Συμμετοχή φοιτητή (guest) ςε διάςκεψη Skype for Business μζςω
Υπολογιςτή
1. Γενικά
Στο παρόν κείμενο περιγράφεται η διαδικαςία για να ςυνδεθείτε ςε προγραμματιςμζνη
διάςκεψη με την χρήςη του Skype for Business από υπολογιςτή/laptop ή tablet. Για τισ
ανάγκεσ τισ παρουςίαςησ των οδηγιϊν ζγινε χρήςη υπολογιςτήσ με λειτουργικό ςφςτημα
Windows. Συςτήνεται να χρηςιμοποιήςετε ακουςτικά ή ηχεία για καλφτερη ποιότητα ήχου.
H απλή εφαρμογή Skype για προςωπική χρήςη δεν δίνει τη δυνατότητα να ςυνδεθεί με
παρόμοιεσ τηλεδιαςκζψεισ.
Σημειϊνεται πϊσ ςυςτήνεται ωσ πιο εφχρηςτη η χρήςη τησ εφαρμογήσ Skype for Business
για κινητό.
2. Εγκατάςταςη Skype for Business Web App
Οι ςφνδεςμοι για ςφνδεςη και παρακολοφθηςη / ςυμμετοχή ςε διαλζξεισ μαθημάτων θα
ανακοινϊνονται είτε μζςω τησ ςελίδασ του αντίςτοιχου μαθήματοσ ςτην πλατφόρμα
e-class, είτε ςτο site του Τμήματόσ ςασ, ανάλογα.
Αντιγράφετε απευθείασ ςε browser τον ςφνδεςμο (link) τησ ςυγκεκριμζνησ διάλεξησ.
Την πρϊτη φορά, ςτην ιςτοςελίδα όπου θα ςυνδεθείτε, επιλζγετε την πρϊτη επιλογή,
“Install and join with Skype Meetings App (web)”:

Θα εγκαταςταθεί αυτόματα η web εφαρμογή (SkypeMeetingsApp.msi).
Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάςταςη, θα δείτε ςτην οθόνη την επιβεβαίωςη

“Allset! Your meeting will open in a new Skype Meetings App window”.
Σημείωση : Αυτή η διαδικαςία θα χρειαςτεί μόνο την πρϊτη φορά εκτόσ αν την επόμενη
φορά επιλζξετε άλλον υπολογιςτή να ςυμμετάςχετε, οπότε και θα πρζπει να γίνει και ςε
αυτόν η εγκατάςταςη τησ web εφαρμογήσ.

Συγχρόνωσ θα ανοίξει η εφαρμογή Skype Meetings App.
Η παρακολοφθηςη/ςυμμετοχή ςτη διάςκεψη θα γίνει από την ςυγκεκριμζνη εφαρμογή.

3. Συμμετοχή ςε διάςκεψη
Μεταβαίνετε ςτην πρϊτη ςελίδα τησ εφαρμογήσ Skype Meetings App.

Στο πεδίο "Enter your name" γράφετε το ονοματεπϊνυμό ςασ και επιλζγετε “Join”.
Στη ςυνζχεια θα μεταφερθείτε ςτο παράθυρο τησ εφαρμογήσ, το οποίο θα είναι παρόμοιο με
το ακόλουθο. Όταν ο διδάςκων ξεκινήςει τη διάλεξη, θα εμφανιςτεί το βίντεο.
Οι δυνατότητεσ των ςυμμετεχόντων ςτισ τηλεδιαςκζψεισ επιλζγονται από το διδάςκοντα
(ςυμμετοχή με εικόνα ή/και φωνή, άμεςα γραπτά μηνφματα).

Η αποςφνδεςή ςασ από την διάςκεψη πραγματοποιείται με το πάτημα του κόκκινου κουμπιοφ.

