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Τι εξοπλισμό χρειάζομαι για να λειτουργήσει το MediSign?

Τι εξοπλισμό χρειάζομαι για να λειτουργήσει
το MediSign?
Το MediSign είναι cloud εφαρμογή που λειτουργεί σε υπολογιστή, tablet και smartphone.
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κάτι στον υπολογιστή σας. Είναι διαθέσιμο από όλες τις συσκευές
σας που είναι συνδεδεμένες στο Internet (υπολογιστή, tablet και smartphone).
Το μόνο που χρειάζεστε είναι
μια σύνδεση στο Internet,
ένας σύγχρονος browser
και ένας ενεργός λογαριασμός email.

Σύγχρονος browser
Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ασφάλεια του συστήματος. Για το λόγο αυτό σας ζητάμε να λαμβάνετε
τακτικά όλα τα updates στο σύστημά σας (υπολογιστής, tablet, smartphone) και προφανώς να έχετε
ενημερωμένο και τον browser που χρησιμοποιείτε.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε σύγχρονο browser, ενδεικτικά Google Chrome, Microsoft
Edge, Firefox.
Ο Internet Explorer δεν υποστηρίζεται.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: το MediSign ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ με παλαιές εκδόσεις browser (ή δεν θα
λειτουργήσει σωστά).

Ενεργός λογαριασμός email
Με τον όρο “Ενεργός λογαριασμός email” εννοούμε ένα λογαριασμό email που βρίσκεται σε χρήση
(ανταλλάσσετε κανονικά emails με αυτόν τον λογαριασμό).
Παλαιοί λογαριασμοί email είναι πιθανόν να μην λειτουργούν σωστά. Αναφερόμαστε σε
accounts που πιθανώς δημιουργήσατε πριν αρκετό καιρό και παρέμειναν ανενεργά.
Το σύστημά μας ελέγχει την καλή λειτουργία του email λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που τα
emails που σας στέλνουμε καθυστερούν πολύ ή δεν αποστέλλονται, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αλλάξετε το email που χρησιμοποιείτε με κάποιο σύγχρονο email
λογαριασμό που μπορείτε να δημιουργήσετε ΔΩΡΕΑΝ. Ενδεικτικά:
Gmail https://gmail.com
Microsoft mail https://live.com
Αν χρειαστεί να αλλάξετε το email σας στο MediSign, μπορείτε να το κάνετε εδώ.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Καθώς το email είναι η βασική οδός επικοινωνίας μας, αν το email σας δεν
λειτουργεί σωστά, δυστυχώς, δεν θα μπορέσετε να διατηρήσετε το account σας στο MediSign.

Χρήσιμα video
Πώς να φτιάξετε ενα Gmail account

Video

Πώς να φτιάξετε ενα Microsoft email account

Video
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