
Πώς προσθέτω διαφάνειες σε βίντεο χωρίς να 
κάνω συγχρονισμό;



2. Εάν είστε μέλος ΔΕΠ πατήστε ‘Είσοδος μέσω Κεντρικής Υπηρεσίας
Πιστοποίησης’ και εισάγετε τα στοιχεία του Ιδρυματικού Λογαριασμού.
Αν είστε Διαχειριστής Περιεχομένου Τμήματος ή Προσωπικό Υποστήριξης
εισάγετε το email και το password.

Αρχικά βήματα.

1. Στην κεντρική σελίδα πατήστε ‘Είσοδος’.

3. Πατήστε ‘Περιεχόμενο’ και μετά 
‘Διαχείριση’.

2. Πατήστε ‘Επεξεργασία’ στον ενδιαφερόμενο πόρο

4. Πατήστε ‘Επεξεργασία’ στον πόρο που σας ενδιαφέρει.



Δυνατότητες αρχείων παρουσίασης με 
διαφάνειες:

1. Μεταφόρτωση παρουσίασης σε μορφή ppt-pptx & Pdf.

2. Μεταφόρτωση διαφανειών σε μορφή jpeg.

3. Μεταφόρτωση καταγεγραμμένης παρουσίασης από την εφαρμογή 
SlideRecorder.



Βήμα 1

Επιλέξτε την καρτέλα ‘Παρουσίαση’.



Βήμα 2

Επιλέξτε το αρχείο Powerpoint/Pdf από τον τοπικό δίσκο και σύρτε το πάνω 
στην ενεργή επιφάνεια της καρτέλας.

Εκδοχή 1. 
Μεταφόρτωση 
αρχείου 
παρουσίασης 
pptx ή Pdf.



Βήμα 3

Εναλλακτικά κάντε κλικ πάνω στην ενεργή επιφάνεια και επιλέξτε το αρχείο 
Powerpoint/Pdf από τον τοπικό σας δίσκο. 

Εκδοχή 1. 
Μεταφόρτωση 
αρχείου 
παρουσίασης 
pptx ή Pdf



Βήμα 4

Δημιουργήστε το αρχείο zip από τον φάκελο slides, με τις αναγκαίες εικόνες 
που απαρτίζουν την παρουσίαση σας. 

Εκδοχή 2. 
Μεταφόρτωση 
διαφανειών σε 
μορφή εικόνων
jpg



Βήμα 5

Επιλέξτε το αρχείο zip από τον τοπικό δίσκο και σύρτε το πάνω στην ενεργή 
επιφάνεια της καρτέλας. 

Εκδοχή 2. 
Μεταφόρτωση 
διαφανειών σε 
μορφή εικόνων
jpg



Βήμα 6

Εναλλακτικά κάντε κλικ πάνω στην ενεργή επιφάνεια και επιλέξτε το αρχείο zip
από τον τοπικό σας δίσκο.

Εκδοχή 2. 
Μεταφόρτωση 
διαφανειών σε 
μορφή εικόνων
jpg



Βήμα 7

Δημιουργήστε το αρχείο zip από την αρχεία καταγεγραμμένης παρουσίασης 
που παράγει η εφαρμογή SlideRecorder. 

Εκδοχή 3. 
Μεταφόρτωση 
αρχείου zip από 
καταγεγραμμένη 
παρουσίαση



Βήμα 8

Πατήστε το πλήκτρο ‘Εισαγωγή’, πατήστε ΟΚ στο αναδυόμενο παράθυρο και 
επιλέξτε το αρχείο zip από τον τοπικό σας δίσκο.

Εκδοχή 3. 
Μεταφόρτωση 
αρχείου zip από 
καταγεγραμμένη 
παρουσίαση



Έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία πρόσθεσης διαφανειών σε ένα βίντεο, χωρίς να 
πραγματοποιήσετε συγχρονισμό. Αυτό σημαίνει ότι έχετε διαθέσιμες τις διαφάνειες 
της παρουσίασης, για προβολή στον Player, χωρίς αυτές να έχουν συγχρονισμό.


