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ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
χρήσης του Meeting Hub 

Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του συνεδρίου θα χρειαστεί να έχετε έναν από τους παρακάτω browsers 

Chrome   
Microsoft Edge Chromium 



Πώς να επικοινωνήσετε με άλλους συνέδρους 



ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ MEETING HUB  

 
 

Για να επικοινωνήσετε με άλλους συνέδρους πατήστε το κουμπί View, που θα σας οδηγήσει στο χώρο του Meeting Hub 

 

Σύνδεση με το 

Meeting Hub 



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 

 
 

Αναζητήστε άλλους συνέδρους και στείλτε τους αίτημα.  

 

Αναζήτηση & Επιλογή 

συνέδρου   

Αποστολή αιτήματος  

Σύνδεσης 



Διαγραφή Συνέδρου 

από τις επαφές σας 

Λειτουργίες 

Meeting Hub 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 
 

Αποδοχή ή Απόρριψη 

Όταν δέχεστε αίτημα σύνδεσης στο Meeting Hub, πατήστε Accept για αποδοχή σύνδεσης ή Decline for now για απόρριψη.  

 



ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 
 

  Όταν δεν είστε διαθέσιμοι στο Meeting Hub, οι προσκλήσεις σύνδεσης με άλλους συνέδρους εμφανίζονται στο πεδίο Invitations.  

 

Αίτημα Σύνδεσης 



Live Chat 
 

Άμεση γραπτή επικοινωνία με συνέδρους που είναι Online 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LIVE CHAT 

Παράθυρο συνομιλίας 

 Εφόσον έχετε πατήσει accept στο αίτημα σύνδεσης, για να επικοινωνήσετε άμεσα με κάποιον σύνεδρο,  

επιλέγετε την λειτουργία Live Chat και ξεκινάτε γραπτή ζωντανή συνομιλία μαζί του.    



Video Call 

Επικοινωνήστε μέσω video κλήσης 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΗΣ 

Η οθόνη σας κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης 

Σύνεδρος  

Εσείς 

2 
Ξεκινήστε την βιντεοκλήση 

1 
Πατήστε το Call 



Messages 
Στείλτε μήνυμα σε κάποιον σύνεδρο ακόμα και όταν δεν είναι on line 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MESSAGES 

Η οθόνη του Συνέδρου, όταν λαμβάνει μήνυμα από εσάς 

Μήνυμα  

2 
Στείλτε το μήνυμα σας 

1 
Πατήστε το Messages 



Μeetings 
Προγραμματίστε ένα διαδικτυακό meeting 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ MEETING 

Επιλέξτε ημέρα, ώρα & διάρκεια 

του meeting σας και πατήστε 

Send Meeting Request 

1 
Πατήστε το MEETING 

Η οθόνη του Συνέδρου, όταν λαμβάνει πρόσκληση για meeting από εσάς 

Πρόσκληση  

2 
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