
•  Το ZOOM είναι μία υπηρεσία τηλεδιάσκεψης με βάση το cloud που 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να έρθετε σε επαφή με άλλους 

ανθρώπους - είτε μέσω βίντεο ή μόνο ήχου ή και των δύο, όλα κατά 

τη διεξαγωγή ζωντανών συνομιλιών - και σας επιτρέπει να εγγράψετε 

αυτές τις τηλεδιασκέψεις για  μεταγενέστερη προβολή.  

 

• Το 2020 το ZOOM έχει καταφέρει να γίνει μία από τις κορυφαίες 

εφαρμογές λογισμικού τηλεδιάσκεψης. Δίνει τη δυνατότητα να 

αλληλεπιδράτε ουσιαστικά με συναδέλφους, όταν δεν είναι δυνατές οι 

προσωπικές συναντήσεις και συνεισφέρει σε κάθε είδους 

απομακρυσμένη επικοινωνία. 

 

Z O O M  



To ZOOM δίνει τη δυνατότητα για 

δωρεάν κλήσεις βίντεο και 

ήχου. 

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για 

τηλεδιασκέψεις στην εργασία σας ή για μία 

συνομιλία μεταξύ φίλων! 

Οδηγίες χρήσης του ZOOM 
1. Επισκεφθείτε την σελίδα του ΖΟΟΜ https://zoom.us/ και κάνετε εγγραφή. Η χρήση της πλατφόρμας επιτρέπεται σε άτομα άνω των 16 ετών. 

2. Συμπληρώνετε το email σας για την εγγραφή ή μπορείτε εναλλακτικά να επιλέξετε  “Sign in with SSO,” “Sign in with Google,” ή “Sign in with 

Facebook” και να συνδεθείτε με έναν από τους παραπάνω τρόπους. 

3. Αν επιλέξετε την εγγραφή με email θα λάβετε στην διεύθυνσή σας έναν σύνδεσμο ενεργοποίησης στον οποίο και θα πρέπει να κάνετε «κλικ». 

4. Στην επόμενη σελίδα θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας και έναν προσωπικό κωδικό. 

5. Στη συνέχεια, θα σας δοθεί ένας σύνδεσμος για την προσωπική σας διεύθυνση URL της σύσκεψης και θα έχετε την επιλογή να κάνετε κλικ σε ένα 

πορτοκαλί κουμπί "Έναρξη συνάντησης τώρα" για να ξεκινήσετε μια δοκιμαστική συνάντηση.  

 

 

Φυσικά υπάρχει 

και έκδοση για τα 

κινητά! 
Είναι εύκολο στη χρήση και 

προσφέρει αμεσότητα στην 

επικοινωνία. 

https://zoom.us/


To ZOOM παρέχει τη δυνατότητα συνδρομής 

για διασκέψεις πολλών ατόμων! 

Δημιουργείστε το λογαριασμό σας σε μερικά 

λεπτά και ξεκινήστε τις συνομιλίες σας! 

Οδηγίες χρήσης του ZOOM (συνέχεια) 
6. Εάν αντιγράψετε αυτήν τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή κάνετε κλικ σε αυτό το πορτοκαλί κουμπί, θα σας ζητηθεί να 

πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής ΖΟΟΜ για υπολογιστές. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. 

7. Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή ΖΟΟΜ, θα δείτε τα κουμπιά "Συμμετοχή σε σύσκεψη" ή "Σύνδεση". Για να ξεκινήσετε τη δοκιμαστική συνάντηση, 

κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση". 

8. Στην επόμενη οθόνη, εισάγετε το email και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε για να εγγραφείτε στο ΖΟΟΜ.  

9. Μόλις συνδεθείτε, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην καρτέλα "Αρχική σελίδα" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί "Νέα συνάντηση" 

στην εφαρμογή ΖΟΟΜ. Η συνάντησή σας θα ξεκινήσει! 

 

 

Μπορείτε να 

κατεβάσετε την 

έκδοση για 

Android και iOS. 

Εύκολη σύνδεση μέσω Facebook ή 

Gmail.  

Email: info@csii.gr 

Tel: 21521510111 


