
                            

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ EPRESENCE (ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ZOOM) 

 

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας στο οποίο ανήκει η υπηρεσία 

epresence,προχώρησε σε αλλαγή της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί για τη διενεργεια 

τηλεδιασκέψεων (μετάβαση από vidyo σε zoom), καθώς η παλιά πλατφόρμα είχε αρχίσει 

να γίνεται δύσχρηστη και με πολλές ασυμβατότητες με τους περισσότερους browsers 

(chrome, firefox κ.τ.λ.). Η νέα πλατφόρμα είναι ήδη ενεργή και για το διάστημα μέχρι 

01/01/2020 θα μπορεί να γίνει χρήση και των δύο πλατφορμών.  

Η νέα σελίδα της υπηρεσίας epresence είναι η www.epresence.gr και το αρχικό περιβάλλον 

(σελίδα εισαγωγής κωδικών, σελίδα τηλεδιασκέψεων) είναι ακριβώς ίδιο με πρίν. Η 

διαφορά εντοπίζεται στο πώς θα συνδέεται ο χρήστης καθώς άλλαξε η πλατφόρμα που θα 

χρησιμοποιείται για τις τηλεδιασκέψεις.  

Στη νέα έκδοση της υπηρεσίας, υπάρχουν τα εξής νέα χαρακτηριστικά:  

•Απαιτείται η εγκατάσταση του zoom client για τον οποίο και θα προτείνεται αναβάθμιση 

όποτε είναι διαθέσιμη. Η εγκατάσταση είναι απλή και δεν απαιτεί πρόσθετα.  

•Η είσοδος σε τηλεδιάσκεψη θα γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν απαιτείται η 

ενεργοποίηση του zoom client (καθώς ενεργοποιείται αυτόματα) ούτε η εισαγωγή email και 

PIN από πλευράς χρήστη.  

• Υποστήριξη περισσότερων λειτουργικών συστημάτων: oMac OS X (MacOS 10.7 ή νεότερο) 

oWindows (XP SP3 ή νεότερο) oUbuntu 12.04 ή νεότερο oMint 17.1 ή νεότερο oRed Hat 

Enterprise Linux 6.4 ή νεότερο oOracle Linux 6.4 ή νεότερο oCentOS 6.4 ή νεότερο oFedora 

21 ή νεότερο oOpenSUSE 13.2 ή νεότερο oArchLinux (64‐bit)  

•Υποστήριξη περισσότερων περιηγητών: oWindows: Edge, IE7+, Firefox, Chrome oMac: 

Safari5+, Firefox, Chrome oLinux: Firefox, Chrome  

•Υποστήριξη έξυπνων κινητών συσκευών: iOS, Android, Surface PRO 2, Surface PRO3, 

Blackberry 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικό οδηγό με print screens με τη διαδικασία σύνδεσης 

στο demo room της υπηρεσίας. Στον οδηγό χρησιμοποιείται ο firefox browser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epresence.gr/


 

Παρακάτω φαίνεται η σελίδα της υπηρεσίας www.epresence.gr 

 

 

Όπως μπορείτε να δείτε δεν υπάρχει διαφορά με ότι εμφανιζόταν και παλιότερα. 

Πάνω δεξιά επιλέγουμε Είσοδος και εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα: 

 

- Εφόσον έχετε λάβει πρόσκληση συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη στο ιδρυματικό σας 

email, πατάτε το μπλέ κουμπί «Είσοδος μέσω Κεντρικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης». 

 

- Εφόσον έχετε λάβει πρόσκληση σε email διαφορετικό του ιδρυματικού σας email 

(gmail, yahoo, hotmail κ.τ.λ.) εισάγεται το email και τον κωδικό στα πεδία Email και 

Password. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι αν δε έχετε κάνει από παλιά εγγραφή στο 

http://www.epresence.gr/


σύστημα epresence με το εξωτερικό σας email, την πρώτη φορά που θα λάβετε 

πρόσκληση συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη σε αυτό το email θα λάβετε και ένα δεύτερο 

email με ένα προσωρινό κωδικό για να κάνετε εισαγωγή και εγγραφή στην υπηρεσία, 

όπου και θα εισάγετε τον επιθυμητό κωδικό που θα αντικαταστήσει τον προσωρινό. 

 

Η συνέχεια του οδηγού θα παρουσιάσει τη διαδικασία με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού. 

Πατώντας στο μπλέ κουμπί, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα: 

 

Εδώ επιλέγετε το ιδρυμά σας και αν θέλετε κάνετε αποθήκευση της προτίμησης μόνιμα ή 

μέχρι να κλείσει ο browser και πατάτε επιβεβαίωση: 

 

Στην επόμενη σελίδα εισάγετε το username και το password που χρησιμοποιείται για τις 

ιδρυματικές υπηρεσίες (email, wifi, eclass κ.τ.λ.) και πατάτε login: 



Αν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στην σελίδα της υπηρεσίας, θα εμφανιστεί η 

παρακάτω σελίδα και πατάτε confirm: 

 

Στην επόμενη σελίδα προσθέτετε προαιρετικά κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας και 

επιλέγετε το τμήμα που ανήκετε ενώ τσεκάρετε και τα Αποδοχή όρων και Αποδοχή 

δήλωσης Ιδιωτικότητας και πατάτε Αποθήκευση: 

 

Πλέον έχετε κάνει login στη σελίδα του epresence και πάνω δεξιά υπάρχει ένα 

«ανθρωπάκι» και δίπλα τα αρχικά του ονόματός σας: 



 

Για να μπορείτε να συνδεθείτε στη νέα πλατφόρμα του epresence θα πρέπει να γίνει 

εγκατάσταση του zoom client. Αυτή θα γίνει μία φορά (μία για κάθε pc που συνδέεστε). 

Η εγκατάσταση γίνεται με την εξής διαδικασία. Επιλέγετε από την παραπάνω σελίδα το tab 

Demo room: 

 

Στο ροζ πλαίσιο κάνετε κλικ πάνω στο Zoom client for Meetings και θα εμφανιστούν τα 

παρακάτω: 



 

 Πατάτε στο παράθυρο που εμφανίζεται το Save file και στο παράθυρο για τα cookies Agree 

and Proceed. Αφού πατήσετε Agree and Proceed εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα: 

 

και πατάτε close. 

Δίπλα από τη μπάρα εισαγωγής url υπάρχει ένα μπλέ βελάκι. Αν το πατήσετε θα δείτε το 

zoom client που έχετε κατεβάσει: 



 

Κάνετε κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω 4 οθόνες είναι με χρήση firefox. Αν χρησιμοποιείτε άλλο browser 

οι οθόνες θα είναι διαφορετικές αλλά η λογική θα είναι η ίδια. 

Πατάτε εκτέλεση και γίνεται εγκατάσταση της εφαρμογής. Όταν τελειώσει η εγκατάσταση 

θα εμφανιστεί ένα παράθυρο Zoom client meetings με τις επιλογές Join a meeting και Sign 

In. Αυτό το παράθυρο το κλείνετε και επιστρέφετε στη σελίδα του browser με το demo 

room. Τσεκάρετε την αποδοχή όρων χρήσης και πατάτε το μεγάλο πράσινο κουμπί. 

Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη: 

 

 



 

 

Πατάτε open link και πλέον έχετε εικόνα από την κάμερα σας. 

Ανάλογα με την έκδοση του browser μπορεί να εμφανιστούν οι παρακάτω οθόνες κατά την 

εγκατάσταση: 

 

 

 

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 



 

 

Πατάτε I Agree και πλέον έχετε εικόνα από την κάμερά σας: 

 

 

 

Αν θέλετε πάντα να έχετε μια εικόνα του τι δείχνει η κάμερα σας πριν ξεκινήσει η 

τηλεδιάσκεψη τσεκάρετε την επιλογή Always show video preview dialog when joining a 

video meeting και αν θέλετε να συμμετέχετε στη τηλεδιάσκεψη με εικόνα πατάτε Join with 

video. Αν επιλέξετε Join without video θα σας ακούνε αλλά δεν θα σας βλέπουν. 

Πατάτε Join with Video και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 



 

Για να μπορείτε να ακούτε τους άλλους συμμετέχοντες στη τηλεδιάσκεψη πατάτε Join with 

Computer Audio. 

 

Στο περιβάλλον που βλέπετε 

 

πάνω δεξιά μπορείτε να επιλέξετε αν η οθόνη του zoom θα είναι full screen ή όχι και αν 

υπάρχει και άλλος/οι συμμετέχοντες δίπλα από τη επιλογή Enter full screen θα υπάρχει και 

η επιλογή διάταξης των συμμετεχόντων στην οθόνη σας. Κάτω αριστερά μπορείτε να 

κάνετε mute το μικρόφωνο, να σταματήσετε το video (να μην σας βλέπουν πρακτικά) και 

στις άλλες επιλογές μπορείτε να δείτε τους συνδεδεμένους συμμετέχοντες (Participants), να 

συνομιλήσετε με κάποιον ή με όλους τους συμμετέχοντες (Chat) και να κάνετε Share το 

desktop σας ή κάποια εφαρμογή που είναι ανοιχτή στο μηχάνημά σας. 

Για να αποσυνδεθείτε από τη τηλεδιάσκεψη πατάτε το Leave Meeting. 



 

Για να δείτε τις τηλεδιασκέψεις που είστε προσκεκλημένος πατάτε το tab Τηλεδιασκέψεις: 

 

Στην δεξιά πλευρά της σελίδας εμφανίζονται οι μελλοντικές τηλεδιασκέψεις που είστε 

προσκεκλημένος ενώ στην αριστερή η τρέχουσα τηλεδιάσκεψη στην οποία είστε 

προσκεκλημένος και μπορείτε να συνδεθείτε. 

Παρακάτω βλέπετε τη σελίδα με μια τηλεδιάσκεψη που είναι ενεργή και μπορείτε να 

συνδεθείτε: 

 

Πατάτε στο πράσινο κουμπί Desktop mobile Σύνδεση και εμφανίζεται το παρακάτω 

παράθυρο: 



 

 Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται πάντα το παραπάνω παράθυρο τσεκάρετε τη επιλογή 

Remember my choice for zoommtg links και πατάτε Open link. Η συνέχεια είναι όπως 

παρουσιάστηκε παραπάνω μέσω του demo room.  

Αναλυτικές οδηγίες (και για σύνδεση με κινητό τηλέφωνο) υπάρχουν και στη σελίδα της 

υπηρεσίας https://www.epresence.gr/support/documents και στη σελίδα 

https://www.epresence.gr/support/videos 

 

https://www.epresence.gr/support/documents
https://www.epresence.gr/support/videos

