
Βοηθήματα 
Κατεβάστε την Εφαρμογή  

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Webex στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Εγκαταστήστε την σε διάφορες συσκευές και 

χρησιμοποιήστε την εναλλάξ σε αυτές χωρίς δυσκολία καθώς η εφαρμογή γνωρίζει αυτόματα ποια συσκευή χρησιμοποιείτε. Το περιεχόμενό σας 

συγχρονίζεται διαρκώς καθώς όλα είναι αποθηκευμένα στο cloud. 

Πατήστε στον σύνδεσμο https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html για να κατεβάσετε την εφαρμογή σε Windows, Mac, 

iPhone, iPad, και Android. Για πληροφορίες για την τελευταία εκδοχή της εφαρμογής και για να μάθετε περισσότερα σχετικά με νέες λειτουργίες, 

κάντε κλικ στο Webex | What’s New. 

Για την εφαρμογή Webex για Windows, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ εγκατάστασης για 32-bit και 64-bit, ελέγξτε το είδος συστήματος που διαθέτετε 

για να δείτε ποια εγκατάσταση πρέπει να χρησιμοποιήσετε: 

• Σε Windows 7, μενού «Έναρξη» > Όλα τα Προγράμματα ανοίξτε Βοηθήματα, μετά ανοίξτε Εργαλεία συστήματος και επιλέξτε 

Πληροφορίες συστήματος. 

• Σε Windows 8 ή Windows 10, στο πεδίο αναζήτησης παραθύρου γράψτε πληροφορίες συστήματος. 

Για την εφαρμογή Webex για Mac, μπορείτε επίσης να επιλέξετε Mac OS Intel ή Mac OS Apple M1 chip, εγκατάσταση για Webex, ελέγξτε το είδος 

συστήματος που διαθέτετε για να δείτε ποια εγκατάσταση να χρησιμοποιήσετε: 

Ανοίξτε το μενού Apple, έπειτα επιλέξτε Πληροφορίες για αυτό το Mac. Στην καρτέλα Γενικά, ψάξτε τον Επεξεργαστή και δείτε αν είναι Intel ή 

Apple. 

Για να επιβεβαιώσετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή στη συσκευή ή στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ελέγξτε το: Webex | 

Απαιτήσεις Συστήματος και Πολιτική Υποστήριξης. 
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Ξεκινήστε με την εφαρμογή Webe  

Αφού κατεβάστε την Εφαρμογή, πρέπει να Συμφωνήσετε με τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις.  



 

Κάντε κλικ στο «Σύνδεση» (“Sign in”). 

 

 



 

Κάθε Χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τη διεύθυνση email που μας έχει δώσει κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης και μετά να κάνει κλικ στο 

«Επόμενο» (“Next”). 

 

 

 

 



Θα γίνουν έλεγχοι και εάν η διεύθυνση email είναι καταχωρημένη, θα εμφανιστεί η πιο κάτω σελίδα. Η διεύθυνση email θα είναι συμπληρωμένη, 

συμπληρώστε και τον κωδικό σας και πατήστε «Υποβολή» (“Submit”). 

 



 

 

 

 

 

 

 



Καλώς ήλθατε στο Webex! 

 



Γενικά 

Ξεκινήστε να εργάζεστε μαζί 

Όταν ξεκινάτε μια συζήτηση με κάποιον, δημιουργείται ένας χώρος μεταξύ εσάς και των ατόμων που καλείτε στη συζήτηση. Μπορείτε να καλέσετε 
οποιονδήποτε να συμμετάσχει στη συζήτηση (ακόμη και άτομα εκτός της εταιρείας σας). Το μόνο που χρειάζεστε είναι η διεύθυνση email τους. 

Όλη η επικοινωνία λαμβάνει χώρα εντός των χώρων και ομάδων (spaces and teams). Οι χώροι σάς παρέχουν ένα μέρος να συνεργαστείτε για ένα 
συγκεκριμένο θέμα ή έργο (project). Σε έναν χώρο, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, να προγραμματίζετε συνεδριάσεις, και να καλείτε άλλα άτομα. 

 

Εάν αλλάξει το μέγεθος τους έργου (project) και οι απαιτήσεις του στην επικοινωνία με διάφορες ομάδες, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα 

(team) και έπειτα να μετακινήσετε έναν χώρο μέσα σε ομάδα. Οι ομάδες (teams) σας βοηθάνε να τα οργανώνετε όλα τοποθετώντας πολλούς χώρους 

κάτω από ένα κοινό θέμα (topic). Οι ομάδες είναι χρήσιμες για ένα σταθερό σύνολο ατόμων τα οποία θα εργάζονται πάνω σε κάτι για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Αυτό το κάτι μπορεί να περιλαμβάνει πολλές ενέργειες ή μπορεί να είναι επιμέρους έργα που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. 
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Εάν διαπιστώσετε ότι συμμετέχετε σε υπερβολικά πολλούς χώρους (spaces) και κάποιοι από αυτούς δεν χρειάζονται τη συνεισφορά σας ή δεν 
χρειάζεται να είστε ενήμερος για κάποια συζήτηση, μπορείτε να αποχωρήσετε από οποιονδήποτε χώρο ανά πάσα στιγμή. 

Δώστε αξία σε σημαντικές πληροφορίες 

Λαμβάνετε αμέσως ειδοποίηση για κάθε μήνυμα που αποστέλλεται σ ’εσάς. Εργαστείτε πιο αποδοτικά παρακολουθώντας όσα είναι σημαντικά για 

εσάς. Μπορείτε να “παίξετε” με τις ειδοποιήσεις σας μέχρι να βρείτε τι δουλεύει καλύτερα για εσάς. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε να λαμβάνετε 

ειδοποίηση μόνο όταν σας @αναφέρουν σε οποιονδήποτε χώρο ή όταν αναρτάται οποιοδήποτε μήνυμα στους πιο σημαντικούς σας χώρους. Και εάν 
δεν ενδιαφέρεστε για κάποιο συγκεκριμένο χώρο, μπορείτε να τον εγκαταλείψετε ή να τον αποκρύψετε ώστε να μην λαμβάνετε πλέον ειδοποιήσεις για 

μηνύματα στον χώρο εκείνο και δεν θα εμφανίζεται στον κατάλογο των Χώρων σας. 
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Μπορείτε επίσης να βλέπετε τη διαθεσιμότητα άλλων ατόμων προκειμένου να βρίσκετε την κατάλληλη στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί τους. Για 
παράδειγμα, εάν βλέπετε έναν πράσινο κύκλο κάτω από την εικόνα προφίλ κάποιου ατόμου, σημαίνει ότι τα τελευταία 10 λεπτά χρησιμοποιούσαν την 

εφαρμογή, άρα πιθανότατα θα σας απαντήσουν εάν προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε μαζί τους. 

 

Από την άλλη, εάν βλέπετε ότι κάποιος δεν θέλει να τον ενοχλήσουν, καλύτερα να περιμένετε προτού επικοινωνήσετε μαζί τους. 

 

Εξατομίκευση της Webex εφαρμογής σας 
Κάντε την εφαρμογή Webex λίγο πιο δική σας, προσαρμόζοντάς την στα μέτρα σας. Ξεκινήστε προσθέτοντας τη δική σας φωτογραφία για εικόνα 

προφίλ για να σας αναγνωρίζουν οι άλλοι. 
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Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα με το οποίο εμφανίζεστε σε ψευδώνυμο. 
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Προσθέστε χρώμα στην προβολή σας επιλέγοντας το χρώμα που προτιμάτε. 

 

 

 
 
 
 

https://help.webex.com/en-us/article/hpdx59/


Μπορείτε να αλλάξετε την κατάστασή (status) σας σε κάτι πιο περιγραφικό. Εάν πρέπει να βγείτε για λίγο ή εάν είστε απασχολημένοι, μπορείτε να 
ενημερώσετε τους άλλους αλλάζοντας την κατάστασή σας στην εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να την αλλάξετε σε Επιστρέφω σε λίγο ή να 

ενημερώσετε ότι δεν θέλετε να σας ενοχλούν. Μπορείτε να δημιουργήσετε  δική σας εξατομικευμένη κατάσταση για να ξέρουν οι άλλοι τι κάνετε. 
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Εάν συμμετέχετε σε βιντεοκλήση ή συνεδρίαση, μπορείτε να θολώσετε το φόντο σας για να κρύψετε ό,τι βρίσκετε πίσω σας ή ακόμα και να  
χρησιμοποιήσετε ένα ευχάριστο εικονικό φόντο. 

 

Μηνύματα 

Αποστολή μηνύματος 

Γράφοντας, μπορείτε να στείλετε ένα γρήγορο μήνυμα, ή να το κάνετε να ξεχωρίσει με μορφοποίηση κειμένου (text formatting) και emojis. Μπορείτε 
επίσης να κοινοποιήσετε αρχεία, εικόνες, βίντεο, ακόμα και .gifs. Η εφαρμογή Webex διατηρεί όλο το  περιεχόμενο που κοινοποιήθηκε σε έναν χώρο, 
για να μην το χάσετε ποτέ. Χρησιμοποιήστε @αναφορές για να βεβαιωθείτε ότι το μήνυμά σας θα διαβαστεί από τα κατάλληλα άτομα. Μην ανησυχείτε 

εάν κάνατε κάποιο λάθος και πρέπει να το διορθώσετε ή εάν έχετε επικολλήσει (paste) σε λάθος χώρο και πρέπει να διαγράψετε όλο το μήνυμα. 
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Τα μηνύματά σας μένουν πάντα διαθέσιμα στην εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα στείλετε μήνυμα στην ομάδα, η συζήτησή σας θα συνεχιστεί 
από εκεί που έμεινε. Και αφού στείλετε ένα μήνυμα, μπορείτε να δείτε ποιος το έχει διαβάσει. 

 

Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα 

Όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα, λαμβάνετε αμέσως ειδοποίηση. Εάν είστε πολύ απασχολημένοι για να απαντήσετε, αλλά θέλετε να δείτε το μήνυμα, 
μπορείτε απλώς να ρίξετε μια γρήγορη ματιά. Οι άλλοι δεν θα ξέρουν ότι έχετε διαβάσει το μήνυμα. 
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Μπορείτε επίσης να διευκολύνετε τον εαυτό σας και τους άλλους να ακολουθήσετε μια συγκεκριμένη σκέψη χρησιμοποιώντας νήματα (threading), 
παραθέσεις (quotes), ακόμα και προώθηση μηνύματος σε κάποιον άλλο. 

 

Συνεδριάσεις 

Ορίστε τις προτιμήσεις σας για ήχο και εικόνα 

Όταν συμμετέχετε σε συνεδρίαση από τον υπολογιστή σας, η εφαρμογή ανιχνεύει αυτόματα τις συσκευές ήχου και εικόνας που έχετε συνδεδεμένες με 
τον υπολογιστή σας, όπως π.χ. ακουστικά. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας αμέσως πριν ξεκινήσετε ή συμμετέχετε σε συνεδρίαση, π.χ. αν 

θέλετε να συμμετέχετε με εικόνα ή μόνο με ήχο. 
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Μπορείτε επίσης, εάν θέλετε, να ορίσετε κάποιες από αυτές ως προεπιλεγόμενες ρυθμίσεις. 

 

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας για βίντεο: 

• Επιλέξτε ποια κάμερα να χρησιμοποιήσετε. 

• Δείτε τον εαυτό σας λες και βλέπετε στον καθρέφτη (Mirror my video). 
• Θολώστε το φόντο σας ή χρησιμοποιήστε φίλτρο (preset) ή εξατομικευμένο εικονικό φόντο. 

Μπορείτε επίσης να εξατομικεύσετε τις ηχητικές ρυθμίσεις σας: 

• Επιλέξτε ακουστικά, ηχείο, ή μικρόφωνο. 

• Μειώστε τις διακοπές με την αφαίρεση του θορύβου περιβάλλοντος και την ενίσχυση ομιλίας. 
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Ξεκινήστε την πρώτη σας συνεδρίαση 

Με την εφαρμογή Webex, μπορείτε να συνεδριάζετε όποτε χρειάζεται - αμέσως ή να προγραμματίσετε μια συνάντηση για αργότερα. Υπάρχουν δύο 
τρόποι να ξεκινήσετε ή να προγραμματίσετε τις συνεδριάσεις σας στην εφαρμογή, είτε από το ημερολόγιο είτε από τους χώρους σας. Ό,τι κι αν 
επιλέξετε, μπορείτε να συνδεθείτε με εικόνα (video) ή μόνο με ήχο, να καταγράψετε τις συνεδριάσεις σας, να ορίσετε το εικονικό φόντο σας, να 

μειώσετε τον ήχο περιβάλλοντος (noise cancelling), και να κοινοποιήσετε την οθόνη σας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής σας. 
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Από έναν χώρο (space) 

Αν εργάζεστε ήδη μαζί σε έναν χώρο, οποιοσδήποτε μπορεί να ξεκινήσει αμέσως συνεδρίαση ή να προγραμματίσει μία για αργότερα. Με τέτοιου 
είδους συνεδριάσεις, οποιοσδήποτε στον χώρο λαμβάνει αυτόματη πρόσκληση και θεωρείται διοργανωτής (host). Έτσι, κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης, όλοι μπορούν να προσθέσουν άτομα, να βάλουν στο αθόρυβο (mute) άτομα, και να καταγράφουν (record). Εφόσον συνεδριάζετε στον 
ίδιο χώρο όπου εργάζεστε, έχετε εύκολη πρόσβαση στα μηνύματα, στα αρχεία και στους πίνακες (whiteboards) σας, και μπορείτε να δουλεύετε πάνω 

τους ενώ συνεδριάζετε. 
Από ημερολόγιο 

Από το ημερολόγιο Συνεδριάσεών σας, μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως μια συνεδρίαση στην Προσωπική σας Αίθουσα. Θα βρείτε την επιλογή αυτή 
εάν το πακέτο σας την διαθέτει, και σας παρέχει εικονική αίθουσα συνεδριάσεων αποκλειστικά για εσάς (personal room meeting). Επειδή είναι η δική 

σας αίθουσα, ο σύνδεσμός σας θα είναι πάντα ο ίδιος. 
Εάν δεν βλέπετε την επιλογή αυτή, μπορείτε να προγραμματίσετε συνεδρίαση με οποιονδήποτε άλλο. Δεν χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι μαζί τους 

στην εφαρμογή, και δεν χρειάζεται καν να έχουν λογαριασμό στο Webex. Επίσης, εσείς ή οποιοσδήποτε τον οποίο έχετε ορίσει ως συνδιοργανωτή 
μπορείτε να ξεκινήσετε τη συνεδρίαση, να προσκαλέσετε άτομα, να ξεκινήσετε μικρότερες δραστηριότητες (breakout sessions), να ενεργοποιήσετε την 

καταγραφή δηλώσεων, κ.ά. 
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Δείτε τις επικείμενες συνεδριάσεις σας 

Γνωρίζοντας τις συνεδριάσεις που έχετε, μπορείτε να οργανώσετε την ημέρα σας. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τις επικείμενες συνεδριάσεις 
σας στον κατάλογο συνεδριάσεών σας, όπως το θέμα της συνεδρίασης, την ώρα, τους συμμετέχοντες και το ποιος προγραμμάτισε τη συνεδρίαση. 

Όταν πλησιάζει η ώρα έναρξης της συνεδρίασης, μπορείτε να συμμετάσχετε και από τον κατάλογο συνεδριάσεων. 
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Κλήσεις 

Ορίστε τις προτιμήσεις σας για ήχο και εικόνα 

Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε κλήση, η εφαρμογή ανιχνεύει αυτόματα τις συσκευές ήχου και εικόνας που έχετε συνδεδεμένες με τον υπολογιστή 
σας, όπως π.χ. ακουστικά. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας αμέσως πριν πραγματοποιήσετε την κλήση, π.χ. αν θέλετε να συμμετέχετε με 

εικόνα (video) ή αν θέλετε να είναι μόνο ηχητική κλήση. Μπορείτε επίσης, εάν θέλετε, να ορίσετε κάποιες από αυτές ως τις προεπιλεγόμενες ρυθμίσεις 
σας. 

 

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας για βίντεο: 

• Επιλέξτε ποια κάμερα να χρησιμοποιήσετε. 

• Δείτε τον εαυτό σας λες και βλέπετε στον καθρέφτη (Mirror my video). 

https://help.webex.com/en-us/article/lw2dx4/


• Θολώστε το φόντο σας ή χρησιμοποιήστε φίλτρο (preset) ή εξατομικευμένο εικονικό φόντο. 

Μπορείτε επίσης να εξατομικεύσετε τις ηχητικές ρυθμίσεις σας: 

• Επιλέξτε ακουστικά, ηχείο, ή μικρόφωνο. 

• Μειώστε τις διακοπές με την αφαίρεση του θορύβου περιβάλλοντος και την ενίσχυση ομιλίας. 

Δημιουργήστε ή Αλλάξτε τον κωδικό ΡΙΝ του Τηλεφωνητή σας 

Εάν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τις Κλήσεις Webex, πρέπει να δημιουργήσετε κωδικό ΡΙΝ για τον τηλεφωνητή σας. Την πρώτη φορά που 
ελέγχετε τον τηλεφωνητή σας στην εφαρμογή Webex, σας ζητάει κωδικό ΡΙΝ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βήματα εδώ για να δημιουργήσετε τον 

κωδικό ΡΙΝ σας για πρώτη φορά ή για να αλλάξετε τον κωδικό ΡΙΝ σας ανά πάσα στιγμή. Ενώ ορίζετε τον κωδικό ΡΙΝ σας, μπορείτε επίσης να 
εξατομικεύσετε το μήνυμα του τηλεφωνητή σας. 

Καλέστε κάποιον μέσω της εφαρμογής Webex 
Μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε με λογαριασμό Webex χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετα προγράμματα. Εάν είστε συνδεδεμένοι στην εφαρμογή 

Webex, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση μεταξύ σας μέσω της εφαρμογής Webex. Πρόκειται για ειδικές κλήσεις που σας επιτρέπουν να 
προσθέσετε άτομα στην κλήση, να κοινοποιήσετε τον πίνακα και τις οθόνες σας. Δεν χρησιμοποιείτε τον αριθμό τηλεφώνου τους. Το μόνο που 

χρειάζεται είναι να είστε συνδεδεμένοι στην εφαρμογή. Αναζητήστε το εικονίδιο για Ήχο (Audio)  ή Εικόνα (Video) . 

https://help.webex.com/en-us/article/n139bv9/
https://help.webex.com/en-us/article/nptrwuw/Webex-Voicemail#Webex-Set-a-Voicemail-PIN-Webex-Calling-and-Calling-Hosted-by-a-Service-Provider
https://help.webex.com/en-us/article/n84b09o/


Απάντηση σε κλήση 

Όταν λαμβάνετε κλήση, λαμβάνετε ειδοποίηση ότι μπορείτε να την αποδεχτείτε ή να την απορρίψετε. Εάν το άτομο που σας καλεί έχει λογαριασμό 
Webex, μπορείτε να του απαντήσετε με μήνυμα εάν δεν μπορείτε να του μιλήσετε αμέσως. 

 



Κλήση με αριθμό τηλεφώνου 

Mπορείτε επίσης να καλέσετε οποιονδήποτε με αριθμό τηλεφώνου. 

Όταν πραγματοποιείτε τέτοιες κλήσεις, είναι το ίδιο με κανονική κλήση τηλεφώνου από οποιοδήποτε άλλο είδος τηλεφώνου. Εάν θέλετε να καλέσετε 
το αγαπημένο σας εστιατόριο για να παραγγείλετε το μεσημεριανό σας, τηλεφωνήστε τους από την εφαρμογή και κάντε την παραγγελία σας. 

Όταν είστε σε τηλεφωνική κλήση, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κάποιες από τις διαθέσιμες λειτουργίες είναι: 

• Τοποθέτηση κλήσης σε αναμονή - Εάν είστε σε κλήση με κάποιον και σας διακόπτει κάτι που πρέπει να επιληφθείτε, μπορείτε να 
τοποθετήσετε την κλήση σε αναμονή και να τη συνεχίσετε όταν μπορείτε. 

• Μεταβίβαση κλήσης - Όταν είστε σε κλήση, μπορείτε να μεταβιβάσετε εκείνη την κλήση σε κάποιον άλλο. 
• Προώθηση κλήσης - Εάν δεν θα είστε στο γραφείο σας αλλά δεν θέλετε να χάσετε μια σημαντική κλήση, μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις 

σας σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. 
• Προσθέστε κάποιον στις επαφές σας - Μπορείτε να προσθέσετε άτομα στον κατάλογο Επαφών σας, διευκολύνοντας έτσι τη σύνδεση με τα 

άτομα που καλείτε και συνομιλείτε συχνότερα. 
• Τηλεφωνητής - Μην ανησυχείτε για τις σημαντικές χαμένες κλήσεις. Μπορούν να σας αφήνουν ηχητικό μήνυμα και μπορείτε να ακούσετε το 

μήνυμα στην εφαρμογή. 

https://help.webex.com/en-us/article/ndpb9acb/
https://help.webex.com/en-us/article/npvltok/
https://help.webex.com/en-us/article/5er4f3/
https://help.webex.com/en-us/article/n6ycytf/
https://help.webex.com/en-us/article/n6ycytf/
https://help.webex.com/en-us/article/z3397j/
https://help.webex.com/en-us/article/8u5983/
https://help.webex.com/en-us/article/8u5983/


Για τον πλήρη κατάλογο όλων των λειτουργιών και το είδος τηλεφωνικής υπηρεσίας που χρειάζεστε για κάθε λειτουργία, διαβάστε τις επιλογές 
υποστήριξης κλήσης. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερα άρθρα σχετικά με τις λειτουργίες κλήσης. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Κέντρο Βοήθειας του Webex 

 

https://help.webex.com/en-us/article/xga73p/
https://help.webex.com/en-us/article/xga73p/
https://help.webex.com/en-us/article/ld-nzid8xi-WebexCalling/Webex-Calling
https://help.webex.com/en-us/landing/ld-wfg66v-WebexfromServiceProviders/Webex-from-your-Service-Provider

