
ΜΑΙΟΣ 2021

Από τον Ιανουάριο 2021 η είσοδος των χρηστών στην υπηρεσία zoom συνιστάται να γίνεται από την 
ιδρυματική σελίδα ionio-gr.zoom.us. Από τη συγκεκριμένη σελίδα θα έχετε τη δυνατότητα να εισέλθετε 
είτε με τις ακαδημαϊκές άδειες των τμημάτων (π.χ. di_class1_zoom@ionio.gr), είτε να ενεργοποιήσετε τον 
προσωπικό σας λογαριασμό μέσω SSO (Κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης). 

Επίσης, η δυνατότητα ενεργοποίησης της αυθεντικοποίησης ταυτότητας συμμετεχόντων σε τηλεδιάσκεψη 
zoom Ionian University Authentication επιτρέπει στους διδάσκοντες να περιορίζουν τους 
συμμετέχοντες σε εξ αποστάσεως μαθήματα και τους συμμετέχοντες σε εξ αποστάσεως εξέταση, μόνο 
στους  χρήστες zoom των οποίων η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανήκει στο domain ionio.gr, 
δηλαδή σε χρήστες που διαθέτουν  λογαριασμό στη zoom της μορφής username@ionio.gr ή στους 
χρήστες που  μπορούν να πιστοποιηθούν μέσω κεντρικής υπηρεσίας πιστοποίησης (sso.ionio.gr). Αυτό 
μπορεί να είναι χρήσιμο ιδιαίτερα στην περίπτωση των εξετάσεων, εάν θέλετε να περιορίσετε τη λίστα 
συμμετεχόντων σε επαληθευμένους χρήστες από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ 
η αυθεντικοποίηση γίνεται μόνο με λογαριασμό στη zoom με email username@ionio.gr και όχι με SSO. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΖΟΟΜ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ IONIO-
G R . Z O O M . U S ΚΑ Ι ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ι ΟΝ ΙΑΝ U N I V E R S I T Y 
AUTHENTICATION ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Αν ενεργοποιηθεί, σε μία συνεδρία (meeting), η ρύθμιση να γίνεται αυθεντικοποίηση των συμμετεχόντων 
μέσω "Ionian University Authentication" και  ένας συμμετέχων είτε δεν έχει λογαριασμό Zoom με email 
στο ionio.gr,  είτε δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί  μέσω sso.ionio.gr, τότε δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στη 
συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη. Για το λόγο αυτό, αν επιθυμείτε να εισέλθει επιπλέον και κάποιος 
συμμετέχων που δεν ανήκει σε μία από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, επιλέγετε από τις ρυθμίσεις του 
meeting Security>Require authentication to Join>Ionian University Authentication> Add exception για να 
τον/την προσθέσετε με email, ον/μο.

Σημείωση:
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΖΟΟΜ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Με την είσοδό σας μέσω SSO έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ionio-gr.zoom.us χωρίς 
χρονικούς περιορισμούς (ισχύει μόνο για τα μέλη ΔΕΠ)*

ionio-gr.zoom.us

• Είσοδος με την ακαδημαϊκή άδεια τμήματος (π.χ. di_class1_zoom@ionio.gr)

1. Στη σελίδα ionio-gr.zoom.us 
(όχι ionio.gr,zoom.us) επιλέγετε 
Sign In 

2. Πληκτρολογείτε τα διαπιστευτήρια 
(credentials) της ακαδημαϊκής άδειας 
zoom του τμήματος 

• Είσοδος μέσω SSO (Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης)

1. Στη σελίδα ionio-gr.zoom.us 
    επιλέγετε SSO

2. Στη σελίδα που θα μεταβείτε, πληκτρολογείτε τα 
στοιχεία του λογαριασμού σας στο sso,ionio.gr, 
δηλαδη το username και password που 
χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο ΑΠΕΛΛΑ κτλ.

1

Σημείωση:

3. Αφού ολοκληρώσετε το βήμα 2 θα μεταβείτε στο κεντρικό περιβάλλον της zoom, όπου από τη     
σελίδα Profile του λογαριασμού σας μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι πλέον έχετε  Sign- In Email
-Linked Accounts : SSO, User Type: Licensed* και Capcity: 300
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Επιτρέψτε, εφόσον επιθυμείτε, μόνο σε 
αυθεντικοποιημένους χρήστες να εισέλθουν στην εξ 
αποστάσεως διαδικασία μέσω zoom:

1. Κάντε Sign in στο ionio-gr.zoom.us με τα στοιχεία της άδειας zoom που διαθέτετε στο 
τμήμα σας ή με την προσωπική σας άδεια μέσω SSO (όνομα χρήστη & κωδικό που 
χρησιμοποιείτε στο ΑΠΕΛΛΑ, epresence)


2. Προγραμματίστε τo meeting

3. Στις ρυθμίσεις του meeting, στο πεδίο Security, επιλέξτε Require authentication to 

join και στη συνέχεια από τις 3 επιλογές αυθεντικοποίησης, επιλέγετε  "Ionian 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  "IONIAN UNIVERSITY AUTHENTICATION"2

Αν επιθυμείτε να υπάρχει δυνατότητα ένας συμμετέχων ο οποίος δεν διαθέτει email xxxx@ionio.gr ή 
πρόσβαση μέσω sso.ionio.gr, να μπορεί να εισέλθει στο meeting που έχετε προγραμματίσει, θα πρέπει 
επιπλέον να επιλέξετε Authentication Exception για να προσθέσετε το Ον/μο & Email του, πατώντας 
Add (συνιστάται σε περιπτώσεις προσκεκλημένων ομιλητών ή σε συμμετοχή εξεταζόμενων που δεν 
διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό (π.χ. ΔΟΑΤΑΠ) 

Σημείωση:
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Μετά την ενεργοποίηση της ρύθμισης, εάν ένας/μια 
φοιτητής/φοιτήτρια προσπαθήσει να συμμετάσχει 
στο meeting και δεν έχει συνδεθεί στο zoom μέσω 
ιδρυματικού email ή sso.ionio.gr, θα λάβει ένα από 
τα ακόλουθα μηνύματα: 

Αν δεν έχουν κάνει καθόλου login στο zoom:

Αν έχουν κάνει ήδη log in στη zoom με μη ιδρυματικό λογαριασμό (π.χ. xxxx@gmail.com), θα 
πρέπει να κάνουν logout και να ξανασυνδεθούν όπως στην παραπάνω περίπτωση.

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙ Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ 
ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ "IONIAN 
UNIVERSITY AUTHENTICATION"

Αφού πατήσουν Sign in to Join, τους ανοίγει το παρακάτω παράθυρο όπου είτε μπορούν να 
πληκτρολογήσουν στο πεδίο Sign In τα στοιχεία του λογαριασμού που έχουν στη zoom με email 
xxxx@ionio.gr, είτε να πληκτρολογήσουν Sign In with SSO να μπουν μεσω sso.ionio.gr(η 
συγκεκριμένη επιλογή δεν ισχύει για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ).
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η είσοδος σας από τη σελίδα ionio-gr.zoom.us σας προσφέρει 
καλύτερη διαχείριση του λογαριασμού σας (είτε του τμήματος ή 
προσωπικό). Το γεγονός αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε 
login με οποιοδήποτε λογαριασμό σας από τη σελίδα zoom.us.

με τους φοιτητές σας, την πιθανή 
πρόθεσή σας να κάνετε χρήση της 
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς I o n i a n U n i v e r s i t y 
Authentication.

Για την αποτελεσματικότερη χρήση των 
παραπάνω υπηρεσιών προτείνεται να 
επικοινωνήσετε μέσω κάθε ψηφιακού 
σ η μ ε ί ο υ ε π α φ ή ς ( e m a i l , 
opencourses.ionio.gr, κτλ.)

Προτιμήστε την είσοδό σας στη zoom 
από τη σελίδα ionio-gr.zoom.us

Η  ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΟΝΙΑΝ 
UNIVERSITY AUTHENTICATION ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΗ
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