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 Το TeleVox είναι ένα πρόγραµµα επικοινωνίας δια µέσου ήχου, 
µεταξύ χρηστών σε όλον τον κόσµο, χωρίς υπεραστική χρέωση. Η 
επικοινωνία γίνεται σε πραγµατικό χρόνο (Real Time). Παρέχει τη 
δυνατότητα για: Full Duplex επικοινωνία, αποστολή αρχείων και 
επικοινωνία µε Text Chat. 
 

 
 
1 Απαιτήσεις προγράµµατος 
 
 Για να τρέξετε το πρόγραµµα αυτό στον υπολογιστή σας  
χρειάζεστε: 
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• Έναν επεξεργαστή 486 στα 100 MHz ή Pentium για καλύτερη 
απόδοση. 

• 8 MB RAM και 6 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό σας δίσκο. 
• Λειτουργικό σύστηµα Windows 95 ή Windows NT και Winsock 1.1. 
• Μία κάρτα ήχου (Full ή Half Duplex), µικρόφωνο και ηχεία. 
• Ένα Modem 14.4 Kbps ή 28.8 Kbps για καλύτερο αποτέλεσµα ή µία 

ενεργή TCP/IP ένωση. 
2 Επικοινωνία µε άλλους χρήστες 
 
 Για να επικοινωνήσετε µε κάποιον χρήστη πατήστε το πλήκτρο 
Call που βρίσκεται στην κεντρική οθόνη. Θα σας εµφανιστεί τότε το 
παράθυρο Call. Μπορείτε να επιλέξετε και να συνοµιλήσετε µε κάποιον 
χρήστη µε τρεις τρόπους: 
 
1. Από το OnLine Users διαλέγοντάς τον και πατώντας διπλό κλικ ή το 

πλήκτρο Dial.  
2. Από το Address Book διαλέγοντάς τον και πατώντας διπλό κλικ ή το 

πλήκτρο Dial. 
3. Γράφοντας την E-Mail διεύθυνσή του και πατώντας το πλήκτρο Dial. 
 

                      



Special edition of the Technical Chamber of Greece on “Video Conference Services on the Internet”, 2000 
 

Μπορείτε να δεχθείτε κάποια κλήση µε δύο τρόπους. Ο πρώτος 
είναι να έχετε ενεργοποιηµένο το Auto Answer. Ο δεύτερος είναι να το 
έχετε απενεργοποιηµένο. Τότε θα σας εµφανιστεί ένα µήνυµα ότι σας 
καλούν. Αν θέλετε να δεχθείτε την κλήση πατήστε το πλήκτρο Accept, 
ενώ αν θέλετε να την απορρίψετε το πλήκτρο Reject. Αν δεν απαντήσετε 
καθόλου το πρόγραµµα θα στείλει στον άλλο χρήστη την απάντηση No 
Answer. 
 
3 Επικοινωνία µε Text Chat 
 
 Αν θέλετε να επικοινωνήσετε µε τη χρήση κειµένου (Text Chat) θα 
πρέπει, αφού συνοµιλείτε µε κάποιον χρήστη, να πατήσετε το πλήκτρο 
Text Chat που βρίσκεται στο κεντρικό παράθυρο του TeleVox. Θα σας 
εµφανιστεί τότε το παράθυρο TeleVox Text Chat. Γράφετε τα µηνύµατά 
σας και τα στέλνετε πατώντας το πλήκτρο Send ή CTRL+Enter. Με το 
πλήκτρο Clear καθαρίζετε την οθόνη του Text Chat. 
 

 
 
 

4 Στέλνοντας και λαµβάνοντας αρχεία 
 
 Καθώς συνοµιλείτε µπορείτε να στείλετε αρχεία πατώντας το 
πλήκτρο Transfer. Από το παράθυρο File Transfer Send, ψάξτε το 
αρχείο µε το πλήκτρο Browse και στείλτε το µε το πλήκτρο Send.  
 Αν κάποιος σας στείλει ένα αρχεία για να το δεχθείτε πατήστε το 
πλήκτρο Accept από το παράθυρο File Transfer Receive. Στη συνέχεια 
από το παράθυρο Save As διαλέξτε που θέλετε να το αποθηκεύσετε και 
πατήστε το πλήκτρο Save. 
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5 Home Page & E-Mail 
 
 http://www.voxware.com 
 info@voxware.com 
 
 
 


