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Ανοίξτε τον Edge και πλοηγηθείτε στην σελίδα www.learnsoft.gr (1). Ανοίξτε το μενού 

«τεχνική υποστήριξη» (2) και επιλέξτε Οδηγίες εγκατάστασης της πλατφόρμας 

μαθημάτων/τεστ (LS Global Platform) (3). 

 

 

Στην σελίδα που θα ανοίξει πατήστε στο link για την λήψη της εγκατάστασης της πλατφόρμας. 

  

http://www.learnsoft.gr/


 

 

Η διαδικασία λήψης θα πρέπει να ξεκινήσει όπως φαίνεται στην εικόνα παραπάνω. Αν 

εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα δείτε οδηγίες για το πως θα το αντιμετωπίσετε στην σελίδα 

https://www.learnsoft.gr/microsoft-edge-download/ :  

 

  

https://www.learnsoft.gr/microsoft-edge-download/


 

 

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη ίσως εμφανιστεί το μήνυμα που βλέπετε στην παραπάνω εικόνα. 

Αν εμφανιστεί τότε πατήστε το κουμπί «διατήρηση». 

 

 

Όταν φτάσετε στο σημείο που το αρχείο εγκατάστασης έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή 

σας πατήστε πάνω στο «άνοιγμα αρχείου» για να εκτελέσετε την εγκατάσταση. Αν έχετε 

κάποιο αντιβιοτικό ίσως σε αυτό το σημείο εμφανιστεί κάποιο μήνυμα από το αντιβιοτικό 

σας που να σας ενημερώνει ότι πρόκειται για απειλή. Θα πρέπει να επιτρέψετε την εκτέλεση 

της πλατφόρμας. Κάθε αντιβιοτικό εμφανίζει ένα διαφορετικό μήνυμα οπότε οι ενέργειες 

που πρέπει να κάνετε διαφέρουν ανάλογα με το αντιβιοτικό που έχετε εγκατεστημένο. 

  



 

 

Η διαδικασία εγκατάστασης έχει ξεκινήσει. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθούν οι 

απαραίτητες εργασίες. 

 

 

Όταν εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη πατήστε το κουμπί «επόμενο». 

  



 

 

Όταν εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη πατήστε το κουμπί «επόμενο». 

 

 

Όταν εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη πατήστε το κουμπί «εγκατάσταση».  

  



 

 

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Αν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα 

παρακαλούμε δείτε οδηγίες για το πως θα το αντιμετωπίσετε στην σελίδα 

https://www.learnsoft.gr/πρόβλημα-με-το-net-framework-3-5-στα-windows-8-ή-10/ : 

 

 

 

  

https://www.learnsoft.gr/πρόβλημα-με-το-net-framework-3-5-στα-windows-8-ή-10/


 

 

Όταν εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη πατήστε το κουμπί «Τέλος». 

 

 

Κλείστε ή ελαχιστοποιήστε τον Edge και εντοπίστε στην επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο της 

πλατφόρμας. Αν έχετε πολλά εικονίδια ίσως χρειαστεί να ψάξετε λίγο για να το βρείτε. Για να 

ξεκινήσετε την πλατφόρμα κάντε διπλό πάτημα σ’ αυτό το εικονίδιο. 

 

  



 

 

Την πρώτη φορά που θα ξεκινήσετε την πλατφόρμα είναι πολύ πιθανό να γίνει λήψη μιας 

ενημέρωσης όπως φαίνεται στην εικόνα παραπάνω. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί και 

να ανοίξει πάλι η πλατφόρμα από μόνη της. 

 

 

Όταν εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη εισάγετε τον κωδικό προϊόντος που σας έχει δοθεί (1) 

και είναι της μορφής ΧΧΧΧΧ-ΧΧΧΧΧ-ΧΧΧΧΧ και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Εντάξει» (2). 

  



 

 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του κωδικού προϊόντος θα εμφανιστεί η 

παραπάνω οθόνη με το εκπαιδευτικό προϊόν που έχετε αγοράσει να εμφανίζεται στην πάνω 

αριστερή πλευρά. Ανάλογα με το προϊόν που αγοράσατε μπορεί να εμφανίζεται κάτι 

διαφορετικό στο σημείο που είναι σημειωμένο. Πατήστε σε εκείνο το σημείο για να 

ξεκινήσετε. 

 

Πληκτρολογήστε στο όνομα χρήστη (username) που σας έχει δοθεί στο σημείο 1. 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό (password) που σας έχει δοθεί στο σημείο 2. Πατήστε το κουμπί 

«Είσοδος» (3). 

  



 

Παράρτημα Ι - Τεχνικές προδιαγραφές 
1. Η πλατφό ρμα μπόρεί  να εγκατασταθεί  σε υπόλόγίστε ς με λείτόυργίκό  

συ στημα Windows. Δεν μπόρεί  να εγκατασταθεί  σε Linux, Unix, Android η  iOS. 
2. Εκδό σείς Windows πόυ υπόστηρί ζόνταί Windows 7 (με ό λες τίς ενημερώ σείς 

της Microsoft) | Windows 8/8.1 (με ό λες τίς ενημερώ σείς της Microsoft) | 
Windows 10 (πρότεί νόυμε Windows 10). Τα Windows XP καί παλαίό τερα δεν 
υπόστηρί ζόνταί. 

3. Γία τα Windows 7 ό υπόλόγίστη ς πρε πεί να ε χεί τόυλα χίστόν 1 GB RAM, γία 
τα Windows 8/8.1 καλό  εί ναί να ε χεί περίσσό τερα από  2 GB RAM ενώ  γία 
Windows 10 καί πα νώ από  4GB RAM. 

4. Γία να λείτόυργη σεί η πλατφό ρμα θα πρε πεί ό υπόλόγίστη ς να εί ναί συνεχώ ς 
συνδεδεμε νός στό internet. Η ελα χίστη ταχυ τητα εί ναί 4Mbps με σώ σταθερη ς 
ADSL συ νδεσης. Δεν υπόστηρί ζόνταί συνδε σείς dialup PSTN/ISDN ενώ  όί 
modile συνδε σείς εί ναί καλό  να απόφευ γόνταί γίατί  ε χόυν όγκόχρε ώση καί 
μπόρεί  να χρεώθεί τε γία την λη ψη τόυ εκπαίδευτίκόυ  υλίκόυ . Αν δεν σας 
νόία ζεί η όγκόχρε ώση καί ε χετε καλη  συ νδεση mobile τό τε μπόρεί τε να την 
χρησίμόπόίη σετε. 

5. Ο λόγαρίασμό ς χρη στη στόν όπόί ό θα εγκατασταθεί  η πλατφό ρμα θα πρε πεί 
να ε χεί δίκαίώ ματα δίαχείρίστη . 

6. Η πλατφό ρμα λείτόυργεί  μό νό με τόν λόγαρίασμό  χρη στη στόν όπόί ό 
εγκαταστα θηκε. 

7. Αν ε χετε εγκατεστημε νό αντίβίότίκό  πρό γραμμα (antivirus) η  τεί χός 
ασφαλεί ας (firewall) θα πρε πεί να τα ρυθμί σετε κατα λληλα ώ στε η εφαρμόγη  
LS Global Platform καί ό φα κελός εγκατα στασης να εξαίρεί ταί. (δεί τε πώς 
γί νεταί γία τό Windows Defender τών Windows 10 στό παρακα τώ 
βί ντεό https://youtu.be/oQn-eA5tgt0) Επί σης η πλατφό ρμα δεν μπόρεί  να 
λείτόυργη σεί πί σώ από  proxy server. 

8. Ανα λόγα με τό αντίκεί μενό της εκπαί δευσης εί ναί απαραί τητό τό παρακα τώ 
πρό σθετό λόγίσμίκό  πόυ δεν περίλαμβα νεταί καί θα πρε πεί να ε χετε αγόρα σεί 
καί εγκαταστη σεί ξεχώρίστα : 

1. Γία τα μαθη ματα τόυ Office 
2007/2010/2013/2016/2019/2022/365 θα πρε πεί να υπα ρχεί 
εγκατεστημε νό τό Office 
2007/2010/2013/2016/2019/2022/365 αντί στόίχα στην 
ελληνίκη  ε κδόση με ό λα τα Service Packs καί πλη ρη εγκατα σταση.  

2. Γία τα μαθη ματα τόυ Office (όπόίασδη πότε ε κδόσης) θα πρε πεί να 
εί ναί εγκατεστημε νη μία μό νό ε κδόση τόυ Office. Δεν 
υπόστηρί ζόυμε την ταυτό χρόνη υ παρξη δυ ό η  περίσσό τερών 
εκδό σεών καί δεν εί ναί σί γόυρό πόία  ε κδόση θα θεώρηθεί  ενεργη  
από  από  την πλατφό ρμα. 

3. Γία τα μαθη ματα τόυ Internet Explorer 9/10/11 θα πρε πεί να 
υπα ρχεί εγκατεστημε νη η ελληνίκη  ε κδόση Internet Explorer 
9/10/11 αντί στόίχα. 

4. Γία τα μαθη ματα τόυ AutoCAD μπόρεί  να εί ναί εγκατεστημε νη 
όπόίαδη πότε ε κδόση τόυ AutoCAD. Τα βί ντεό τών μαθημα τών καί 
τα βί ντεό απα ντησης θα εμφανί ζόνταί στην ε κδόση 2009 αλλα  όί 
ασκη σείς θα λείτόυργόυ ν με την εγκατεστημε νη ε κδόση. 

5. Οί εκδό σείς Office XP καί Office 2003 δεν υπόστηρί ζόνταί. 
6. Οί εκδό σείς τών Office 2007 καί Office 2010 υπόστηρί ζόνταί “ώς 

ε χόυν” καί δεν υπα ρχεί η δυνατό τητα να δώ σόυμε τεχνίκη  
υπόστη ρίξη. 

https://youtu.be/oQn-eA5tgt0


 

7. Γία τα μαθη ματα στην ενό τητα τών Windows θα πρε πεί να ε χόυν 
γί νεί όί ρυθμί σείς πόυ αναφε ρόνταί στην σελί δα ρυθμί σείς 
windows explorer. 

8. Γία τα μαθη ματα πρόχώρημε νόυ επίπε δόυ Office καί σε μερίκε ς 
περίπτώ σείς καί γί’ αυτα  τόυ βασίκόυ  επίπε δόυ τόυ Office θα 
πρε πεί να γί νόυν όί ρυθμί σείς πόυ αναφε ρόνταί στην 
σελί δα ρυθμί σείς μακρόεντόλώ ν. 

9. Γία τίς ασκη σείς τόυ Excel θα πρε πεί η ημερόμηνί α καί ώ ρα τόυ 
υπόλόγίστη  αλλα  καί όί ρυθμί σείς περίόχη ς να εί ναί στην ελληνίκη  
μόρφη  ώ στε να γί νεταί σώστα  η βαθμόλό γηση. Δεί τε τίς σχετίκε ς 
όδηγί ες στην σελί δα https://www.learnsoft.gr/όρίσμό ς-
ρυθμί σεών-γλώ σσας-ώ ρας-καί-πε/ 

9. Η πλατφό ρμα δεν συνεργα ζεταί με λόγίσμίκό  πόυ καταγρα φεί η /καί 
απόστε λλεί τό περίεχό μενό είκό νας καί η χόυ τόυ υπόλόγίστη . Επί σης δεν 
μπόρεί  να λείτόυργη σεί σε είκόνίκε ς μηχανε ς π.χ. VirtualPC όυ τε με 
απόμακρυσμε νη επίφα νεία. Ενδείκτίκα  καί ό χί περίόρίστίκα  αναφε ρόνταί 
μερίκα  από  τα λόγίσμίκα  πόυ θα σας δημίόυργη σόυν πρό βλημα κατα  την 
χρη ση : TeamViewer, AnyDesk, BB Flash Back, Camtasia, Remote Desktop, 
VMWare, VirtualPC κτλ. Σ’ αυτη  την περί πτώση θα εμφανίστεί  σχετίκό  
μη νυμα. Τό ί δίό μη νυμα θα εμφανίστεί  καί στην περί πτώση πόυ ταυτό χρόνα 
με την πλατφό ρμα τών μαθημα τών τρε χεί στόν ί δίό υπόλόγίστη  καί ό Global 
Manager. Δεί τε περίσσό τερες πληρόφόρί ες γί’ αυτό  στην 
σελί δα απαγόρευμε νες δίεργασί ες. 

10. Αν πρό κείταί να εκπαίδευτεί τε στα αντίκεί μενα τών Windows, Internet 
Explorer καί Office τό τε η πλατφό ρμα θα κα νεί αλλαγε ς σε κα πόίες ρυθμί σείς 
στόν υπόλόγίστη  σας ό πώς τό να εμφανί ζόνταί όί επεκτα σείς τών αρχεί ών η  
να εμφανί ζόνταί κα πόία συγκεκρίμε να είκόνί δία στην επίφα νεία εργασί ας η  
ακό μα καί στην αρχίκη  σελί δα τόυ Internet Explorer. Οί ρυθμί σείς αυτε ς καί 
α λλες πόυ δεν αναφε ρόνταί εδώ , εί ναί υπόχρεώτίκό  να γί νόυν ώ στε να 
λείτόυργη σεί η δίαδίκασί α αυτό ματης βαθμόλό γησης. Μπόρεί τε να 
δημίόυργη σετε ε να δίαφόρετίκό  χρη στη τών Windows καί να εγκαταστη σετε 
καί να χρησίμόπόίη σετε την πλατφό ρμα σ’ αυτό ν ώ στε να ελαχίστόπόίη σετε 
τίς αλλαγε ς πόυ θα επηρεα σόυν τόν κυ ρίό χρη στη. Σε κα θε περί πτώση η 
χρη ση της πλατφό ρμας συνόδευ εταί από  την απόδόχη  από  με ρόυς σας τών 
ρυθμί σεών αυτώ ν. 

11. Θα πρε πεί να ε χετε τόυλα χίστόν 8 GB ελευ θερα στόν σκληρό  δί σκό πόυ θα 
κα νετε την εγκατα σταση. Αν ε χετε λίγό τερα τό πρό γραμμα θα λείτόυργη σεί 
αλλα  ί σώς κα πόία στίγμη  από  την λη ψη τών αρχεί ών ό χώ ρός σας να μην 
επαρκεί . 

12. Η ανα λυση της όθό νης σας θα πρε πεί να εί ναί πα νώ από  1024×768 ενώ  τό 
με γεθός της γραμματόσείρα ς στό 100%. Δεί τε τό σχετίκό  α ρθρό. (η ανα λυση 
1024×768 η  μίκρό τερες δεν υπόστηρί ζόνταί) 

 

  

https://www.learnsoft.gr/windowsexplorersettings/
https://www.learnsoft.gr/windowsexplorersettings/
https://www.learnsoft.gr/%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8e%ce%bd-%ce%b3%ce%b9/
https://www.learnsoft.gr/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5/
https://www.learnsoft.gr/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5/
https://www.learnsoft.gr/notallowedapplications/
https://www.learnsoft.gr/%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b8%cf%8c%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%83%cf%89%cf%83%cf%84%ce%ae-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85/


 

Παράρτημα ΙΙ – Τεχνική υποστήριξη 

Αν υπάρχει πρόβλημα στην εγκατάσταση η χρήση της πλατφόρμας 

παρέχουμε απ’ ευθείας υποστήριξη μέσω email ή facebook (όχι τηλεφωνικά) 

μέσω της διαδικασίας που θα βρείτε στην σελίδα αίτημα τεχνίκής υπόστήρίξης. 

Για τα συνεργαζόμενα φροντιστήρια υπάρχει και τηλεφωνική τεχνική 

υποστήριξη σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τέλος αυτής της σελίδας. 

Σε κάθε περίπτωση για να προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να 

πληρούνται οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην σελίδα Έλεγχόί πρίν 

επίκόίνώνήσετε μαζί μας και μόνο όταν όλες αυτές οι προδιαγραφές έχει 

ελεγχθεί ότι πληρούνται να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι ευθύνη αυτού που 

κάνει την εγκατάσταση να σιγουρευτεί για τις παραπάνω προδιαγραφές. 

 

  

https://www.learnsoft.gr/%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82/
https://www.learnsoft.gr/%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b3%cf%87%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b5-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%af-%ce%bc%ce%b1%cf%82/
https://www.learnsoft.gr/%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b3%cf%87%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b5-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%af-%ce%bc%ce%b1%cf%82/


 

Παράρτημα ΙΙΙ – Προστασία προσωπικών δεδομένων χρήστη 

Η πλατφόρμα μαθημάτων και τεστ της εταιρίας μας εγκαθίσταται στον 

υπολογιστή ως μια εφαρμογή με πλήρη δικαιώματα. Αυτό είναι 

απαραίτητο ώστε να είναι δυνατό να λειτουργήσουν οι ασκήσεις 

εξάσκησης μέσα στο πραγματικό περιβάλλον των εφαρμογών του Office 

και των Windows και έτσι η εκπαίδευση να είναι υψηλού επιπέδου. Σε 

διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε η εξάσκηση να γίνεται μέσω 

εξομοιώσεων που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 

εκπαίδευση ουσίας. 

Η εταιρία μας δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι η πλατφόρμα δεν 

καταγράφει ούτε αποστέλλει κανένα δεδομένο του ίδιου του υπολογιστή 

όπως εικόνες, αρχεία ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει αποθηκευμένο στον 

υπολογιστή. Συνεπώς κανένα προσωπικό ή άλλο δεδομένο του 

υπολογιστή δεν διατρέχει κίνδυνο διαρροής από την πλατφόρμα μας. 

Η επικοινωνία της πλατφόρμας με τον server μας περιορίζεται στην 

διαπίστευση και αναγνώριση του χρήστη, τον έλεγχο του λογαριασμού 

χρήστη της πλατφόρμας για να διαπιστωθεί αν έχει το δικαίωμα χρήσης 

της πλατφόρμας και στην αποστολή των στοιχείων χρήσης της ίδιας της 

πλατφόρμας και μόνο. Δηλαδή στην καταγραφή του εκπαιδευτικού 

ιστορικού μέσα στην πλατφόρμα. Για παράδειγμα αν και πότε ένας 

χρήστης παρακολούθησε ένα μάθημα, αν και πότε εξασκήθηκε σε κάποιο 

σετ ασκήσεων τι σκορ πήρε στις ασκήσεις που εκτέλεσε κτλ. 

Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν καταγράφονται άλλες 

πληροφορίες πέραν αυτών που αφορούν στην χρήση της ίδιας της 

πλατφόρμας. 

Στο εκπαιδευτικό ιστορικό έχει πρόσβαση ο ίδιος ο χρήστης της 

πλατφόρμας μέσω του κουμπιού “Αναφορά” που παρέχεται από την 

πλατφόρμα, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του εκπαιδευτικού φορέα 

(φροντιστήριο κτλ) που έκανε την πώληση της εκπαίδευσης και 

εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της εταιρίας μας. Όλα τα στοιχεία αυτού του 

εκπαιδευτικού ιστορικού προστατεύονται από κωδικούς πρόσβασης ώστε 

να διασφαλίζεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν την 

δυνατότητα να τα δουν. 

Η εταιρία μας και ο εκπαιδευτικός φορέας που έκανε την πώληση δεν 

πρόκειται να μοιραστεί ή να αποκαλύψει τα στοιχεία αυτά (εκπαιδευτικό 



 

ιστορικό) σε τρίτους παρά μόνο αν ο χρήστης δώσει την έγγραφη 

συγκατάθεσή του ή αν υποχρεωθούμε εκ του νόμου. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με τα παραπάνω παρακαλούμε 

μην εγκαταστήσετε την πλατφόρμα στον υπολογιστή σας. 

 
 


