H Συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ
Οδηγίες για την Ηλεκτρονική

Συμμετοχή

H εγγραφή για ηλεκτρονική παρακολούθηση είναι αυστηρά προσωπική και δεν επιδέχεται
ακύρωση ή αλλαγή ονόματος.
Η παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας γίνεται υπό την προϋπόθεση
πως, όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ηλεκτρονική πλατφόρμα
παρακολούθησης διατίθενται στους χρήστες της για αυστηρά προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με
οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια των αρμόδιων
οργάνων της Διοργανώτριας Εταιρείας
Για την συμμετοχή σας στην Ημερίδα παρακαλούμε να πατήσετε τον παρακάτω
σύνδεσμο (link):
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4Coi2AwqSPC48jlJMOstvw
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα λάβετε ένα email με τον σύνδεσμο (link)
από όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν την Συνάντηση :
Συνιστάται η χρήση υπολογιστή, κατά προτίμηση με μεγάλη οθόνη με τις παρακάτω
προδιαγραφές:
Απαιτήσεις συστήματος για Windows, macOS και Linux
•
•
•

Σύνδεση στο Διαδίκτυο - ενσύρματη ή ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση.
Ηχεία και μικρόφωνο – ενσωματωμένο.
Κάμερα web ή κάμερα web HD

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

macOS X με macOS 10.9 ή μεταγενέστερη έκδοση
Windows 10 *
Σημείωση: Για συσκευές με Windows 10, πρέπει να εκτελούν Windows 10 Home,
Pro ή Enterprise. Η λειτουργία S δεν υποστηρίζεται.
Windows 8 ή 8.1
Windows 7
Ubuntu 12.04 ή νεότερη έκδοση
Μέντα 17.1 ή υψηλότερη
Red Hat Enterprise Linux 6.4 ή νεότερη έκδοση
Oracle Linux 6.4 ή νεότερη έκδοση
CentOS 6.4 ή νεότερη έκδοση
Fedora 21 ή υψηλότερη
OpenSUSE 13.2 ή μεταγενέστερη έκδοση
ArchLinux (μόνο 64-bit)

Υποστηριζόμενα tablet και κινητές συσκευές
•

•
•

Surface PRO 2 ή νεότερη έκδοση με έκδοση Win 8.1 ή νεότερη έκδοση
Σημείωση: Για tablet που εκτελούν Windows 10, πρέπει να εκτελούν Windows 10
Home, Pro ή Enterprise. Η λειτουργία S δεν υποστηρίζεται.
Συσκευές iOS και Android
Συσκευές Blackberry

Υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης
•
•
•

Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+
Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+
Linux: Firefox 27+, Chrome 30+

Απαιτήσεις επεξεργαστή και RAM
Ελάχιστο

Συνιστάται

Processor

Single Core 1Ghz or
Higher

Dual Core 2Ghz or Higher (i3/i5/i7 or AMD
equivalent)

RAM

N/A

4Gb

Απαιτήσεις εύρους ζώνης
Το εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται από το Zoom θα βελτιστοποιηθεί για την καλύτερη
εμπειρία με βάση το δίκτυο των συμμετεχόντων. Θα προσαρμόζεται αυτόματα για 3G,
WiFi ή ενσύρματα περιβάλλοντα.
Προτεινόμενο εύρος ζώνης για συμμετέχοντες στο σεμινάριο:
Aπαιτείται σύνδεση 3.0 Mbps (down) για HD video
Για να ελέγξετε την ταχύτητα της σύνδεσής σας : https://www.speedtest.net/

Χρήσιμες πληροφορίες

Κατεβάστε στην τελευταία έκδοσή του zoom:
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Για να ελέγξετε τον υπολογιστή σας και για να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον
του ZOOM μεταβείτε στην διεύθυνση: https://zoom.us/test
Είναι προτιμότερο να συνδεθείτε από ένα ιδιωτικό δίκτυο σε αντίθεση με δημόσιο
που χρησιμοποιείται από πολλά άτομα∙ εάν κάποιος αποφασίσει να κάνει υπερβολική
χρήση του Διαδικτύου με ροή βίντεο υψηλής ευκρίνειας ή μεταφόρτωση μεγάλων
αρχείων ταυτόχρονα, αυτό θα επηρεάσει σοβαρά την ταχύτητα και τη συνολική σας
ικανότητα να παρευρεθείτε στο συνέδριο. Βεβαιωθείτε ότι συμβουλεύετε όλους όσους
μοιράζονται το δίκτυό σας να το σέβονται κατά τις ημέρες της εκδήλωσης.
- Η πλατφόρμα μας χρησιμοποιεί το Zoom για τις συνεδρίες. Βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε
από ένα δίκτυο που επιτρέπει τη χρήση του Zoom. Ορισμένα εταιρικά ή πανεπιστημιακά
δίκτυα χρησιμοποιούν τείχη προστασίας (firewalls): εάν συμβαίνει αυτό, καλύτερα να
προτιμάτε να παρακολουθήσετε στο συνέδριο από διαφορετική τοποθεσία.
Την ημέρα έναρξης της Ημερίδας, μπορείτε να συνδεθείτε 60 λεπτά πριν από την
έναρξη. Η εκπομπή της συνεδρίας θα ξεκινήσει αυτόματα στο πρόγραμμα περιήγησής
σας.
Σημειώστε ότι μπορείτε να μεγεθύνετε το παράθυρο παρουσίασης κάνοντας κλικ
στο εικονίδιο με τα βέλη πάνω δεξιά. Έχοντας Fullscreen zoom μπορείτε να
παρακολουθήσετε την συνεδρία σε High definition.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη σύνδεση επικοινωνήστε με τον
Δημήτρη τηλ. 6978 00 3707

