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ΟΔΗΓΙΕΣ                                                                                                                     
ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Teams and Office 365 

Στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του COVID-19 στην Ελλάδα, 
πολλές επιχειρήσεις βρέθηκαν στην ανάγκη άμεσης εφαρμογής διαδικασίας συστήματος τηλεργασίας 
ώστε να αποκατασταθεί μία συνεχής και κατά το δυνατόν αδιάλειπτη ροή στην εκπόνηση των μελετών.  

Υπάρχουν πολλά συστήματα για την εφαρμογή τηλεργασίας, ένα πολύ γνωστό και φιλικό προς τον 
χρήστη σύστημα είναι το Microsoft Teams. 

Tο Microsoft Teams που είναι διαθέσιμο δωρεάν, αποτελεί μία εφαρμογή τηλεεργασίας που βοηθά την 
ομάδα σας να παραμένει οργανωμένη και παραγωγική εξ’ αποστάσεως και να πραγματοποιεί συνομιλίες.  

Με το Microsoft Teams στο PC, στο Mac ή στην κινητή συσκευή σας, μπορείτε να κάνετε τα εξής: 

1. Να οργανώσετε μια ομάδα. 

2. Να χρησιμοποιήσετε τη συνομιλία αντί για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

3. Να επεξεργάζεστε με ασφάλεια αρχεία ταυτόχρονα. 

4. Να βλέπετε τις επισημάνσεις «Μου αρέσει», τις @αναφορές και τις απαντήσεις με ένα μόνο πάτημα. 

5. Να το προσαρμόσετε προσθέτοντας σημειώσεις, τοποθεσίες Web και εφαρμογές. 

Στο πλαίσιο αυτής της εφαρμογής μπορείτε να δημιουργήσετε: 

• Ομάδες, Kανάλια: Μπορείτε είτε να δημιουργήσετε τα δικά σας κανάλια και ομάδες είτε να 
συμμετάσχετε σε αυτά. Στις ομάδες/κανάλια μπορείτε να πραγματοποιήσετε συσκέψεις επιτόπου, να 
συνομιλήσετε και να κάνετε κοινή χρήση αρχείων.  

• Συσκέψεις: Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμά σας ημερήσιο ή εβδομαδιαίο ή/και να προγραμματίσετε 
μία σύσκεψη. Το ημερολόγιο έχει την δυνατότητα να συγχρονίζεται με το προσωπικό Ημερολόγιο του 
Outlook.  

• Κλήσεις: Μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε από το Microsoft Teams, ακόμα και αν δεν το 
χρησιμοποιεί, εάν η επιχείρησή σας έχει ρυθμίσει αυτήν τη δυνατότητα. 

• Δραστηριότητα: Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα μη αναγνωσμένα μηνύματά σας, τις 
@αναφορές, τις απαντήσεις και άλλα.  

Το Microsoft Teams αποτελεί τμήμα της σουίτας λογισμικών του Office 365. Ως εκ τούτου, ο χρήστης 
μπορεί να το ενεργοποιήσει και να το χρησιμοποιήσει μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Office 
365. 

Τέλος, για χρήστες οι οποίοι δε μπορούν να εγκαταστήσουν τη σουίτα του Office 365, το Microsoft 
Teams μπορεί να εγκατασταθεί και σαν ξεχωριστό λογισμικό μέσα από την ιστοσελίδα της Microsoft και 
τον ακόλουθο σύνδεσμο: (https://teams.microsoft.com/downloads). Είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε 
λειτουργικό σύστημα όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

https://teams.microsoft.com/downloads
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Εγκατάσταση του Microsoft Teams  

Για τους χρήστες του Office 365, η εγκατάσταση της εφαρμογής Microsoft Teams έχει ολοκληρωθεί με 
την εγκατάσταση της σουίτας του Office 365 ενώ η εκκίνησή της μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη 
κεντρική κονσόλα διαχείρισης της σουίτας τους Office 365. 

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής του Microsoft Teams, εμφανίζεται στον χρήστη η παρακάτω οθόνη, 
προκειμένου να διαπιστευθεί η ταυτότητά του και να ελεγχθεί η άδεια χρήσης του λογισμικού. 

 

Στην συνέχεια εμφανίζεται ένα πεδίο όπου η εφαρμογή, προτρέπει να παραθέσετε τη διεύθυνσή σας για 
είσοδο (sign-in) σε αυτή. Μετά την επαλήθευση των στοιχείων, μεταβαίνετε στην κεντρική οθόνη και 
είσαστε πλέον έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα του Microsoft Teams. 

Στην συνέχεια παρατίθεται η κεντρική κονσόλα διαχείρισης του Microsoft Teams, όπου εμφανίζονται τα 
βασικά στοιχεία του λογισμικού και ένα πλήθος λειτουργιών, όπως αναφέρονται παρακάτω. 

 

 

1. Activity: στο σημείο αυτό θα δείτε την τελευταία δραστηριότητα που σχετίζεται με εσάς, 
συμπεριλαμβανομένων αναφορών, απαντήσεων των ομάδων στις οποίες έχετε προστεθεί, κ.α.  

2. Chat: Έχετε δυνατότητα για άμεσες συνομιλίες εντός των ομάδων σας αλλά και μεμονωμένα, με 
λειτουργίες συνομιλίας, βίντεο και κλήσεων φωνής καθώς και διαμοιρασμό εικόνας και αρχείων του 
υπολογιστή σας, ενώ σας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσετε συγχρόνως και άλλο μέλος στην 
συνομιλία. Επίσης στο κάτω μέρος της επιφάνειας διαλόγου δίνεται η δυνατότητα για εφαρμογή 
διάφορων στοιχείων στην συνομιλία, όπως format επιβεβαίωσης λήψης μηνύματος, αποστολή  emoji 
και άλλων χαρακτηριστικών εικόνων, δημιουργία τηλεδιάσκεψης και τέλος, αποστολή 
επισυναπτόμενου αρχείου από το one drive ή από τον υπολογιστή ή άλλο μέσο. Σε όλα τα στοιχεία 
της συνομιλίας δίνεται η δυνατότητα διαμοιρασμού της επιφάνειας λειτουργίας του υπολογιστή σας 
και κοινής θέασης των αρχείων εργασίας. 
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3. Teams: Εμφανίζει όλες τις ομάδες στις οποίες ανήκετε. Στο Teams δίνεται η επιλογή Join or create 
Team: όπου ανάλογα με την πρόσβασή σας, μπορείτε να: 

a. Δείτε όλα τα ονόματα των ομάδων που υπάρχουν. 

b. Να συμμετέχετε η να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα.  

Στην κάθε ομάδα μέσω ενός menu δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες:  

➢ Διαχείριση ομάδας όπου μπορείτε:  

a. να δείτε η να προσθέσετε/διαγράψετε μέλη,  

b. να δείτε η να προσθέσετε/διαγράψετε κανάλια, 

c. να εισέλθετε σε επιλογές όπου μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφία ομάδας, να δώσετε 
έξυπνο κωδικό πρόσβασης, να αλλάξετε λειτουργίες πρόσβασης μελών, κ.α. 

d. να δείτε δεδομένα κίνησης μελών της ομάδας, εφαρμογές που χρησιμοποιούνται και άλλα 
στοιχεία.   

➢ Δημιουργία καναλιών με ορισμένα μέλη και ορισμένη πρόσβαση.  

➢ Πρόσθεση άλλου μέλους ή group στην ομάδα. 

➢ Έξοδος από την ομάδα.  

➢ Αλλαγή ονόματος ομάδας και βαθμού πρόσβασης. 

➢ Σβήσιμο ομάδας. 

➢ Άλλες λειτουργίες. 

Οι παραπάνω λειτουργίες με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις ισχύουν και για την διαχείριση των καναλιών. 

4.  Calendar: Εμφανίζει το δικό σας ημερολόγιο, καθώς και τα ημερολόγια από τις διάφορες Ομάδες στις 
οποίες ανήκετε ενώ μπορείτε να δημιουργήσετε τηλεδιασκέψεις εξ αρχής. 

5.  Κλήσεις : Εμφανίζει τις επαφές σας, group επαφών καθώς και ιστορικό κλήσεων που έχουν γίνει. 

5.  Files: Εμφανίζονται όλα τα αρχεία που χρησιμοποιούνται από ομάδες στο SharePoint και OneDrive. 
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και άλλες θέσεις αποθήκευσης όπως το cloud.  

6.  Επιλογές: Σας επιτρέπει να προσθέτετε προσωπικές προβολές στις αγαπημένες σας εφαρμογές.  

7. Εφαρμογές: Παρέχει τη δυνατότητα περιήγησης σε διαθέσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες  και 
δυνατότητα προσθήκης τους  στο Microsoft Teams.  

8. Feedback: Δίνει γρήγορη πρόσβαση στο UserVoice των Ομάδων της Microsoft, όπου μπορείτε να 
ψηφίσετε, να υποβάλουμε, να αξιολογήσετε, να σχολιάσετε και να συμμετάσχετε σε ανατροφοδότηση.  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι πιο βασικές λειτουργίες του Microsoft Teams που 
αναφέρθηκαν και παραπάνω. 

 Ξεκινώντας με το περιβάλλον χρήσης τους Microsoft Teams, οι χρήστες του λογισμικού  εισάγονται στη 
κεντρική πλατφόρμα με την παρακάτω οθόνη, επιλέγοντας τη καρτέλα “Teams” και στη συνέχεια 
πατώντας του κουμπί “Join or create team” όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: 
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Για να δημιουργήσουμε μια ομάδα στο Microsoft Teams αρκεί να επιλέξουμε από το κουμπί “Create 
team” όπως φαίνεται στο επόμενο παράδειγμα.  

 

 

Δημιουργία συζήτησης και κοινή χρήση αρχείων στις Ομάδες 

Συζήτηση με όλη την ομάδα:  Κάνετε  κλικ στις ομάδες, στη συνέχεια επιλέξτε μία ομάδα και ένα κανάλι, 
πληκτρολογήστε το μήνυμά σας, και πατήστε  Αποστολή.  

Συζήτηση με ένα μέλος:  κάντε κλικ στην επιλογή Νέα συζήτηση. Στο πεδίο Προς, πληκτρολογήστε το 
όνομα του ατόμου ή των ατόμων με τα οποία θέλετε να συνομιλήσετε, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας, 
και πατήστε  Αποστολή. 
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Απάντηση σε μια συνομιλία  

Οι συνομιλίες των καναλιών οργανώνονται κατά ημερομηνία και στη συνέχεια ταξινομούνται. Οι 
απαντήσεις σε θέματα οργανώνονται κάτω από την αρχική ανάρτηση, ώστε να είναι ευκολότερο να 
ακολουθήσετε πολλές συνομιλίες. Βρείτε το νήμα συνομιλίας στο οποίο θέλετε να απαντήσετε. Κάντε κλικ 
στην επιλογή Απάντηση, προσθέστε το μήνυμά σας και κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή. 

 

 

Κοινή χρήση αρχείου  

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα αρχείο σε μια συζήτηση καναλιού. Συνήθως οι ομάδες συνεργάζονται 
ιδιαίτερα καλά με τα έγγραφα του Microsoft Office. Στη συνομιλία του καναλιού σας: 

1. Πατήστε κλικ στην επιλογή Επισύναψη στο πλαίσιο όπου πληκτρολογείτε το μήνυμά σας.  

2. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:  

✓ Πρόσφατα, 

✓ Περιήγηση ομάδων και καναλιών, 

✓ OneDrive, 

✓ Upload from my computer.  

3.  Επιλέξτε ένα αρχείο: 

Αν μεταφορτώνετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας, τότε επιλέξτε τo αρχείο, κάντε κλικ στο 
Άνοιγμα και στη συνέχεια στο κουμπί Αποστολή. Μπορείτε πάντα να δείτε όλα τα αρχεία σε ένα κανάλι 
μεταβαίνοντας στην καρτέλα Αρχεία. 
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Συνεργασία στις ομάδες  

Κάνοντας @mention σε κάποιον, αποτελεί έναν τρόπο για να λάβετε την προσοχή του σε μία συνομιλία 
καναλιού ή μία απλή συνομιλία.  

1. Στο πλαίσιο όπου πληκτρολογείτε το μήνυμά σας, πληκτρολογήστε @ και στη συνέχεια 
πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος του ατόμου. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε @ σε 
ολόκληρες ομάδες και κανάλια.  

2.  Επιλέξτε το άτομο. Επαναλάβετε για όσους θέλετε να κάνετε @mention.  

Κάθε άτομο στο οποίο έχετε κάνει @mention, λαμβάνει μία ειδοποίηση στη ροή της δραστηριότητάς του. 
Ελέγξτε με έναν κόκκινο κύκλο δίπλα στην Δραστηριότητα για να δείτε αν κάποιος που έχει @ σας 
ανέφερε.    

 

Οι ειδοποιήσεις σας ενημερώνουν όταν κάποιος:  

✓ @ σας αναφέρει,  

✓ βρίσκει ενδιαφέρον κάτι που έχετε δημοσιεύσει, 

✓ λαμβάνετε απαντήσεις σε ένα νήμα που ξεκινήσατε.  

 

Η ροή "Δραστηριότητα" σας βοηθά να μείνετε πάνω από όλες τις ειδοποιήσεις σας.  

1. Πατήστε Δραστηριότητα (Activity).  

2. Η ροή (Feed) σας δείχνει μια περίληψη όλων όσων έχουν συμβεί στα κανάλια που ακολουθείτε:  

✓ Κάντε κλικ στο στοιχείο Φίλτρο για να εμφανίσετε μόνο ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων, όπως 
@ μηνύματα ή αντιδράσεις.  

✓ Επιλέξτε Feed> Η δραστηριότητά μου για να δείτε μια λίστα με όλα όσα έχετε κάνει μέχρι πρόσφατα 
στις Ομάδες.    
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Αναζήτηση μηνυμάτων, ατόμων ή αρχείων  

Οι αναζητήσεις καλύπτουν ολόκληρη την επιχείρησή σας - όλες τις ομάδες και τα κανάλια από τα οποία 
συμμετέχετε.  

1. Πληκτρολογήστε μία φράση στο πλαίσιο εντολών στην κορυφή της εφαρμογής και πατήστε Enter.  

2.  Επιλέξτε την καρτέλα Μηνύματα, Άτομα ή Αρχεία.  

3. Επιλέξτε ένα στοιχείο στα αποτελέσματα αναζήτησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε 
περισσότερα φίλτρα για να βελτιώσετε περαιτέρω τα αποτελέσματα αναζήτησης. 

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του Microsoft 
Teams. Επίσης στην τελευταία παράγραφο αναφέρονται και άλλες οδηγίες και video πολύ φιλικά στον 
χρήστη. 

https://support.office.com/el-gr/article/εκπαιδευτικό-βίντεο-του-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-
8084-b1089f0d21d7 

Μπορείτε να πλοηγηθείτε εδώ για να μάθετε περισσότερα. Βρείτε οδηγίες γρήγορης εγκατάστασης για 
τον χώρο εργασίας σας στις Teams εδώ. Μπορείτε να βρείτε χρήσιμα βίντεο, άρθρα και συνδέσμους 
προς υποστήριξη εδώ. Μπορείτε επίσης να δείτε τις συζητήσεις και να λάβετε υποστήριξη για τις Teams 
στο Microsoft Community ή να λάβετε συμβουλές και τεχνάσματα στην Microsoft Tech Community. 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Φυσικά υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας και συνεργασίας πολύ πιο απλές ίσως και πιο 
εύχρηστες αλλά με  δυνατότητες που δεν καλύπτουν το σύνολο των διαθέσιμων στο Teams:  

✓ Zoom (https://zoom.us/) 

✓ Go to meeting (https://www.gotomeeting.com/en-ie) 

✓ Slack (https://slack.com/intl/en-gr/?eu_nc=1) 

✓ Cisco WebEx (https://www.webex.com/) 

Μία πάρα πολύ καλή εφαρμογή αλλά αρκετά δύσκολη στους χρήστες, είναι το Asana 
(https://asana.com/), ένα Λογισμικό διαχείρισης εργασίας για οποιαδήποτε επιχείρηση. Το Asana είναι 
μία διαδικτυακή και κινητή εφαρμογή σχεδιασμένη να βοηθά τις ομάδες να οργανώνουν, να 
παρακολουθούν και να διαχειρίζονται την εργασία τους. Παράλληλα παρέχει  την δυνατότητα να 
συντονίσετε σχέδια, έργα και διαδικασίες, σε ολόκληρη την επιχείρησή σας ενώ εξουσιοδοτείτε κάθε 
ομάδα να επικεντρωθεί στην εκτέλεση του έργου που αναπτύσσει η επιχείρησή σας. Όλες οι  παραπάνω 
πλατφόρμες αποτελούν σχετικά εύκολους τρόπους συνεργασίας επικοινωνίας και διαχείρισης και 
ανταλλαγής κείμενων και άλλων στοιχείων. 

Στην περίπτωση που θα θέλετε  να μεταβείτε σε ένα ανώτερο επίπεδο που έχει να κάνει με την είσοδο                             
εξ’ αποστάσεως είτε στον υπολογιστή μας που βρίσκεται στο γραφείο είτε στον server της επιχείρησης 
έτσι ούτως ώστε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον σαν αυτό της παρουσίας σας στο γραφείο, τότε θα 
πρέπει να χρησιμοποιείστε άλλες τεχνολογίες και λογισμικά που αναφέρονται παρακάτω: 

https://products.office.com/microsoft-teams/group-chat-software
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/support-remote-work-with-teams
https://support.office.com/teams
https://answers.microsoft.com/lang/msoffice/forum
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams/ct-p/MicrosoftTeams
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TeamViewer 

Το TeamViewer αποτελεί μία έξυπνη εφαρμογή για εξ’ αποστάσεως ανάληψη ελέγχου οιουδήποτε 
υπολογιστή σας δώσει πρόσβαση κάνοντας χρήση μιας κοινής επιφάνειας εργασίας. Δύναται να εκτελεί 
ηλεκτρονικές συναντήσεις, διασκέψεις μέσω Web και μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών. Το 
TeamViewer είναι διαθέσιμο για  Microsoft Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, κλπ. 

Microsoft Remote Desktop 

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Microsoft Remote Desktop για να συνδεθείτε σε απομακρυσμένο 
υπολογιστή ή σε εικονικές εφαρμογές και επιτραπέζιους υπολογιστές που διατίθενται από τον διαχειριστή 
σας. Με τη σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, μπορείτε να συνδεθείτε σε υπολογιστή που 
εκτελεί Windows από άλλον υπολογιστή με Windows που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο ή στο 
Internet.  

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα προγράμματα, τα αρχεία και τους πόρους του 
υπολογιστή σας από τον οικιακό σας υπολογιστή όπως όταν βρίσκεσθε μπροστά στον υπολογιστή σας 
του γραφείου σας. Για να συνδεθείτε σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, αυτός ο υπολογιστής πρέπει 
να είναι ενεργοποιημένος, να έχετε πρόσβαση στον απομακρυσμένο υπολογιστή μέσω του Internet ή 
άλλου δικτύου και άδεια για να συνδεθείτε. Για την άδεια σύνδεσης, πρέπει να είστε στη λίστα των 
χρηστών.  

Πριν ξεκινήσετε μία σύνδεση, είναι καλή ιδέα να αναζητήσετε το όνομα του υπολογιστή στον οποίο 
συνδέεστε και να βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας επιτρέπονται μέσω 
του λογισμικού προστασίας (firewall). Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν απαιτεί κωδικό πρόσβασης για να 
συνδεθείτε, θα πρέπει να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης πριν να επιτρέψετε να ξεκινήσετε μία 
σύνδεση με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή. Με την απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας της 
Microsoft, μπορείτε να είστε παραγωγικοί ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε. Παρακάτω επισυνάπτεται 
ένας χρήσιμος σύνδεσμος με οδηγίες σύνδεσης: 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17463/windows-7-connect-to-another-computer-remote 
desktop-connection 

 

VPN 

Τα VPN (Virtual Private Networks – Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα) είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για 
να παραμείνετε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Σας προστατεύουν από χάκερ, κακόβουλο λογισμικό και από 
άλλα ύποπτα πράγματα στο διαδίκτυο. Επιπλέον, μπορούν να σας βοηθήσουν να παρακάμπτετε τη 
λογοκρισία έτσι ώστε να απολαμβάνετε το διαδίκτυο χωρίς περιορισμούς. 

Το VPN είναι ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (virtual private network– VPN) το οποίο επεκτείνει ένα ιδιωτικό 
σε ένα δημόσιο δίκτυο, όπως το διαδίκτυο.  Με αλλα λόγια δημιουργεί μια εικονική γέφυρα μεταξύ του 
χρήστη (εσύ, για παράδειγμα) και ενός διακομιστή (ο οποίος βρίσκεται οπουδήποτε στη γη).  

Τέλος, αυτό το δίκτυο είναι ιδιωτικό γιατί για να έχεις πρόσβαση, χρειάζεται να έχεις λογαριασμό με 
πιστοποιητικά σύνδεσης VPN (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). 

Συνδέεσαι σε ένα διακομιστή και μετά αυτό ο διακομιστής συνδέεται με το διαδίκτυο για εσένα.  Μέσω 
VPN προσφέρεται στον κάθε χρήστη μία κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων και ένα σύστημα 
«σήραγγας» για την ασφαλή δρομολόγηση των δεδομένων μεταξύ αυτών των δύο σημείων, εμπρός και 
πίσω.  Ως αποτέλεσμα τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα και προστατευμένα.  

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν προσωπικό VPN, καθώς στο διαδίκτυο εμφανίζονται 
όλο και περισσότερες αλληλεπιδράσεις (αγορές, πωλήσεις κ.λπ.). Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν 
τόσες πολλές επιλογές όταν πρόκειται για παρόχους VPN. Μερικές εταιρίες προσφέρουν δωρεάν VPN, 
ενώ οι περισσότερες απαιτούν συνδρομή. Τα δίκτυά τους είναι διαφορετικά και το καθένα έχει 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (ταχύτητα, ταυτόχρονες συνδέσεις, τείχος προστασίας-firewall, κόστος, 
τοποθεσία διακομιστή…). 

Τέλος, ανεξαρτήτως του συστήματος που θα επιλέξετε, όταν συζητούμε για τηλεργασία, εννοούμε 
πραγματική εργασία σε ώρες γραφείου με διαλείμματα σύμφωνα με την νομοθεσία και συνεχή  
παρακολούθηση και αλληλεπίδραση με το γραφείο, με άλλα λόγια πρόκειται για εργασία σαν να 
βρίσκεται κάποιος στην θέση του στο γραφείο. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται, πέραν των 
τεχνολογικών εφαρμογών, αλλαγή στον τρόπο σκέψης των εργαζομένων αλλά και έξυπνα 
συστήματα διαχείρισης από πλευράς επιχείρησης. 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17463/windows-7-connect-to-another-computer-remote%20desktop-connection
https://support.microsoft.com/en-us/help/17463/windows-7-connect-to-another-computer-remote%20desktop-connection

