το meeting 

μου θα έχουν στη 

διάθεσή τους τη 

συνομιλία (chat), καθώς 

και εμπλουτισμένα μέσα 

που θα χρησιμοποιήσω. 

Εδώ ενεργοποιώ (τσεκάρω) τι θέλω να έχω 

διαθέσιμο στους συμμετέχοντες όταν 

ξεκινήσει το meeting μου. 

1.Να αποθηκεύσει 

2. Να εκτυπώσει 

3. Να ζωγραφίσει σε ένα αρχείο που θα 

κοινοποιήσω 

4. Να μπορεί να δει τη λίστα με τους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες 

5. Να βλέπει συντομεύσεις 

6. Να δει οποιοδήποτε έγγραφο 

7. Να δει οποιαδήποτε σελίδα. 

Εδώ τσεκάρω με ποιους μπορεί να μιλήσει ιδιωτικά στο 

chat: 

1. Με μένα 

2. Με αυτόν που έχω ορίσει πρόεδρο 

της τάξης μου 

3. Με τους άλλους συμμετέχοντες. 

*Η Τρίτη επιλογή θέλει προσοχή και καλό θα είναι να 

μην την ενεργοποιήσουμε αμέσως, διότι είναι πολύ 

πιθανό οι μαθητές την ώρα του μαθήματος να μιλάνε 

μεταξύ τους ιδιωτικά και να μην πέσει στην αντίληψή 

μας. 

Αν επιλέξω να το αποθηκεύσω πριν 

πατήσω το start θα αποθηκευτούν όλες 

οι ρυθμίσεις και την επόμενη φορά που 

θα έχω με το ίδιο τμήμα δεν θα 

χρειαστεί να ξαναβάλω τα email από την 

αρχή παρά μόνο ελάχιστες ρυθμίσεις 

που θα κάνω. Οπότε καλό θα είναι να το 

αποθηκεύουμε. 

Τέλος πατάω start για να ολοκληρωθεί η 

δημιουργία του meeting και να σταλεί η 

πρόσκληση στους συμμετέχοντες. 
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Αποφεύγετε να καταγράφετε τα meeting 

σας. Θέλει προσοχή διότι έχουμε να 

κάνουμε με μικρά παιδιά. 

Καλό θα είναι να μην πειράξουμε κάποια ρύθμιση 

εδώ εφόσον έχουμε βεβαιωθεί ότι όλα είναι τα 

παραπάνω που βλέπουμε. 
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Αυτή η διαδικασία αφορά ακουστική 

επικοινωνία. 

Τσεκάρω αν θέλω να δώσω δικαιώματα διαχείρισης 

του συγκεκριμένου meeting σε άλλους 

συμμετέχοντες σε περίπτωση που δεν είμαι εγώ 

μέσα. (να τους κάνω οικοδεσπότες – π.χ. 

συνδιδασκαλία). 

Για να γίνει αυτό γράφω από κάτω στο πλαίσιο 

ξεχωριστά το email τους.    

Τσεκάρω να μου σταλεί ειδοποίηση με 

email αν κάποιος εισέλθει στο meeting 

όταν εγώ δεν είμαι μέσα.  

π.χ. μπήκε μαθητής μου νωρίτερα και 

μετά απέκτησε τεχνικό πρόβλημα και 

βγήκε. 
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Εδώ επιλέγω τον τύπο του 

meeting μου, δηλ. αν θα είναι 

δοκιμαστικό ή προκαθορισμένο 

(κύριο). 

Εδώ επιλέγω να διαγράψω τα 

meeting που έχω δημιουργήσει. 

Εδώ τσεκάρω να μου έρθει ένα 

αντίγραφο της πρόσκλησής μου. 

Τέλος αποθηκεύω όλες τις 

ρυθμίσεις που έχω κάνει. 

Αυτό αφορά την κοινοποίηση της 

καταγραφής του meeting όταν αυτό 

τελειώσει, οπότε φροντίζουμε να μην είναι 

τσεκαρισμένο διότι γίνεται αυτόματα… 

προς αποφυγή λάθους. 
Εδώ είναι για να δώσω δικαιώματα σε άλλο 

οικοδεσπότη να προγραμματίζει τα meeting 

μου χωρίς την άδειά μου. Θα έχει πρόσβαση 

στο outlook. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να 

αναγράψω στο πλαίσιο το email του.  

Παρουσίαση Στατιστικών στοιχείων των meeting μου 

Πατώντας εδώ με παραπέμπει στην ιστοσελίδα του υπουργείου παιδείας και στις οδηγίες για 

την τηλεκπαίδευση όπως βλέπετε στην παρακάτω σελίδα. 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ WEBEX 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΑΛΙΚΗ ΡΙΓΛΗ (ΠΕ86) 

  Σελίδα 10 από σελ 18 

 

 

 

 

 

  

 

 

Από δω γίνεται η εγκατάσταση της 

εφαρμογής στον Η/Υ μας, όταν 

ενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό μας, 

εφόσον μας έχει σταλεί το activate από το 

υπουργείο. 

Αυτό αφορά την ανατροφοδότησή μου με τη cisco.  
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ WEBEX 

 

 

 

 

ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ – προβολή αρχείων 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ/ΚΑΜΕΡΑΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΩ 

ΤΟΥΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

(PARTICIPANTS) 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΜΠΛΕ. 

Για να είναι ανοιχτό 

το chat. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΕ 

Πατάω εδώ για να ξεκινήσω το 

πρώτο meeting και έπειτα με 

παραπέμπει εδώ. 

2 

1 

Εδώ μπορώ να επιλέξω αν με την 

έναρξη του meeting μου η κάμερα και 

το μικρόφωνό μου αν θα είναι 

ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. 

Κόκκινο= απενεργοποιημένα 

Μαύρο= ενεργοποιημένα 

Εδώ έχω επιλέξει ανοιχτό μικρόφωνο και κλειστή 

κάμερα. 

Αφού τα ρυθμίσω πατάω το πράσινο 

για να ξεκινήσω. 

 

MENOY 

περιοχή chat – 

γραπτής συνομιλίας 

Η λίστα με τους 

συμμετέχοντες 

Περιοχή που εμφανίζονται τα 

πρόσωπα ή τα αρχικά του 

ονόματος του συμμετέχοντα 

που μιλάει. 

Κλειδώνω το meeting μου για να μην 

εισέρχονται άλλοι. 

Προσκαλώ και υπενθυμίζω αυτόματα να μπει 

στο meeting σε κάποιον που έχει ξεχαστεί. 

Πατώντας εδώ και γράφοντας το email του 

αυτόματα η εφαρμογή του στέλνει υπενθύμιση. 

Αντιγράφει αυτόματα το link του meeting μου 

Ρυθμίσεις ήχου, ακουστικών, ηχείων, 

μικροφώνου και κάμερας. 

Τερματίζω το meeting 

πάντα, διαφορετικά 

παραμένει ανοιχτό στους 

συμμετέχοντες ακόμη κι αν 

αποχωρήσω. Πατάω πάντα 

εδώ. 
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Επιλέγοντας το file... 

Μπορώ να ανοίξω ένα αρχείο και να το κοινοποιήσω. 

Μπορώ να δημιουργήσω ένα ερώτημα για δημοσκόπηση των συμμετεχόντων. 

Μπορώ να αποθηκεύσω. 

Μπορώ να ανοίξω το chat. 

Μπορώ να εκτυπώσω. 

Μπορώ να τερματίσω το meeting μου. 

Επιλέγοντας το Edit... 
1η καρτέλα chat (συνομιλία) 

Μου δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνω ένα μήνυμα με ήχο όταν 

έρχεται μήνυμα στο chat και δεν έχω ανοιχτή/ορατή τη συνομιλία 

μου. 

Μόνο όταν έρθει το πρώτο μήνυμα ή πάντα. 

Επίσης επιλέγω τον ήχο που θέλω.  

Έπειτα επιλέγω apply και οκ. 

2η καρτέλα Participants 

(συμμετέχοντες) 
Μου δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνω μία ηχητική ειδοποίηση όταν 

οι συμμετέχοντες: 

Ξεκινούν να συμμετέχουν στο meeting ή όταν αποχωρούν από αυτό. 

Ή όταν σηκώνουν το χέρι να πάρουν το λόγο να μιλήσουν. 

Επίσης επιλέγω τον ήχο που θέλω για τις ενέργειες αυτές.  

Έπειτα επιλέγω apply και οκ. 

 

Επιλέγοντας το share... 

Αναίρεση/επαναφορά 

Να προσθέσω ή να επικολλήσω μία σελίδα 

Διακρίνω ότι η δυνατότητα ζωγραφικής στο διαμοιρασμό της οθόνης μου είναι ενεργή ή μπορώ να καθαρίσω την οθόνη 

Μπορώ να επιλέξω να αλλάξω τη γραμματοσειρά μου. 

Μπορώ να κοινοποιήσω περιεχόμενο (Δες την επόμενη σελίδα) 

Μπορώ να κοινοποιήσω μια ιστοσελίδα από τη μηχανή αναζήτησής μου. 

Μπορώ να κοινοποιήσω ένα απομακρυσμένο υπολογιστή. 

Μπορώ να κοινοποιήσω ένα URL για να κατέβει ένα αρχείο πολυμέσων και να είναι ορατό σε όλους τους 

συμμετέχοντες.. 

Μπορώ να κοινοποιήσω το παράθυρο του meeting μου. Ότι βλέπω εγώ να βλέπουν και οι συμμετέχοντες. 
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Πατώντας κοινοποίηση περιεχομένου μπορώ να ανοίξω ένα αρχείο και να το 

κοινοποιήσω να το βλέπουν οι συμμετέχοντες του meeting μου. 

Εδώ θα πρέπει να προσέξω και να επιλέξω τον τύπο του αρχείου που κοινοποιώ. 

 Αν είναι απλό κείμενο και εικόνα τσεκάρω την πρώτη επιλογή. 

 Αν είναι βίντεο ή κινούμενη εικόνα επιλέγω τη δεύτερη επιλογή 

διότι αν ανεβάσω ένα τέτοιο τύπου αρχείο και επιλέξω την πρώτη 

επιλογή οι συμμετέχοντες θα βλέπουν ένα γκρι φόντο. 

Έπειτα πατάω εδώ για να ξεκινήσει η κοινοποίηση της οθόνης μου. 

Όταν ξεκινήσω μια κοινοποίηση εμφανίζεται ένα μενού που το 

βλέπω μόνο εγώ και που θα αναλύσουμε στις ακόλουθες εικόνες. 

Πατώντας εδώ σταματάω την κοινοποίηση. 

Πατώντας εδώ κάνω παύση. 
Πατώντας εδώ έχω όλες τις επιλογές που υπάρχουν και στο μενού share που αναλύσαμε στη σελίδα 12 

του παρόντος εγγράφου. 

Πατώντας εδώ εμφανίζονται οι επιλογές: 

 Να επιλέξω έναν συμμετέχοντα από τη λίστα που μου 

εμφανίζει δεξιά ως πρόεδρο του meeting μου, να του 

δώσω τα δικαιώματα χειρισμού του πληκτρολογίου 

και του ποντικιού μου και να του επιτρέψω να 

ζωγραφίζει - σημειώνει πάνω στο κοινοποιημένο 

αρχείο.  

 Μπορώ να επιλέξω να σημειώνουν όλοι οι 

συμμετέχοντες πατώντας Allow to annotate>All ή να 

τσεκάρω ορισμένα ονόματα που θέλω να το κάνουν 

και αν θέλω να το σταματήσω πατάω εδώ. 

Αυτές οι δύο επιλογές αφορούν την 

ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της 

κάμερας και του μικροφώνου όπως 

αναφέραμε ξανά παραπάνω.(Σελίδα 10 

του παρόντος εγγράφου). 

Ομοίως και τα κουμπιά για τη 

λίστα των συμμετεχόντων και 

της συνομιλίας.(Σελίδα 10 του 

παρόντος εγγράφου). 

Να επισημάνουμε εδώ όταν 

ένα από τα δύο έχει κόκκινη 

κουκκίδα σημαίνει ότι: 

Στο πρώτο εικονίδιο δεν έχω 

ορατή τη λίστα με τους 

συμμετέχοντες και έχει 

εισέλθει κάποιος 

Στο δεύτερο έχει σταλεί ένα 

μήνυμα στο chat από κάποιον 

και δεν το έχω δει. 

 

Πατώντας εδώ ενεργοποιείται 

παίρνοντας μπλε απόχρωση και μου 

επιτρέπει να σημειώσω πάνω στο 

κοινοποιημένο αρχείο. 

Απενεργοποιείται όταν το ξαναπατήσω 

και γίνει άσπρο. 

Επίσης όταν το ενεργοποιώ μου 

εμφανίζεται μία εργαλειοθήκη με 

πολλές επιλογές ζωγραφικής – 

επισήμανσης . 

  

Επιλογές επισήμανσης 

Επιλογές της μορφής του μολυβιού 

(κουκκίδα ή λειζερ ) 

Εισαγωγή κειμένου  

Εισαγωγή γραμμής /βέλους 

Εισαγωγή σχημάτων 

Επιλογή εργαλείου στυλού/μολυβιού 

Επιλογή χρωμάτων 

Επιλογή γόμας 

αναίρεση 

Αποθήκευση αρχείου με τις 

επισημάνσεις- ζωγραφιές 

Επιλέγω να επιστρέψω στο δείκτη του ποντικιού μου. 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ: 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Επιλέγοντας εδώ εμφανίζεται το μενού ακριβώς από κάτω του. 

Εδώ έχουμε 

ορατά τα 

διαθέσιμα 

εργαλεία μας 

που δεν τα 

έχουμε ανοικτά. 

Εδώ έχουμε 

ορατά τα 

τρέχοντα 

εργαλεία μας 

που έχουμε 

ανοικτά. 

Αν θέλω να προσθέσω ή να αφαιρέσω 

ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία στα 

τρέχοντα ή αντίστροφα, επιλέγω το 

όνομα του και πατάω add για να το 

προσθέσω ή remove για να το 

αφαιρέσω. 

Αν θέλω να μετακινήσω προς τα πάνω 

ή προς τα κάτω ένα εργαλείο επιλέγω 

το όνομά του και πατάω move up για 

μετακίνηση προς τα πάνω και move 

down για μετακίνηση προς τα κάτω 

στη σειρά. 

Μπορώ να τσεκάρω να 

επιτρέπεται στους συμμετέχοντες 

να κάνουν αλλαγές στη σειρά των 

εργαλείων. 

Αφού τα ρυθμίσω όλα πατάω οκ. 

Επιλέγοντας 

view 

εμφανίζεται 

το μενού 

επιλογών 

ακριβώς από 

κάτω. 

Επιλέγω να βλέπω πλήρη  οθόνη και συντομεύσεις.  

Επιλέγω να γυρίσω τη σελίδα αριστερά ή δεξιά. 

Επιλέγω να κάνω μεγέθυνση ή σμίκρυνση.   

Προσαρμογή προβολής/πλάτους οθόνης 

Αυτόματη προώθηση των σελίδων 

Συγχρονισμός για όλους τους συμμετέχοντες. 

Πατώντας εδώ μπορώ να επιλέξω επαναφορά διάταξης, 

απόκρυψη πλαισίων (λίστα με συμμετέχοντες, συνομιλία) 

Και το manage panels παραπέμπει στο παράθυρο που αναλύσαμε 

στην προηγούμενη εικόνα 

Τέλος πατώντας 

εδώ μπορώ να 

κάνω εμφάνιση ή 

απόκρυψη των 

στοιχείων ελέγχου 

του meeting. 

Τσεκάροντας αυτό 

επιλέγω να βλέπω 

την εικόνα του 

κάθε συμμετέχοντα 

όταν έχει την 

κάμερα 

ενεργοποιημένη. 

Επιλέγοντας 

audio 

εμφανίζεται 

το μενού 

επιλογών 

ακριβώς από 

κάτω. 

Αυτό αφορά την 

ακουστική 

επικοινωνία. 

Από εδώ ρυθμίζω τα ηχεία, τα 

ακουστικά, το μικρόφωνο και την 

κάμερά μου από εδώ. 
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Πατώντας εδώ ανοίγει το μενού με τις επιλογές που αφορούν τους συμμετέχοντες. 

Ενεργοποιώ και απενεργοποιώ το μικρόφωνό μου. 

Ενεργοποιώ και απενεργοποιώ το μικρόφωνό όλων των συμμετεχόντων ταυτόχρονα. 

Τσεκάροντας εδώ όταν εισέρχονται οι συμμετέχοντες στο meeting μου τα μικρόφωνά τους θα είναι απενεργοποιημένα. 

Τσεκάροντας εδώ κατά την είσοδο και έξοδο των συμμετεχόντων θα μου έρχεται ηχητική ειδοποίηση. 

Πρόσκληση και υπενθύμιση σε κάποιον που έχει ξεχαστεί να μπει στο meeting μου. 

Πατώντας εδώ αντιγράφω το link του meeting μου. 

Πατώντας εδώ δίνω περισσότερα δικαιώματα στους 

συμμετέχοντες: 

Αρχικά η πρώτη καρτέλα αφορά την επικοινωνία τους. 

Τσεκάρω με ποιους θέλω να μιλάνε ιδιωτικά οι συμμετέχοντες: 

 Με μένα 

 Με αυτόν που έχω ορίσει ως  πρόεδρο 

 Με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

Τσεκάρω ότι θέλω να μιλάνε δημόσια με όλα τα μέλη του 

meeting. 

Επίσης τσεκάρω ότι μπορούν να χειρίζονται μόνοι τους τις 

επαφές τους ιδιωτικά ο καθένας. 

Τέλος πατάω εφαρμογή και οκ. 

Τσεκάρω να έχουν το δικαίωμα να κοινοποιούν έγγραφα. 

Τσεκάρω να μπορούν να έχουν ορατά: 

Τη λίστα με τους συμμετέχοντες, οποιοδήποτε έγγραφο, συντομεύσεις 

και οποιαδήποτε σελίδα. 

Εφόσον έχω κάνει όλες τις ρυθμίσεις 

που θέλω πατάω εφαρμογή και οκ. 

Επιλέγω να δώσω περισσότερα δικαιώματα στους 

συμμετέχοντες στα έγγραφα. Τσεκάρω να μπορούν να 

εκτυπώσουν, να αποθηκεύσουν και να ζωγραφίζουν – να 

σημειώνουν πάνω σε αυτά. 

Από εδώ αλλάζω τους ρόλους του meeting (host, presenter κλπ.) Επίσης 

επαναφέρω το ρόλο του οικοδεσπότη σε μένα. 

Πατώντας εδώ αποβάλλω κάποιον από τους συμμετέχοντες. 
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Αυτή η καρτέλα αφορά το meeting. 

Εμφανίζονται 

πληροφορίες 

που αφορούν 

το meeting 

Αυτά τα δύο αφορούν 

την καταγραφή του 

meeting. 

Μου δίνεται η δυνατότητα 

να στείλω ένα 

αυτοματοποιημένο 

μήνυμα καλωσορίσματος 

στους συμμετέχοντες με 

το που εισέλθουν στο 

meeting μου. 

Πατώντας εδώ 

μπορώ να 

κλειδώσω το 

meeting μου. 

Στην καρτέλα γενικά έχω τις ακόλουθες 

επιλογές: 

 Τσεκάρω να επιτρέπεται 

στους συμμετέχοντες να 

ενεργοποιούν το βίντεο. 

 Να έχουν ανοικτή τη 

συνομιλία (chat) 

 Να έχουν εμπλουτισμένα 

πολυμέσα. 

 Ενεργοποίηση υπότιτλων. 

Όταν ολοκληρώσω τις ρυθμίσεις μου πατάω 

οκ. 

Στην καρτέλα αφορά το πώς θα προβάλλεται 

το κοινοποιημένο περιεχόμενο στους 

συμμετέχοντες του meeting μου. 

Στην καρτέλα αυτή καλό θα είναι να μην 

επεμβαίνουμε. Αφορά την ποιότητα της 

προβολής του κοινοποιημένου 

περιεχόμενου. 

Το συγκεκριμένο μενού αφορά τις επιλογές 

της βοήθειας που μας παρέχει η εφαρμογή 

Παρουσίαση συμβουλών βοήθειας για το webex. 

Βοήθεια από το cisco webex meetings. 

Περιγραφή σχετικά με το πρόγραμμα webex meeting. 

Έλεγχος αν όλα λειτουργούν σωστά. 

Πιστοποίηση των εμπλουτισμένων μέσων. 

Από εδώ μπορώ να στείλω μία 

αναφορά προβλήματος στη 

cisco webex. 
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Επίσης ένα άλλο διαθέσιμο εργαλείο 

είναι να κοινοποιήσουμε έναν 

ασπροπίνακα ώστε να μπορούν να 

γράφουν οι συμμετέχοντες. 

Εδώ είναι τα διαθέσιμα εργαλεία 

που μπορώ να χρησιμοποιήσω για 

τον ασπροπίνακα. 

Από την πινέζα μπορώ να 

κλειδώσω την εικόνα που 

βλέπω είτε σε μένα είτε σε  

έναν συγκεκριμένο 

συμμετέχοντα. 

Για τη δεύτερη επιλογή είτε 

τον αναζητώ είτε τον επιλέγω 

από τη λίστα που 

εμφανίζεται από κάτω. 

Όταν ένας συμμετέχοντας θέλει να αποκτήσει το λόγο 

μπορεί να πάει δεξιά από το όνομά του και να πατήσει 

το χεράκι για να του δώσει το λόγο ο οικοδεσπότης.  

Επίσης όταν ολοκληρώσει αυτά που έχει να πει καλό 

είναι να το ξαναπατάει ώστε να απενεργοποιηθεί το 

χεράκι για να μην μπερδεύεται ο host. 

Από εδώ μπορώ χειροκίνητα να 

ενεργοποιήσω / απενεργοποιήσω 

το μικρόφωνο. 
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Συνάδελφοι ελπίζω να σας βοήθησα!!! 
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