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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Η υπηρεσία τηλεδιασκέψεων e:Presence.gr βασίζεται πάνω στην προηγμένη τεχνολογία τηλεδιασκέψεων της 

εταιρείας Zoom ενώ επιπλέον προσφέρει ένα εύχρηστο διαχειριστικό περιβάλλον με αυξημένες δυνατότητες και 

υλοποιεί μια εξαιρετικά εύκολη διαδικασία άμεσης πρόσβασης σε τηλεδιασκέψεις για τον τελικό χρήστη.  

• Υποστηρίζονται τα κάτωθι λειτουργικά συστήματα:  

o Mac OS X  (MacOS 10.7 ή νεότερο) 

o Windows (XP SP3 ή νεότερο)  

o Ubuntu 12.04 ή νεότερο 

o Mint 17.1 ή νεότερο 

o Red Hat Enterprise Linux 6.4 ή νεότερο 

o Oracle Linux 6.4 ή νεότερο 

o CentOS 6.4 ή νεότερο 

o Fedora 21 ή νεότερο 

o OpenSUSE 13.2 ή νεότερο 

o ArchLinux (64-bit) 

• Υποστηρίζονται οι παρακάτω περιηγητές: 

o Windows: Edge, IE7+,  Firefox,  Chrome 

o Mac: Safari5+,  Firefox,  Chrome 

o Linux: Firefox, Chrome 

• Υποστήριξη έξυπνων κινητών συσκευών: 

o iOS 

o Android 

o Surface PRO 2 (Win 8.1) 

o Surface PRO 3 (Win 10) 

o Blackberry 

 

• Η μέγιστη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης διαμορφώνεται στις 12 ώρες. 

• Μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και 500 χρήστες σε κάθε μία τηλεδιάσκεψη. 

• Προτείνεται η χρήση ακουστικών. 
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ΒΗΜΑ 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ  ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (HOST KEY) 

Η δυνατότητα της αυξημένης διαχείρισης μέσω του κλειδιού Host Key, ενεργοποιείται με την επιλογή του πεδίου 

«Host Key (Αυξημένη Διαχείριση)» το οποίο έχει προστεθεί στη σελίδα δημιουργίας ή επεξεργασίας μίας 

τηλεδιάσκεψης. Ο συντονιστής που δημιουργεί μία τηλεδιάσκεψη ή επεξεργάζεται μία δική του, μπορεί να επιλέξει 

αυτό το πεδίο και να έχει τα δικαιώματα του Host στην τηλεδιάσκεψη αυτή, αν εισάγει έναν μοναδικό κωδικό που του 

δίνεται από τη πλατφόρμα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η επιλογή δεν μπορεί να μεταβληθεί, αν η τηλεδιάσκεψη είναι σε εξέλιξη. 

ΒΗΜΑ 2: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ HOST KEY 

Επιλέγοντας αυτό το χαρακτηριστικό, το Host Key (Κλειδί «Αυξημένης Διαχείρισης», θα είναι διαθέσιμο στη σελίδα 

διαχείρισης της τηλεδιάσκεψης, κατά τη διάρκειά της. 

 

Πατώντας το πράσινο κουμπί «Εμφάνιση Host Key», εμφανίζεται ο μοναδικός, για την αίθουσα, κωδικός που 

απαιτείται για τις αυξημένες διαχεριστικές δυνατότητες. Αυτός ο αριθμός πρέπει να αντιγραφεί ώστε να εισαχθεί όταν 

ζητηθούν τα δικαιώματα Host μετά τη σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη. 
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ΒΗΜΑ 3: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ HOST KEY 

Από την καρτέλα των Τρεχουσών Τηλεδιασκέψεων και το πράσινο κουμπί «Σύνδεση», μπορεί οποιοσδήποτε 

συμμετέχοντας να συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη. 

 

Αφού συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη μέσω του λογισμικού της Zoom, μπορεί να αιτηθεί να γίνει Host αφού επιλέξει την 

εμφάνιση των συμμετεχόντων (κουμπί «Participants») και πατήσει την επιλογή «Claim Host» που βρίσκεται κάτω 

δεξιά πατώντας το κουμπί «….». 

 

 

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί ζητείται να εισαχθεί ο μοναδικός κωδικός Host Key για την τηλεδιάσκεψη (γνωστός 

από τη σελίδα διαχείρισης της τηλεδιάσκεψης – Βήμα 2). Όταν εισαχθεί, θα πρέπει να πατηθεί το μπλε κουμπί «Claim 

Host». 

 

Η συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη με δυνατότητες Host πραγματοποιείται μέσω του Zoom client με τη βασική 

επιπρόσθετη λειτουργικότητα όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 Έλεγχος μικροφώνων συμμετεχόντων 

o Αποστολή αιτήματος να ανοίξει το μικρόφωνό του ένας συμμετέχοντας 
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 Διακοπή βιντεορροής ενός συμμετέχοντα 

o Αποστολή αιτήματος να ξεκινήσει την κάμερά του ένας συμμετέχοντας 

 Έλεγχος του διαμοιραζόμενου περιεχομένου από τους συμμετέχοντες (screen sharing) 

 Αλλαγή ονόματος συμμετέχοντα 

 Επιλογή να ακούγεται ήχος κατά την είσοδο και έξοδο συμμετέχοντα στην τηλεδιάσκεψη 

 Κλείδωμα δωματίου τηλεδιάσκεψης ώστε να μην μπορεί να μπει κάποιος νέος συμμετέχοντας σε αυτή 

 Δυνατότητα ορισμού συμμετέχοντα ως Host 

 Δυνατότητα δημιουργίας Breakout Rooms 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  HOST KEY (ZOOM CLIENT) 

Οι έλεγχοι που μπορούν να πραγματοποιούνται με τη δυνατότητα Host θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης 

εργασίας του zoom client (αν δεν έχει εφαρμοστεί διαμοιρασμός οθόνης). 

 

Η λειτουργικότητα του Zoom Client που περιγράφεται σε αυτόν τον πίνακα αφορά την έκδοση 5.0.4 (25694.0524) και 

ενδεχομένως να αλλάξει σε επόμενη ενημέρωση του λογισμικού. 

 

Διαχείριση Συμμετεχόντων (Participants): Ανοίγει το παράθυρο των συμμετεχόντων δεξιά. 

Γενικές επιλογές ελέγχου (κάτω σημείο) 

 Σίγαση όλων των μικροφώνων (Mute All): Κλείνουν τα μικρόφωνα όλων των συμμετεχόντων.  

 

 

Η επιλογή Invite είναι απενεργοποιημένη στην πλατφόρμα epresence.gr. 

 

 Επιπλέον επιλογές (…):  
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o Είσοδος  συμμετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη με απενεργοποιημένο μικρόφωνο (Mute 

Participants upon Entry). 

o Δυνατότητα ενεργοποίησης του μικροφώνου από τους συμμετέχοντες (Allow Participants 

to Unmute Themselves) (αν δεν είναι επιλεγμένο δεν μπορεί κανένας συμμετέχοντας να 

ανοίξει το μικρόφωνό του-μόνο ο Host μπορεί να τους ανοίξει το μικρόφωνο). 

o Δυνατότητα αλλαγής ονόματος των συμμετεχόντων (Allow Participants to Rename 

Themselves) (αν δεν είναι τικαρισμένο οι συμμετέχοντες δε θα έχουν τη δυνατότητα να 

αλλάζουν το όνομά τους μέσα από τον Zoom client). 

o Ηχητική ειδοποίηση κατά την είσοδο/έξοδο ενός συμμετέχοντα στην τηλεδιάσκεψη (Play 

sound when someone joins or leaves). 

o Ενεργοποίηση δωματίου αναμονής - Έλεγχος της εισόδου κάθε συμμετέχοντα (Enable 

waiting room) (αν είναι τικαρισμένο η είσοδος κάθε συμμετέχοντα πραγματοποιείται 

μόνο κατόπιν της αποδοχής του από τον host). 

o Κλείδωμα τηλεδιάσκεψης (Lock Meeting) (αν είναι τικαρισμένο κανείς, ορισμένος ως 

συμμετέχοντας, δε θα μπορεί να εισέλθει σε αυτή). 

Επιλογές ελέγχου ανά συμμετέχοντα (πάνω μέρος, δίπλα από τα ονόματα των συμμετεχόντων)  

Για κάθε ένα συμμετέχοντα, αν περάσει ο δείκτης του ποντικιού από το εικονίδιο της κάμερας ή/και του 

μικροφώνου του, εμφανίζονται οι επιλογές «Mute» για τη σίγαση του μικροφώνου του καθώς και οι 

υπόλοιπες επιλογές (More) όπως:  
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 Συνομιλία - Αποστολή μηνυμάτων στον συμμετέχοντα (Chat). 

 Απενεργοποίηση της κάμερας του συμμετέχοντα (Stop Video). 

 Ορισμός του συμμετέχοντα ως Host (Make Host) (ο συμμετέχοντας πλέον θα έχει την πρόσθετη 

λειτουργικότητα του Host key). 

 Αλλαγή του ονόματος του συμμετέχοντα (Rename). 

 Απενεργοποίηση της εικόνας και του ήχου όλης της τηλεδιάσκεψης για κάποιον συμμετέχοντα 

(Put in Waiting Room). Όποτε επιθυμει,  μπορεί να του επιτρέψει την είσοδο εκ νέου. 

 Αφαίρεση του συμμετέχοντα από την τηλεδιάσκεψη (Remove) (μετά από αυτή την ενέργεια ο 

χρήστης δε θα μπορεί να εισέλθει εκ νέου σε αυτή, ακόμη κι αν τον αφαιρέσει ο συντονιστής 

από τους προσκεκλημένους και τον ξαναπροσθέσει). 

 

Έλεγχος διαμοιρασμού οθόνης (επιλογή ^ δίπλα από το Share Screen):  

 Επιλογή αν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες μπορούν να διαμοιράζονται ταυτόχρονα 

περιεχόμενο (How many participants can share at the same time) 

 Επιλογή ποιος μπορεί να διαμοιράσει περιεχόμενο (Who can share?). Μόνο ο Host ή όλοι. 

 Επιλογή, όταν κάποιος διαμοιράζει περιεχόμενο, αν μπορεί μόνο ο Host ή όλοι οι συμμετέχοντες 

να ξεκινήσουν νέο διαμοιρασμό οθόνης (Who can start sharing when someone else is sharing?).  
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Δύνεται η δυνατότητα στον Host να δημιουργήσει breakout rooms.  

 

Σύνοψη λειτουργικότητας (Security): Συνοψίζονται οι βασικές επιλογές της λειτουργικότητας Host Key. 

 

 Κλείδωμα τηλεδιάσκεψης (Lock Meeting). 

 Ενεργοποίηση δωματίου αναμονής - Έλεγχος της εισόδου κάθε συμμετέχοντα (Enable waiting 

room). 

 Έλεγχος συμμετεχόντων σχετικά με  (Allow participants to): 

o Διαμοιρασμό περιεχομένου (Share Screen) 

o Συνομιλία – Αποστολή μηνυμάτων (Chat) 

o Αλλαγή του ονόματος του συμμετέχοντα (Rename). 

o Να ανοίγουν μόνοι τους το μικρόφωνο (Unmute Themselves) 

 Αφαίρεση συμμετέχοντα από την τηλεδιάσκεψη (Remove Participant). 

 

Λήξη συνάντησης - End Meeting (διαθέσιμο μόνο στον Host): Αυτή η επιλογή τελειώνει την τηλεδιάσκεψη 

για όλους τους συμμετέχοντες (αποσυνδέονται όλοι). Επειδή, πρακτικά όμως, η ώρα λήξης καθορίζεται 

από την εφαρμογή τoυ e:Presence, μόνο το κουμπί λήξης από τη διαχείριση της τηλεδιάσκεψης μπορεί να 

τη λήξει πραγματικά (αν αυτή δεν αλλάξει μπορούν οι συμμετέχοντες να επανασυνδεθούν). 

Όταν φύγει ο Host από μια τηλεδιάσκεψη χωρίς να χρίσει κάποιον άλλον ως Host, επιλέγεται τυχαία 

κάποιος από τους συμμετέχοντες ως Host (συνήθως ο πρώτος που εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη). 

Ακόμη κι αν επιστρέψει ο προηγούμενος Host στην τηλεδιάσκεψη, δε γίνεται αυτόματα πάλι Host. Θα 

πρέπει να του δώσει το δικαίωμα αυτό ο καινούριος Host. 


