Έκδοση 26-3-2020
BHMA 1: Κάνε sign-in στο Zoom: https://zoom.us/signin

BHMA 2: Κλικ στο Meetings, έπειτα κλικ στο Schedule a New Meeting
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Έκδοση 26-3-2020
BHMA 3: Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα
Εισάγετε τον κωδικό του
μαθήματος στο Τμήμα σας

Εισάγετε τον τίτλο του
μαθήματος στο Τμήμα σας

Ώρα έναρξης
(συνήθως βάσει
ωρολογίου
προγράμματος)

Διάρκεια
Αγνοήστε αυτή την
ειδοποίηση, το όριο
αυτό δεν υφίσταται
λόγω των εκτάκτων
συνθηκών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σταθερή συμπεριφορά στο

Zoom ως προς το όριο του free version! Σε μερικές περιπτώσεις το όριο των 40
λεπτών δυστυχώς επανέρχεται.
Συνιστούμε να ελαττώσετε σε 40-λεπτα (προς το παρόν) τη διδακτική ώρα και να
κάνετε επανεκκίνηση της τηλεδιάσκεψης μετά το διάλειμμα (οι χρήστες μπορούν
επανασυνδεθούν άμεσα με το ίδιο link). Η διαδικασία επανασύνδεσης για τους
συμμετέχοντες είναι πάρα πολύ γρήγορη, οι δοκιμές μας έδειξαν ότι σε 20-40 secs
μπορούν να συνδεθούν άνετα 80 άτομα, καθώς παραμένουν σε λίστα αναμονής
για ενεργοποίηση της τηλεδιάσκεψης.
Εάν αυτό δεν είναι αποδεκτό, τότε υπάρχει πάντα η επιλογή του Microsoft Teams,
η εναλλακτικά θα πρέπει κάνετε μόνοι σας upgrade online (με κόστος 13 Ευρώ για
ένα μήνα) στην έκδοση Zoom Pro (αυτό είναι το πιο φθηνό πακέτο αναβάθμισης).

Έκδοση 26-3-2020
ΒΗΜΑ 3: Παράδειγμα συμπλήρωσης της φόρμας για ένα μάθημα του CSD

Έκδοση 26-3-2020
ΒΗΜΑ 3: Στην ίδια φόρμα αυτή υπάρχουν ορισμένες επιλογές που εμφανίζονται πιο κάτω:

Οι συμμετέχοντες
δε μεταδίδουν
video

Κλικ για να
αποθηκευτεί η
τηλεδιάσκεψη

BHMA 4: Κάνετε κλικ στα δεξιά στα Meetings, και θα εμφανιστούν τα όλα τα meetings
(δηλαδή οι τηλεδιασκέψεις) που έχετε φτιάξει στα δεξιά

BHMA 5: κάνετε κλικ στον τίτλο του νέου meeting (όπως φαίνεται επάνω) και θα ανοίξει η
φόρμα διαχείρισης που ακολουθεί (sτο κάτω μέρος της φόρμας υπάρχει ένα κουμπί Edit
Meeting – δε φαίνεται εδώ – που θα το πατήσετε εάν θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές
όπως στον τίτλο ή στη διάρκεια, κλπ).

Έκδοση 26-3-2020
BHMA 6: Όταν έχετε ολοκληρώσει τις όποιες αλλαγές (εδώ δεν έχουμε κάνει καμία, απλώς
ανοίξαμε τη φόρμα διαχείρισης) κάνετε κλικ στο Copy the invitation (κάτω δεξιά).

BHMA 7: Θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα (το κόκκινο ορθογώνιο απλώς προστέθηκε
από εμάς ώστε να κρυφτούν τα στοιχεία του meeting σε αυτές τις οδηγίες). Πατώντας το
κουμπί Copy Meeting Invitation, έχετε κάνει copy to κείμενο.

Έκδοση 26-3-2020
BHMA 8: Έπειτα μπορείτε να στείλετε e-mail σε όλους τους συμμετέχοντες κάνοντας paste
στο body του μηνύματος. Εναλλακτικά μπορείτε να σώσετε την πρόσκληση σε αρχείο text,
για να τη στείλετε όποτε θέλετε αργότερα, η να ξαναμπείτε στο Zoom και επιλέγοντας το
meeting να επαναλάβετε το Copy the invitation (μπορεί να γίνει όποτε θέλετε, όσες φορές
θέλετε).
Επίσης εάν στείλετε μία πρόσκληση με e-mail, αλλά μετά αλλάξετε κάτι στο meeting,
επαναλάβετε τη διαδικασία και ξαναστείλετε την πρόσκληση ενημερώνοντας να αγνοήσουν
την προηγούμενη.
Παρακάτω φαίνεται πως γίνεται pasted η πρόσκληση σε ένα μαζικό μήνυμα στη λίστα των
εγγεγραμμένων φοιτητών στο μάθημα (πάλι το κόκκινο ορθογώνιο το προσθέσαμε εμείς).

Πως μετά από αυτό συμμετέχουν οι φοιτητές
Οι συμμετέχοντες που θα λάβουν το email απλώς θα πρέπει να κάνουν κλικ στο link το
οποίο θα τους κατευθύνει στην εγκατάσταση ενός λογισμικού για να συμμετέχουν στην
τηλεδιάσκεψη.
Η χρήση του είναι ιδιαίτερα απλή - απλώς πρέπει να κάνουν Join στο meeting
(τηλεδιάλεξη) λίγο πριν την ώρα έναρξης, και μόλις και ο οργανωτής (ο διδάσκοντας) το
εκκινήσει θα συνδεθούν αυτομάτως. Μπορούν βέβαια να κάνουν Join και κατά τη διάρκεια
της τηλεδιάσκεψης, αφού δηλαδή έχει ξεκινήσει.
[ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ]

