Διεξαγωγή διάςκεψησ μζςω browser

Για να διεξάγετε διάςκεψθ χρειάηεςτε υπολογιςτή (laptop ι ςτακερό), πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι
SkypeforBusiness (ςτο παρόν κείμενο κα περιγραφεί θ διεξαγωγι διάςκεψισ από browser),
μικρόφωνο, κάμερα, ακουςτικά. Συςτινεται ο ζλεγχοσ του μικροφϊνου, τθσ κάμερασ και των θχείων
κακϊσ και τθσ ςφνδεςθσ του δικτφου ςασ πριν τθν διεξαγωγι τθσ ςφςκεψθσ.

1. Μετάβαςη ςτο περιβάλλον διεξαγωγήσ διάςκεψησ.
1os τρόποσ:
1.1 Συνδζεςτε ςτθν εφαρμογι προγραμματιςμοφ διαλζξεων (https://sched.lync.com), επιλζγετε
τθν ςυγκεκριμζνθ διάλεξθ και πατάτε το πράςινο κουμπί
2os τρόποσ:
1.2 Αντιγράφετε απευκείασ ςε browser τον ςφνδεςμο (link) τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάλεξθσ.
Τθν πρϊτη φορά, ςτθν ιςτοςελίδα που κα ςυνδεκείτε, επιλζγετε τθν πρϊτθ επιλογι,
“Install and join with Skype Meetings App (web)”.

Αυτόματα κα εγκαταςτακεί θ web εφαρμογι Skype Meetings App.msi.
Μετά τθν εγκατάςταςθ, κα δείτε ςτθν οκόνθ τθν επιβεβαίωςθ

“All set! Your meeting will open in a new Skype Meetings App window”.
Σθμείωςθ : Αυτι θ διαδικαςία κα χρειαςτεί μόνο τθν πρϊτθ φορά εκτόσ αν τθν επόμενθ φορά
επιλζξετε άλλον υπολογιςτι, οπότε και κα πρζπει να γίνει και ςε αυτόν θ εγκατάςταςθ.

Συγχρόνωσ κα ανοίξει θ εφαρμογι Skype Meetings App.
Η διεξαγωγι τθσ διάςκεψθσ κα γίνει από τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι.

2. Διεξαγωγή διάςκεψησ
2.1 Όντασ ο δθμιουργόσ τθσ ςφςκεψθσ δεν πρζπει να ςυμπλθρϊςετε το πεδίο “Enter your name”
Kάνετε μόνο κλικ ςτθν επιλογι
“Sign in if you have an Office 365 account/Ειςζλθετε, εάν ζχετε λογαριαςμό Office 365”

2.2 Στισ επόμενεσ ςελίδεσ ειςάγετε τθν παντειακι ςασ email διεφκυνςθ και τον κωδικό.

Μετά που κα ζχουν επιβεβαιωκεί τα ςτοιχεία ςασ, μεταφζρεςτε ςτθν κφρια οκόνθ τθσ εφαρμογισ.

2.2 Κφρια οκόνθ
Ακολουκεί επεξιγθςθ των κυριότερων ςυμβόλων – λειτουργειϊν.

1 κεντρική οθόνη, όπου κα εμφανιςτεί το βίντεο όταν ενεργοποιιςουμε από το εικονίδιο 2 (κάμερα)
2 κάμερα – ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τθν κάμερα του διδάςκοντοσ (μπορεί να κλείςει, π.χ. για
διάλειμμα)
3 μικρόφωνο - μετάδοςθ ιχου από τον διδάςκοντα (μπορεί να μπει ςε ςίγαςθ, π.χ. ςε διάλειμμα)

4 διαμοιραςμόσ– κζτει ςε κοινι χριςθ με τουσ ςυμμετζχοντεσ ολόκλθρθ τθν οκόνθ ςασ, ι κάποιο
πρόγραμμα του υπολογιςτι ςασ, αρχείο ι παρουςίαςθ ppt. Υποςτθρίηονται ακόμθ και πιο
προθγμζνεσ λειτουργίεσ (π.χ. λευκό πίνακα, ερωταπαντιςεισ) και ακφρωςι τουσ.
Επιπλζον με αυτι τθ λειτουργία, μπορείτε να μοιραςτείτε κάποιο video τρζχοντάσ το ςτον
υπολογιςτι ςασ και να βλζπουν τθν οκόνθ ςασ.
5 ζξοδοσ από τθν τθλεδιάςκεψθ – δίνεται ςτθ ςυνζχεια θ δυνατότθτα επαναςφνδεςθσ αν ζχει
επιλεχκεί νωρίτερα από τθν προγραμματιςμζνθ λιξθ.
6 επιλογζσ ςχετικά με τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ (Participants). Η επιλογι αυτι οδθγεί ςε
πλαϊνι οκόνθ:
Με το κουμπί ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ “Ενζργειεσ ςυμμετεχόντων
/Participant Actions” εμφανίηεται ζνα πλαίςιο με λειτουργίεσ ιδιαίτερα
χριςιμεσ ςτθ διάρκεια τθσ διάλεξθσ, όπωσ:
“Σίγαςη ακροατηρίου/Mute
παρεμβολζσ ςτον ιχο, και

audience”,

ϊςτε

να

αποκλειςτοφν

“NoMeetingIM/Δεν υπάρχουν άμεςα μηνφματα”, που αποκλείει τθν
ανταλλαγι άμεςων μθνυμάτων (chat) μεταξφ των επιςκεπτϊν εκτόσ από
μθνφματα
προσ τον διδάςκοντα. Ο διδάςκων μπορεί να τισ
ενεργοποιιςει ανά πάςα ςτιγμι , π.χ. προσ το τζλοσ τθσ διάςκεψθσ ϊςτε
να επιτραπεί θ αλλθλεπίδραςθ με το ακροατιριο .

7 chat- εμφάνιςθ/αποκλειςμόσ πλαιςίου για άμεςθ γραπτι επικοινωνία με τουσ ςυμμετζχοντεσ (αν
ζχει ενεργοποιθκεί από το μενοφ που περιγράφεται ςτο ςθμείο 6)
8 ρυθμίςεισ (ιχου, ζξοδοσ, βοικεια κ.α.)
----------------------------------------

