
Microsoft teams 

Τι είναι οι ομάδες τις Microsoft;  

Ο τρόπος εργασίας στις μέρες μας, έχει αλλάξει. Η 
επιτυχημένη επιχειρηματικότητα  σήμερα, απαιτεί 
συνεχή καινοτομία, και αυτή η καινοτομία προϋποθέτει 
συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικούς επιστημονικούς 
κλάδους, γεωγραφικές περιοχές και κουλτούρες.  

Μέχρι τώρα  η κεντρική μονάδα παραγωγικότητας 
στον χώρο εργασίας ήταν το άτομο.  

Τώρα είναι η ομάδα. Μια 
ομάδα βασίζεται στις 
δυνατότητες κάθε μέλους και 
αναπληρώνει τις ατομικές 
αδυναμίες. Όμως, σε έναν 
κόσμο που κινείται όλο και 
πιο γρήγορα, ακόμη και μια 
ομάδα με τέλεια σύνθεση δεν 
αρκεί. Στο σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον οι 
ομάδες χρειάζονται και τα 
κατάλληλα εργαλεία που  τις 
βοηθάνε να αξιοποιούν 

πλήρως τις δυνατότητές τους. Χρειάζονται τεχνολογίες που να μπορούν να υπερβούν τους 
περιορισμούς του χώρου και του χρόνου, και να βοηθήσουν τα μέλη της ομάδας να 
αισθανθούν ότι είναι μόνο λίγα βήματα μακριά, ακόμα και όταν βρίσκονται σε διαφορετικές 
ηπείρους. 

Οι ομάδες της Microsoft συνενώνoυν τη συνομιλία, τις συσκέψεις, τις κλήσεις, τη συνεργασία σε 
έγγραφα και τις ροές εργασιών σε μια μεμονωμένη εφαρμογή, και αυτός ο μοναδικός συνδυασμός 
είναι εκρηκτικός. 

Για παράδειγμα, τον τελευταίο μήνα οι πελάτες του Teams συμμετείχαν σε περισσότερες από 27 
εκατομμύρια συσκέψεις φωνής ή βίντεο, και εκτέλεσαν πάνω από 220 εκατομμύρια ενέργειες 
ανοίγματος, επεξεργασίας ή λήψης αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο Teams. 

 

Πραγματοποιήστε είσοδο και ξεκινήστε με το Teams 

1. Εκκινήστε το Teams. 

 Στα Windows, κάντε κλικ στην επιλογή έναρξη > Microsoft teams. 
 Σε κινητή συσκευή, πατήστε το εικονίδιο του Teams. 



 

Επιλογή ομάδας και καναλιού  

Μια ομάδα είναι μια συλλογή από άτομα, συνομιλίες, αρχεία και εργαλεία — όλα σε ένα 
σημείο.  
Ένα κανάλι είναι μια συζήτηση σε μια ομάδα, αφιερωμένη σε ένα τμήμα, έργο ή θέμα. 

Αρχίσετε την εξερεύνηση για να εξοικειωθείτε με τις ομάδες και τα κανάλια. 

Για 
παράδειγμα: 

Επιλέξτε 

teams 
στην 
αριστερή 
πλευρά της 
εφαρμογής 
και, στη 
συνέχεια , 
επιλέξτε 
μια ομάδα. 

Εάν δεν είστε μέλος μιας ομάδας και θέλετε να δημιουργήσετε μία, ανατρέξτε στο θέμα 
Ενημερώστε τις ομάδες σας (Joint or create team) 

Για παράδειγμα όταν έκανα click εμφανίστηκε: 

Βάλτε τους κωδικούς σας 

 

Σημείωση: Το Teams είναι μέρος 
του Office 365, επομένως 
χρειάζεστε άδεια χρήσης (βάλτε 
δηλαδή τους κωδικούς του office 
365) του Office 365 για 
Επιχειρήσεις  



 

Μπορείτε για παράδειγμα να γίνεται μέλος μιας ομάδας αν ξέρετε τον κωδικό της 
ομάδας ή αν σας έχουν καλέσει από μία ομάδα ή να δημιουργήσετε για παράδειγμα μια 
δική σας ομάδα και να την μοιραστείτε.  

Κάνοντας κλικ στο create team εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: 

 

Επέλεξα να δημιουργήσω μια ομάδα Professional Learning Community. Εμφανίστηκε: 



  

Επέλεξα να δημιουργήσω: 

 

Κάνοντας κλικ στο βελάκι εμφανίζονται οι παραπάνω επιλογές. 

Επέλεξα Το public. 



Πατώντας το next: 

 

 

 

Πατήστε στο General: 

Μπορείτε να προσθέσετε 
άτομα στην ομάδα σας φτάνει 
και αυτά να έχουν 
ενεργοποιήσει το Microsoft 
teams. 

Ή πατήστε το skip οπόταν η 
ομάδας εμφανίζεται στην 
αρχική σελίδα του teams σας : 



 

Εμφανίζονται διάφορα εργαλεία: 

Μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία και να τα μοιραστείτε με άλλα μέλη της ομάδας 
προϋπόθεση όμως να έχουν και αυτοί Microsoft account. 

 

Κάνοντας click στο New μπορείτε να: 

 

 

Συνομιλία και κοινή χρήση αρχείων στο Teams 

1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ομάδες και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια ομάδα (και αν θέλετε 
ένα κανάλι αφού πρώτα δημιουργήσετε ένα κανάλι. Το κανάλι βασικά είναι κάτι σαν 
υποφάκελος σε ένα φάκελο) 

Μπορείτε να 
δημιουργήσετε ένα 
αχρείο πχ της word  
και να δουλεύετε 
online. Το αρχείο αυτό 
εφόσον είναι κοινό 
ανάλογα με της 
ρυθμίσεις που του 
έχετε κάνει μπορείτε 
να το μοιράζεστε με 
άλλους αλλά και να 
επεξεργάζονται και 
άλλα μέλη της ομάδας 
και ταυτόχρονα αν 
επιθυμητέ.  



 

2. Στο πλαίσιο όπου πληκτρολογείτε το μήνυμά σας, και κάντε κλικ στην επιλογή αποστολή 
. 

...με ένα άτομο ή σε όλα τα μέλη της ομάδας σας ή σε μια άλλη ομάδα 

 

Κάνοντας click στο εικονίδιο του βίντεο μπορείτε να έχετε μια βιντεοσυνομιλία είτε με ένα 
άτομο ή σε όλα τα μέλη της ομάδας σας ή σε μια άλλη ομάδα 

 
 
Ακόμα μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία με ένα μέλος, φωτογραφίες κλπ 



 
Προγραμματισμός μιας βιντεοσυνάντησης: 
Κάντε κλικ στο schedule a meeting.         
 
Εμφανίζετε ένα παράθυρο όπου μπορείτε να προγραμματίσετε μια 
βινετεσυνάντηση και να την κοινοποιήσετε στα μέλη της ομάδας σας 
 

 
 
Ρύθμιση εφαρμογών Teams για κινητές συσκευές 



Ρυθμίστε τις εφαρμογές του Office στην κινητή 
συσκευή σας. 
Από το κινητό σας για κατεβάστε την εφαρμογή για Microsoft teams: 
- Για android  smartphones από το playstore 
- Για apple από apple store 

 
 

 
 


