Webex - Ρυθμίσεις λογαριασμού
(Όνομα δωματίου, Όνομα & εικόνα οικοδεσπότη)
Στο παράθυρο της εφαρμογής κάνουμε κλικ στο γραναζάκι αριστερά από το εικονίδιο της ελαχιστοποίησης παραθύρου.
Εμφανίζεται το μενού, στο οποίο κάνουμε κλικ στην επιλογή Preferences (προτιμήσεις):

Εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο:

Κάνουμε κλικ στην επιλογή My Personal Room (Το προσωπικό μου δωμάτιο).
Εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεων του δωματίου μας:

Κάνουμε κλικ στην επιλογή Edit my Personal Room on the Webex site.
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Ανοίγει στον φυλλομετρητή μας το παράθυρο ρυθμίσεων του δωματίου μας:

Όνομα δωματίου

Στο πλαίσιο Personal Room name πληκτρολογούμε το όνομα που θέλουμε να έχει το δωμάτιό μας και κάνουμε κλικ στο
κουμπί Save.
Περνώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το ισχύον όνομα μας (δεξιά από τη λέξη English) ξεδιπλώνεται ένα
μενού:

Στο μενού αυτό κάνουμε κλικ στην επιλογή My profile (το προφίλ μου).
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Εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεων του προφίλ μας με τις τρέχουσες ρυθμίσεις:

Edit My Profile

Κάνουμε κλικ στην επιλογή Edit My Profile.
μας ζητήσει το email μας και τον κωδικό πρόσβασης για να προχωρήσουμε:

Αφού μας ταυτοποιήσει, θα μας εμφανίσει το παράθυρο στο οποίο μπορούμε να αλλάξουμε το εμφανιζόμενο όνομά μας
και την εικόνα μας.
Σε κάθε πεδίο [Display Name (Εμφανιζόμενο όνομα), First/LastName (Όνομα/Επώνυμο)] στο οποίο κάνουμε κλικ,
εμφανίζεται ένα νέο αντίστοιχο παράθυρο στο οποίο πληκτρολογούμε τις επιλογές μας και πατάμε Save.
Για να αλλάξουμε την εικόνα: Κάνουμε κλικ πάνω στην τρέχουσα εικόνα και θα ανοίξει ένα παράθυρο εύρεσης και
επιλογής νέου αρχείου εικόνας (θα πρέπει να το έχουμε έτοιμο από πριν και αποθηκευμένο κάπου, π.χ. στην επιφάνεια
εργασίας μας). Ειδικά για την εικόνα: όταν την αλλάξουμε και επιχειρήσουμε να επιστρέψουμε στο παράθυρο Account
Settings, θα εμφανιστεί αναδυόμενο παράθυρο που θα μας προειδοποιεί ότι οι αλλαγές που κάναμε ενδέχεται να μην
έχουν αποθηκευτεί. Σε αυτό το παράθυρο πατάμε το κουμπί «Αποχώρηση» (Η αλλαγή της εικόνας έχει αποθηκευτεί
αυτόματα).

Τρέχουσα εικόνα

Display Name (Εμφανιζόμενο όνομα)

First/Last Name (Όνομα/Επώνυμο)

Προσοχή: Οι αλλαγές που θα κάνουμε μπορεί να μην εμφανιστούν αμέσως. Θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή.
Μπορεί να χρειαστεί να κλείσουμε και να ανοίξουμε εκ νέου την εφαρμογή. Ακόμη καλύτερα να κάνουμε μια
επανεκκίνηση του υπολογιστή μας.
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