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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η υπηρεσία e:Presence απευθύνεται κυρίως στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας δίνοντας τη
δυνατότητα στα μέλη της να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν υψηλής ευκρίνειας τηλεδιασκέψεις, μειώνοντας
το σχετικό κόστος μετακινήσεων και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Οι τηλεδιασκέψεις μέσω της υπηρεσίας
e:Presence έχουν πλέον αντικαταστήσει τη συντριπτική πλειοψηφία συναντήσεων, που παραδοσιακά
πραγματοποιούνταν μέσω της επιβεβλημένης φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων, όπως Συμβούλια Ιδρυμάτων,
Συνεδριάσεις για την εξέλιξη μελών ΔΕΠ, Συναντήσεις για ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, Επιτροπές για
εξέταση μεταπτυχιακών εργασιών ή διδακτορικών διατριβών.
Η υπηρεσία τηλεδιασκέψεων e:Presence 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.
•

Η μέγιστη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης διαμορφώνεται στις 12 ώρες.

•

Μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και 500 συμμετέχοντες σε μία τηλεδιάσκεψη.

•

Προτείνεται η χρήση ακουστικών.
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ΧΡΗΣΗ DEMO ROOM
Το Demo Room είναι μια εικονική αίθουσα συναντήσεων, η οποία παρέχεται για τη διευκόλυνση των χρηστών του
e:Presence, με σκοπό να μπορούν να δοκιμάσουν τη σύνδεσή τους στην υπηρεσία πριν συνδεθούν σε μία πραγματική
προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη.
Κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει την καρτέλα “Demo Room”.

Το πράσινο κουμπί «Σύνδεση σε Demo Room» ενεργοποιεί το λογισμικό της Zoom που έχει εγκατασταθεί (αν όχι,
υπάρχει ο σχετικός σύνδεσμος πάνω από το πράσινο κουμπί για την εγκατάστασή του), εφόσον γίνουν αποδεκτοί και
οι όροι χρήσης του Demo Room που περιγράφονται στη δεξιά στήλη.
Ανάλογα με τη συσκευή και το λειτουργικό σύστημά της, ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες
εγκατάστασης (αν δοκιμάζει την υπηρεσία για πρώτη φορά) και χρήσης του απαραίτητου προγράμματος, όπως
περιγράφονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια.
Αν έχει συνδεθεί μόνο ένας χρήστης, θα μπορεί να βλέπει την εικόνα της κάμεράς του όπως αναμεταδίδεται από την
υποδομή του e:Presence ή και να τεστάρει το μικρόφωνο και την κάμερά του, από τις υπάρχουσες επιλογές στον zoom
client. Αν δεν είναι ο μόνος συνδεδεμένος χρήστης, μπορεί να ρωτήσει και τους άλλους συνδεδεμένους στο Demo
Room αν τον ακούν και τον βλέπουν κανονικά.
Η υπηρεσία e:Presence Demo Room υποστηρίζεται μόνο για δοκιμαστική χρήση για σύντομο χρονικό διάστημα και
χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση ασφάλειας και ιδιωτικότητας της επικοινωνίας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, περιλαμβανομένης της χρήσης της υπηρεσίας για
μεγάλο χρονικό διάστημα, υποκαθιστώντας τις προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις του e:Presence, όπως και της
εμφάνισης αντικοινωνικών συμπεριφορών από συμμετέχοντες στο Demo Room. Κάθε τέτοια συμπεριφορά θα πρέπει
να αναφέρεται με ειδοποίηση στη σελίδα "Επικοινωνία".
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