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Εφόσον έχετε εγκαταστήσει επιτυχώς την εφαρμογή του Microsoft Teams μπορείτε να την
εκτελέσετε μέσω της συντόμευσης που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια εργασίας ή από τον
σύνδεσμο teams.microsoft.com μέσω Google Chrome ή Microsoft Edge .

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής του Microsoft Teams, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη,
προκειμένου να διαπιστευθεί η ταυτότητά σας και να ελεγχθεί η άδεια χρήσης του λογισμικού.

Εικόνα 1

Η εφαρμογή μας προτρέπει να παραθέσουμε τη διεύθυνσή μας για sign-in και στο αντίστοιχο
πεδίο πληκτρολογούμε τον πλήρη ιδρυματικό μας λογαριασμό GSuite (π.χ. username@uoi.gr).
Στη συνέχεια, αναγνωρίζοντας τον φορέα στον οποίο ανήκει ο χρήστης, απαιτείται η επαλήθευση
του αντίστοιχου ιδρυματικού λογαριασμού μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης, όπου
πληκτρολογούμε το όνομα του λογαριασμού μας (χωρίς αυτό να ακολουθείται από το @uoi.gr) και
τον αντίστοιχο κωδικό μας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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Εικόνα 2

Μετά την επαλήθευση των στοιχείων, θα μεταβείτε στην κεντρική οθόνη και είστε πλέον έτοιμοι
να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα του Microsoft Teams.

Εικόνα 3

Επιλέξτε “New Chat”
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Εικόνα 4

Προσθέστε έναν-έναν τους φοιτητές σύμφωνα με τη ομαδοποίηση και τον χρονικό
προγραμματισμό που έχετε κάνει, πληκτρολογώντας το ιδρυματικά τους email διαχωρισμένα με
κόμμα (,) και στο τέλος πατήστε το πλήκτρο «Enter».

Εικόνα 5

Πατήστε το εικονίδιο “Κλήση βίντεο”
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Εικόνα 6

Μόλις οι φοιτητές θα αποδεχτούν κλήση βίντεο, θα εμφανιστούν στην οθόνη σας.
Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν καταφέρει να απαντήσει στην κλήση βίντεο ή
αποσυνδεθεί κατά την διάρκεια της εξέτασης, μπορείτε να τον προσθέσετε πληκτρολογώντας
το email του στο πεδίο «Invite someone»

Εικόνα 7

Αν έχουν συνδεθεί όλοι μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, προχωρήστε στην διαδικασία
αυθεντικοποίησης των φοιτητών. Μεταφέρετε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο του
προφίλ του φοιτητή και επιλέξτε από την εργαλειοθήκη που θα σας εμφανιστεί το εικονίδιο
«κάμερα».

5

Εικόνα 8

Θα ξεκινήσει αμέσως ιδιωτική Κλήση βίντεο με τον φοιτητή που θέλετε να του κάνετε έλεγχο
ταυτοπροσωπίας

Εικόνα 9

Με την αποδοχή της κλήσης βίντεο θα μεταφερθείτε σε «Αίθουσα Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης»
στην οποία εξασφαλίζεται το απόρρητο της επικοινωνίας μεταξύ εσάς και του φοιτητή, όπου για
λόγους ταυτοποίησης μπορείτε να του ζητήσετε να σας επιδείξει ευκρινώς μέσω της κάμερας ,
την φοιτητική του ταυτότητα.
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Εικόνα 10

Με το πέρας της διαδικασίας αυθεντικοποίησης πατήστε «Hung up» και στην συνέχεια
«Rejoin».

Εικόνα 11

Θα μεταφερθείτε ξανά στην αίθουσα εξέτασης.
Εφαρμόστε την διαδικασία ταυτοποίησης για όλους τους φοιτητές που συμμετέχουν στην
εξέταση. Αφού τελειώσει η διαδικασία αυθεντικοποίησης, πλέον μπορείτε να περάσετε στην
διαδικασία της προφορικής εξέτασης.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της προφορικής εξέτασης των φοιτητών της ομάδας αυτής
πατήστε “Hung up” και επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για την επόμενη ομάδα φοιτητών.
(Εικόνα 3).
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