
Na kilka dni przed konferencją otrzymają Państwo link prowadzący do
spotkania.

Niniejsza instrukcja wyjaśnia dalsze kroki.

Proszę pamiętać, że przesyłanie i odbieranie obrazu podczas konferencji
online wymaga odpowiednio przygotowanego komputera, łącza
internetowego oraz zaktualizowanego oprogramowania (np. przeglądarki
internetowej).

Prosimy pojawić się kilka minut przed rozpoczęciem konferencji, żeby
mieć czas na rozwiązanie ewentualnych problemów technicznych.



Po kliknięciu w link spotkania pokaże się następująca strona

1. Przycisk uruchomienia spotkania (jeżeli mamy zainstalowaną
aplikację Zoom na komputerze)

2. Link do ściągnięcia aplikacji

3. Link do wejścia na spotkanie przez przeglądarkę



Prosimy pamiętać, aby mieli Państwo zainstalowaną najnowszą wersję
aplikacji Zoom lub skorzystali z wersji przeglądarkowej. W celu jak
najlepszego i bezproblemowego uczestnictwa w konferencji prosimy też
zadbać o stosowny sprzęt komputerowy i łącze internetowe.



Po wybraniu opcji wejścia na spotkanie przy użyciu przeglądarki
internetowej (czyli bez instalowania aplikacji Zoom)

1. Żeby nie mieć problemów z mikrofonem i kamerą, musimy pozwolić
przeglądarce na korzystanie z nich

2. W tym polu wpisujemy swoje imię i nazwisko

3. Mamy do dyspozycji przyciski włączania / wyłączania mikrofonu
i kamery, żeby nie wejść na spotkanie z włączonymi obiema rzeczami



Po wejściu na spotkanie musimy jeszcze tylko kliknąć przycisk Join Audio
by Computer :



Ta część dotyczy podziału na pokoje.

Jeśli według programu konferencji sesja lub wykład odbywa się w jednym
z pokojów oznacza to, że należy wejść do odpowiedniego pokoju przy
pomocy funkcji Breakout rooms.



Pokoje wybieramy z dolnego menu — opcja Breakout Rooms:

A następnie klikamy w przycisk Join po prawej stronie pokoju:



Ta część instrukcji dotyczy włączenia tłumaczenia podczas wystąpienia.



Aby włączyć dźwięk tłumacza zamiast oryginału musimy wybrać z menu
na dole ekranu Interpretation:

Pokaże się nam menu, w którym możemy wybrać język przemówienia, jak
również wyciszyć całkowicie oryginalny dźwięk, jeżeli korzystamy
z tłumacza.



DLA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH

Ta część instrukcji dotyczy współdzielenia ekranu podczas swojego
wystąpienia.



Żeby udostępnić ekran wybieramy zielony przycisk Share Screen
z dolnego menu:



Po czym ukaże nam się okno wyboru udostępnianego materiału:

Możemy udostępnić cały ekran — opcja Entire screen (czyli będziemy
pokazywali całą swoją aktywność na komputerze) — lub tylko okno
prezentacji — opcja Window, przy czym musimy mieć wcześniej włączony
plik z prezentacją (nie w trybie prezentacji) i wybieramy go z listy.



Tryb udostępniania konkretnego okna programu — w tym przypadku była
uruchomiona tylko przeglądarka, więc tylko okno przeglądarki mamy do
wyboru.


