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Γραμματεία Οργάνωσης



Είσοδος στην πλατφόρμα (Sign Ιn)

Χρησιμοποιώντας Chrome μπορείτε να συνδεθείτε με 2 τρόπους:

Στην περίπτωση που θέλω να ορίσω ένα νέο password ή δεν θυμάμαι το PIN πατάω την 
ένδειξη Forgotten your password/PIN 

1

2 Εναλλακτικά επιλέξτε τον σύνδεσμο της διαδικτυακής 
πλατφόρμας της εκδήλωσης εισάγοντας το e-mail & 
το PIN που έχουν σταλεί στο e-mail σας

Χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «Άμεση Σύνδεση»
που σας έχει σταλεί στο e-mail σας 



Βασικές ρυθμίσεις σύνδεσης

Ενεργοποιήστε το Μικρόφωνό σας

Ενεργοποιήστε την Κάμερά σας 

Αμέσως μετά θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την κάμερα και το μικρόφωνο 
για μια διαδραστική εμπειρία με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες:



Ρυθμίσεις του προσωπικού σας Προφίλ

Εισάγετε την φωτογραφία σας (Προφίλ)
- είτε ανεβάζοντας μια ήδη αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας > Upload
- είτε τραβώντας μια νέα, με τη χρήση της κάμερας του υπολογιστή σας> Λήψη

Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς (Σχετικά με εσάς). 
Αν δεν καταχωρήσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς, προσθέστε μία τελεία.

Ρυθμίστε την πλατφόρμα στην τοπική σας Ώρα (Time Zone)

Δείτε τις οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας

Αλλαγή προσωπικού κωδικού πρόσβασης (Password)



Επιλέξτε πώς επιθυμείτε να εμφανίζεται το όνομά σας στη 
λίστα των συμμετεχόντων (Virtual Name Budge)

Επιλέξτε ποια στοιχεία σας επιθυμείτε να μοιραστείτε με τους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες και να εμφανίζονται στο Κέντρο 
Διαδικτυακής Συνάντησης (Meeting Hub)

Μόλις ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις του προφίλ σας πατήστε 
Αλλαγή (που βρίσκεται πάνω δεξιά) για αποθήκευση και 
μετάβαση στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας 

Ρυθμίσεις του προσωπικού σας Προφίλ (συνέχεια)



Περιήγηση στην πλατφόρμα ως Συμμετέχων (1/4) 

Δείτε το Πρόγραμμα του συνεδρίου

Εφόσον έχετε ρυθμίσει το προσωπικό σας προφίλ, θα μεταφερθείτε στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας του σεμιναρίου. Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις 
Συνεδρίες (ανά ημέρα), να δείτε τους Χορηγούς, να δείτε τη λίστα των Ομιλητών και να επικοινωνήσετε με άλλους συμμετέχοντες μέσω του Κέντρου 

Διαδικτυακής Συνάντησης (Meeting Hub).

Επικοινωνήστε με άλλους 
συμμετέχοντες μέσω του Κέντρου 
Διαδικτυακής Συνάντησης (Meeting 
Hub)

Δείτε πληροφορίες για τους Ομιλητές  
& Ομιλίες του προγράμματος

Δείτε τους Χορηγούς / Εκθέτες

Προτείνουμε να πατήσετε F11 (ή Fn & F11) στο πληκτρολόγιο σας, για να δείτε το περιβάλλον σε πλήρη οθόνη.



Κεντρική Σελίδα (2/4)
Αναζητήστε την 

ημερομηνία & ώρα της 
Συνεδρίας που σας 

ενδιαφέρει

Πατήστε «Join-Είσοδος» για να 
παρακολουθήσετε τη συνεδρία

Πατώντας το εικονίδιο 
αστεράκι θα δείτε τις 
πληροφορίες της 
συνεδρίας (Ομιλητές, 
Προεδρεία, Ομιλίες)

Διάλειμμά
Πατώντας «Join-Είσοδος» στο 
διάλειμμα, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε διαδικτυακά με 
άλλους συμμετέχοντες με τυχαίο 
τρόπο μέσω βίντεο για 5 λεπτά. 
Όταν λήξει ο χρόνος, κάθε 
συμμετέχων τοποθετείται σε άλλη 
ομάδα συνομιλίας πάλι με τυχαίο 
τρόπο.



Παρακολούθηση Συνεδρίασης (3/4)

Επιστρέψτε στην κεντρική 
σελίδα / Πρόγραμμα πατώντας  
Επιστροφή στο Πρόγραμμα 

Ενημερωθείτε για το χρόνο που υπολείπεται 
για την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

Παρακολουθήστε τη συνεδρία 
στην κεντρική οθόνη πατώντας
το Play

Υποβολή Ερωτήσεων
Υποβάλετε γραπτώς τις 
ερωτήσεις σας και δείτε
όλες όσες έχουν 
υποβληθεί από άλλους 
συμμετέχοντες

Πληροφορίες Εκδήλωσης
Αναλυτικές πληροφορίες 
της επιλεγμένης 
συνεδρίας εμφανίζονται 
δεξιά στην οθόνη σας

Οι σημειώσεις σας
Κρατήστε τις σημειώσεις 
σας (τις βλέπετε μόνο 
εσείς) και στο τέλος 
μπορείτε να τις εξάγετε



Περιήγηση στην Πλατφόρμα (4/4)

Ζητήστε άμεση Τεχνική 
Υποστήριξη

Εξάγετε τις σημειώσεις 
σας και προωθήστε τες 
στο e-mail σας

Επεξεργαστείτε & 
ανανεώστε το Προφίλ 
σας



Πληροφορίες Ομιλητών & Ομιλιών

Ενημερωθείτε για τους Ομιλητές και τις 
Ομιλίες τους

Επιστρέψτε στην κεντρική σελίδα / Πρόγραμμα 
πατώντας  Επιστροφή στο Πρόγραμμα



Κέντρο Διαδικτυακής Συνάντησης 
(Meeting Hub)

Κέντρο Διαδικτυακής 
Συνάντησης
Αναζήτηση και Επικοινωνία με 
άλλους συμμετέχοντες



Αναζητήστε και Επιλέξτε τον 
συμμετέχοντα με τον οποίο 
θέλετε να συνδεθείτε από τη 
λίστα Συμμετεχόντων

Οι συνδεδεμένοι χρήστες 
εμφανίζονται με πράσινη 
σήμανση 

Επιλέγοντας τον 
συμμετέχοντα που επιθυμείτε 
εμφανίζεται η κάρτα του. Για 
να συνδεθείτε μαζί του 
πατήστε Σύνδεση για να 
αποστείλετε πρόσκληση 
σύνδεσης 

Meeting Hub (1/1)



Οι απαντήσεις της ομάδας των 
τεχνικών μας, εμφανίζονται άμεσα 
στην οθόνη σας, ενώ παράλληλα 

μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη 
μέσω Video Κλήσης

Γραμματεία Οργάνωσης

Μ_Π

Live Support (τεχνική υποστήριξη)

Πατώντας το εικονίδιο Live Support,

εμφανίζεται πλαίσιο όπου μπορείτε να 
πληκτρολογήσετε την ερώτησή σας



Καλώς ήρθατε στην 
Ηλεκτρονική πλατφόρμα του 6th Athens 
International ELBOW Course

www.erasmus.gr

WELCOME
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