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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
To Λογισμικό NetSupport Schools 12.5, συνοδεύεται από δύο τύπους άδειας αναλόγως του τύπου εγκατάστασης: 

 Άδεια χρήσης του Καθηγητή (Tutor) – 1 θέση εργασίας (δυνατότητα σύνδεσης με 40 θέσεις εργασίας) 

 Άδεια χρήσης του Μαθητή (Student) – 1 θέση εργασίας 

Η άδεια χρήσης του Καθηγητή μεταφράζεται ως 1 άδεια για την Κονσόλα Ελέγχου, με δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 

και 40 σταθμών/θέσεων μαθητή.  

Το κάθε σχολείο θα λάβει ενημέρωση για τον αριθμό αδειών που αναλογεί σε κάθε εργαστήριο. 

 

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Για την εγκατάσταση του λογισμικού NetSupport Schools 12.5 έχουν δημιουργηθεί 2 πακέτα αυτόματης 

εγκατάστασης, ένα για κάθε ρόλο (καθηγητή/μαθητή). Με την ολοκλήρωση της αυτόματης εγκατάστασης, το 

λογισμικό θα είναι έτοιμο και ενεργοποιημένο με την αντίστοιχη άδεια. Η μόνη εργασία που θα πρέπει να 

ακολουθηθεί είναι η ρύθμιση για το συγκεκριμένο εργαστήριο, και η παραμετροποίηση αναλόγως των 

προτιμήσεων του κάθε εκπαιδευτικού. 

Εφόσον έχετε αποσυμπιέσει το αρχείο που έχετε λάβει, θα δείτε τα ακόλουθα αρχεία/φακέλους στον 

αποσυμπιεσμένο φάκελο: 

 

2.1 Απενεργοποίηση Παγώματος Δίσκου 
Πριν την εγκατάσταση, απενεργοποιήστε οποιοδήποτε πρόγραμμα παγώματος του σκληρού δίσκου έχετε 

εγκατεστημένο (DeepFreeze, DriveVaccine, RebootRestore). Για την περίπτωση των DriveVaccine, RebootRestore, 

θυμηθείτε μετά το τέλος της εγκατάστασης να ενημερώσετε το Baseline της εγκατάστασης μέσα από το μενού του 

αντίστοιχου λογισμικού και της επιλογής (Update Baseline – ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ το Update Now). Δεν είναι απαραίτητο 

να απενεργοποιήσετε το λογισμικό πριν την εγκατάσταση αλλά σε περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε 

επανεκκίνηση του Η/Υ μετά το τέλος της εγκατάστασης για να έχετε μια πιο ομαλή εγκατάσταση, θα πρέπει να 

θυμηθείτε να το ενεργοποιήσετε πάλι πριν ή μετά την ενημέρωση του Baseline. 

2.2 Εγκατάσταση για μαθητή αν χρειάζεται – Win10 Images το έχουν ήδη 

εγκατεστημένο (Student) 
Ανοίξτε τον φάκελο Student. To περιεχόμενο είναι το πιο κάτω: 

 

Εκτελέστε το αρχείο Autosetup.cmd και ΟΧΙ το setup.exe. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτόματα και στο τέλος 

της εγκατάστασης το λογισμικό θα είναι έτοιμο και ενεργοποιημένο. Δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ρύθμιση για 

τον σταθμό του μαθητή. Το λογισμικό είναι έτοιμο για χρήση, εφόσον και το λογισμικό του καθηγητή είναι 

εγκατεστημένο και ρυθμισμένο. Μην ξεχάσετε να ενημερώσετε το Baseline. 
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2.3 Εγκατάσταση για Καθηγητή (Tutor) – warning: Τα Win10 Images έχουν ήδη 

εγκατεστημένο το (Student) για αυτό πρέπει να το κάνετε Uninstall πριν να κάνετε 

εγκατάσταση το (Tutor) 
Ανοίξτε τον φάκελο Teacher. To περιεχόμενο είναι το πιο κάτω: 

 

Εκτελέστε το αρχείο Autosetup.cmd και ΟΧΙ το setup.exe. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτόματα και στο τέλος 

της εγκατάστασης το λογισμικό θα είναι έτοιμο και ενεργοποιημένο. 

Από μέρους του καθηγητή θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις για την σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ 

των μαθητών, καθώς και παραμετροποίηση αναλόγως των προτιμήσεων σε κάθε περίπτωση. Για πληροφορίες 

που αφορούν τη χρήση, ρύθμιση και παραμετροποίηση του λογισμικού, ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης που 

υπάρχουν σε μορφή αρχείου pdf στον αποσυμπιεσμένο φάκελο ή από την ιστοσελίδα του NetSupport 

(https://www.netsupportsoftware.com/resources/resources-nss/). Μην ξεχάσετε να ενημερώσετε το Baseline. 
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