Οδηγίες για την Διεξαγωγή μαθημάτων με την πλατφόρμα
Microsoft Teams

Πρώτα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα https://delos365.grnet.gr/ . Εκεί πατήστε «Σύνδεση»

Στη συνέχεια επιλέξτε από τη λίστα το ίδρυμα στο οποίο ανήκετε (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου –
uop.gr)

Και πατήστε «Επιβεβαίωση»
Στη συνέχεια εισάγετε τα συνθηματικά σας (username και password) για να πραγματοποιήσετε
είσοδο με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας. Η διαδικασία αυτή γίνεται μόνο μια φορά. Μετά την

επιτυχή δημιουργία του λογαριασμού σας μπορείτε να μπαίνετε μόνο επιλέγοντας «Σύνδεση» στην
αρχική σελίδα. Στη συνέχεια εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα ενώ ρυθμίζονται οι παράμετροι του
λογαριασμού σας στο «Δήλος».

Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, μόλις έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογαριασμού σας στο
Office 365, θα ανακατευθυνθείτε στον πίνακα εργασίας του ΔΗΛΟΣ 365.

Μεταβείτε στο «Πύλη του Office 365» για πρόσβαση στις εφαρμογές του Office 365.

Εγκατάσταση του λογισμικού
Εγκαταστήστε την εφαρμογή Teams από το σύνδεσμο:
https://products.office.com/el-gr/microsoft-teams/download-app

Στη συνέχεια , ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, σας επιλέξτε την κατάλληλη
έκδοση της εφαρμογής και προχωρήστε στην εγκατάσταση της.
Μετά το τέλος της εγκατάστασης και εφ όσον αυτή ήταν επιτυχής σας ζητάει να συνδεθείτε με το
λογαριασμό σας.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση εισόδου με τη μορφή username@office365.uop.gr όπου username
είναι το όνομα χρήστη για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠαΠελ.
Προσοχή!!! ΟΧΙ

username@uop.gr

Εφ όσον εισάγετε σωστά τη διεύθυνση εισόδου σας θα ανακατευθυνθείτε στη γνωστή σελίδα
sso.uop.gr όπου θα εισάγετε τα συνθηματικά σας με το γνωστό τρόπο.

Η λειτουργία του Teams προϋποθέτει την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού
σας στο office 365.
Συνεπώς εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, πρέπει άμεσα να προβείτε στην ενέργεια αυτή από
το σύνδεσμο
delos365.grnet.gr

Μετά τη σύνδεση σας στο Teams εμφανίζεται η αρχική οθόνη του Teams.

Εδώ εμφανίζονται οι

Εδώ εμφανίζονται οι ομάδες
(ΠΜΣ) που παρακολουθείτε και
οι προγραμματισμένες
τηλεδιασκέψεις (μαθήματα).

Εδώ εμφανίζονται οι
ομάδες στις οποίες έχετε
εγγραφεί

Κύριο μενού.
Πατήστε «Ημερολόγιο» για να δείτε τις
προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις ή
«Ομάδες» για να επιστρέψετε

Πατήστε στο πλαίσιο αυτό για να συνδεθείτε στο μάθημα

Εδώ εμφανίζονται οι
τηλεδιασκέψεις (μαθήματα)
που παρακολουθείτε.

Ρύθμιση κάμερας και
μικροφώνου

Στη συνέχεια πατήστε
«Συμμετοχή»

Πατήστε για είσοδο στην
εικονική αίθουσα

Περισσότερα για το Teams στο επίσημο site της Microsoft σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του
περιβάλλοντος Teams. https://support.office.com/el-gr/teams

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ECLASS
Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών
Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την
υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην
υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση
εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση πρέπει να κάνετε εγγραφή.
Πλοηγηθείτε στη διεύθυνση https://eclass.uop.gr.

Από το μενού αριστερά επιλέξτε
«Εγγραφή».

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Επιλέξτε Εγγραφή εκπαιδευόμενου
Στη συνέχεια εισάγετε τα στοιχεία σας και ακολουθήστε τις οδηγίες για την ολοκλήρωση εγγραφής.
Καλη Επιτυχία.

