
    WebexΣυμμετοχή σε μια συνάντηση
   από πρόσκληση μέσω ηλεκτρονι κού

ταχυδρομεί ου

Εάν λάβετε μια πρόσκληση για σύσκεψη στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, μπορείτε να τη
χρησιμοποιήσετε για να συμμετάσχετε στη συνάντησή σας με διάφορους τρόπους, όπως
από τον υπολογιστή σας, το κινητό σας, το τηλέφωνο ή το σύστημα βίντεο. Η πρόσκλησή
σας περιλαμβάνει τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για τη συγκεκριμένη σύσκεψη.

Όταν λάβετε μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια συνάντηση Webex,
θα μοιάζει με κάτι τέτοιο.

 

Για  την  καλύτερη  εξυπηρέτησή  σας,  επιλέξτε  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θέλετε  να
συμμετάσχετε στη συνάντηση είτε από τον υπολογιστή, είτε από το κινητό σας τηλέφωνο,
είτε  από  το  παραδοσιακό  τηλέφωνό  σας  ή  είτε  από  το  σύστημα  βίντεο.  Επιλέξτε  την
επιλογή που είναι καλύτερη για εσάς.

         Συμμετοχή από τον υπολογιστή ή από το κινητό σας τηλέφωνο
Επιλέξτε   για  να  συμμετάσχετε  στη  σύσκεψη  από  τον  υπολογιστή  ή  το  κινητό  σας
τηλέφωνο. Αφού συνδεθείτε,  μπορείτε να δείτε τους συμμετέχοντες  στη συνάντηση και
διαμοιράσετε περιεχόμενο.

      Συμμετοχή από κλασσικό τηλέφωνο ή από video system
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



    Συμμετοχή σε μια συνάντηση Webex
   από τον υπολογι στή σας

  χρησι μοποι ώντας την εφαρμογ ή
Webex Meetings Desktop App  ή από

    το κινητό σας τηλέφωνο μέσω
Mobile App

Όταν έρθει η ώρα να συμμετάσχετε σε μια προγραμματισμένη συνάντηση Webex μπορείτε
να συμμετάσχετε πιο γρήγορα με λιγότερα κλικ και σε λιγότερο χρόνο αν χρησιμοποιήσετε
την εφαρμογή που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο.

Συμμετοχή για πρώτη φορά στο Cisco Webex Meetings

Όταν συμμετέχετε σε μια συνάντηση για πρώτη φορά, σας ζητείται να κάνετε λήψη ενός
αρχείου εγκατάστασης  προκειμένου  να εγκαταστήσετε  την  εφαρμογή  στον  υπολογιστή
σας.

Αν  δεν  μπορείτε  να  κάνετε  λήψη  του  προγράμματος  εγκατάστασης,  μπορείτε  πάλι  να
συμμετάσχετε  στη  σύσκεψη  χρησιμοποιώντας  τον  browser  σας.  Δεν  χρειάζεται  να
εγκαταστήσετε τίποτα στην περίπτωση αυτήν.

Συμβουλή: Αν δεν έχετε λογαριασμό ή  δημιουργούνται προβλήματα κατά την εγκατάσταση
του αρχείου  μπορείτε πάλι να συμμετέχετε στην  σύσκεψη, συνδεόμενοι ως guest.

Εάν έχετε μια πρόσκληση για να συμμετάσχετε σε μια συνάντηση Webex, η εφαρμογή θα

αρχίσει αυτόματα να κατεβαίνει όταν κάνετε κλικ στο κουμπί     . Αν δεν
έχετε λογαριασμό Webex, μην ανησυχείτε. Είναι εύκολο να συμμετάσχετε αν συνδεθείτε ως
guest.

1. Κάντε κλικ στην επιλογή    στην πρόσκληση μέσω email που σας
στάλθηκε.



2. Κάντε κλικ στο αρχείο του προγράμματος εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε την
εφαρμογή Cisco Webex Meetings. Στα Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Webex.exe.
Σε Mac, κάντε κλικ στο Webex.pkg.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη λήψη της εφαρμογής,  κάντε κλικ  στην επιλογή
Download the app again. Αν δεν μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής, κάντε κλικ
στην επιλογή Join from your browser.

3. Πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και
κάντε κλικ στο κουμπί Next. 

4. Εισαγάγετε  τον  κωδικό  πρόσβασης  της  σύσκεψης  -  είναι  στην  πρόσκληση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πατήστε Next. 

5. Κάντε κλικ στην ένδειξη Show me what's new για μια γρήγορη περιήγηση ή επιλέξτε
Skip.



Μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση του βίντεο για το πώς θα βλέπετε τους άλλους.

6. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ήχου και βίντεο πριν μπείτε στη συνάντησή σας.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή Connect to a device για να συμμετάσχετε στη σύσκεψη από
μια συμβατή συσκευή βίντεο.

8. Κάντε κλικ στο Join Meeting.



9. Εάν συνδεθήκατε σε μια συσκευή, η συσκευή συνδέεται επίσης στη σύσκεψη.

10. Όταν αποχωρείτε  από την συνάντηση  ,  ανοίγει  η
εφαρμογή Cisco Webex Meeting στην επιφάνεια εργασίας σας.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Cisco Webex Meetings για να συμμετάσχετε
στην  επόμενη  συνάντηση  Webex  στην  οποία  σας  έχουν  καλέσει.  Για  περισσότερες
πληροφορίες,  ανατρέξτε στην ενότητα  Use     the     Cisco     Webex     Meetings     Desktop     App     as     a
Guest.

Το πρόγραμμα  εγκαθίσταται  μόνο αν δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει  το πρόγραμμα Cisco
Webex Meetings ή τα Cisco Webex Productivity Tools.

Συμμετοχή για νιοστή φορά στο Cisco Webex Meetings - Υφιστάμενος 
χρήστης των συναντήσεων της Cisco Webex

Ως  υφιστάμενος  χρήστης  των  συναντήσεων  Webex  μπορείτε  να  συμμετάσχετε  σε  μια
συνάντηση από το πρόγραμμα που έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας ή από
την αντίστοιχη εφαρμογή στα κινητά σας.

Υπάρχουν αρκετοί  τρόποι  για  να  συμμετάσχετε  σε  μια  συνάντηση  χρησιμοποιώντας  το
πρόγραμμα Cisco Webex Meetings του υπολογιστή σας. Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια
προγραμματισμένη συνάντηση από τη γραμμή αναζήτησης 

https://help.webex.com/x8p8cw/
https://help.webex.com/x8p8cw/


εισάγοντας  το Personal Room ID ή το meeting number ή το meeting link.  Μπορείτε επίσης
να συμμετάσχετε σε προγραμματισμένη συνάντηση από το Upcoming Meetings list.

Σύνδεση στην συνάντηση μέσω Search Bar

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Cisco Webex Meeting  στον υπολογιστή σας.

2. Εισάγετε το  Personal Room ID ή το meeting number ή το meeting link και πατήστε
Enter για να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση.

3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης της σύσκεψης, εάν είναι απαραίτητο, και κάντε
κλικ στην επιλογή Join.

4. Όταν ανοίξει η εφαρμογή Webex Meetings, η προεπισκόπηση βίντεο σάς επιτρέπει
να δείτε πώς θα φαίνεσθε πριν τη συμμετοχή σας στη συνάντηση.

5. Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου και βίντεο πριν από την ένταξή σας στη συνάντησή
σας, εκτός εάν τα έχετε αποθηκεύσει πριν.

6. Κάντε κλικ στο Join meeting .



    Σύνδεση στην συνάντηση μέσω της
 ι στοσελί δας Cisco Webex 

Βρείτε  γρήγορα  τη  συνάντησή  σας  από τη  γραμμή  αναζήτησης  ή  τη  λίστα  συσκέψεων
meeting  list  στον  ιστότοπό  σας  Webex  και  στη  συνέχεια  μπορείτε  να  συμμετάσχετε
χρησιμοποιώντας  είτε  το  πρόγραμμα  του  υπολογιστή  σας  Weex  Meetings  είτε  την
εφαρμογή  ιστού.  Χρησιμοποιήστε  την  εφαρμογή  ιστού  για  να  ανοίξετε  τη  σύσκεψη
απευθείας  στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα
του υπολογιστή σας.

Σύνδεση στην συνάντηση μέσω του Search Bar

Στην  κορυφή  του  ιστότοπού  σας  Cisco  Webex  υπάρχει  μια  γραμμή  αναζήτησης  που
μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  για  να  βρείτε  και  να  συμμετάσχετε  στη  συνάντηση.
Αναζήτηση βάσει του host's name, Personal Room link ή ID, meeting title, ή 9-digit meeting
number.

Μπορείτε να βρείτε το αναγνωριστικό προσωπικής αίθουσας host's Personal Room ID του
οικοδεσπότη στο link Personal Room. 

Για  παράδειγμα,  εάν  ο  σύνδεσμος  Προσωπικού  δωματίου  Personal  Room  είναι
example.webex.com/meet/giacomo,  το  προσωπικό  αναγνωριστικό  δωματίου  του
οικοδεσπότη  host's Personal Room είναι giacomo.



1. Κάντε κλικ στη γραμμή αναζήτησης και πληκτρολογήστε μία από τις επιλογές για να
αναζητήσετε τη σύσκεψη.

2. Πληκτρολογήστε  τον  κωδικό  πρόσβασης  της  σύσκεψης  που  παρέχεται  στην
πρόσκληση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Join για να εγγραφείτε στη συνάντηση.

Η συνάντησή σας ανοίγει είτε στο αντίστοιχο πρόγραμμα του υπολογιστή σας  είτε στην
αντίστοιχη εφαρμογή του ιστού, ανάλογα με την επιλογή που επιλέξατε τελευταία.

Σύνδεση στην συνάντηση μέσω meeting list

1. Επιλέξτε Meetings από τον αριστερό πίνακα πλοήγησης στον ιστότοπο Cisco Webex
και κάντε κλικ στο όνομα της συνάντησης που θέλετε να συμμετάσχετε.

2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης της σύσκεψης που παρέχεται στην πρόσκληση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν είναι απαραίτητο

3. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος και επιλέξτε Use desktop app ή Use web app.
Και οι δύο έχουν "παρόμοια εμπειρία συσκέψεων", αλλά η εφαρμογή Ιστού απαιτεί
μόνο το πρόγραμμα περιήγησής σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε Join Meeting.

4. Αφού ανοίξει η συνάντηση, επιλέξτε τις επιλογές ήχου και βίντεο.
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