
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ANYDESK 

Συνδεθήκατε σε υπολογιστή του εκπαιδευτικού κέντρου. 

Στη γραμμή τίτλου του παραθύρου του AnyDesk, βλέπετε τον αριθμό AnyDesk του υπολογιστή στον οποίο έχετε συνδεθεί 

 

Το εικονίδιο με τον αριθμό 1, δηλώνει ότι βλέπετε την κεντρική οθόνη του υπολογιστή στον οποίο έχετε συνδεθεί. 

Αν ο υπολογιστής που έχετε συνδεθεί, έχει 2 οθόνες θα υπάρχει δεξιά από το εικονίδιο με τον αριθμό 1 και εικονίδιο με αριθμό 2, όπως επίσης αν έχετ 

συνδεθεί σε περισσότερους υπολογιστές ομοίως θα βλέπετε 2, 3 κλπ., όσους υπολογιστές έχετε συνδεθεί. 

Το εικονίδιο με το βελάκι  ακριβώς δεξιά από τον αριθμό οθόνης (1), εμφανίζει σε δύο πλαίσιο,  

αριστερά τα περιεχόμενα του υπολογιστή σας και δεξιά τα περιεχόμενα του υπολογιστή που έχετε συνδεθεί. 

 

Κάτω από το όνομα του υπολογιστή σας, εμφανίζεται ο φάκελος που υπολογιστή σας,. 

Ενώ κάτω από το όνομα του απομακρυσμένου υπολογιστή, εμφανίζεται ο φάκελος του υπολογιστή που έχετε συνδεθεί. 

Προεπιλεγμένοι φάκελοι εμφάνισης είναι ο φάκελος Documents (Έγγραφα) και στους δύο υπολογιστές. 

 

Το Φόρτωση είναι για να στείλετε αρχεία ή και φακέλους στον απομακρυσμένο υπολογιστή. 

Το Λήψη είναι για να λάβετε στείλετε αρχεία ή και φακέλους από τον απομακρυσμένο υπολογιστή. 

 

Επιλέγετε τον φάκελο που θέλετε να πάρετε από τον απομακρυσμένο υπολογιστή και τον φάκελο που θέλετε να μεταφερθεί στον υπολογιστή σας και 

κάνετε κλικ στο Λήψη ή Φόρτωση. 



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ANYDESK 

Όταν συνδεθείτε σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο,  

για να σταματήσετε τη μεταφορά των ήχων από τον 

υπολογιστή που έχετε συνδεθεί,  

εφόσον έχετε συνδεθεί με Skype  

για να μην ακούτε διπλά και να μην μικροφωνίζεται ο 

ήχος. 

 

 

Στο παράθυρο αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

κείμενο με τον χρήστη του απομακρυσμένου 

υπολογιστή, αν δεν έχετε συνδεθεί με Skype. 

 

 

Στην καρτέλα Μεταβίβαση αρχείου όταν γίνεται 

μεταφορά από ή προς τον απομακρυσμένο υπολογιστή, 

θα εμφανίζεται η πρόοδος της μεταφοράς (% και χρόνος 

μεταφοράς). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


