Webex – manuál pro účastníky webinářů
Připojení k webináři
•

Klikněte na odkaz, který jste obdrželi mailem přímo od Webexu, nebo od zaměstnance DZS.

•

Dostanete se na stránku se základními údaji o webináři a samotným připojením.

1. Když pořadatel webinář spustí (zpravidla cca 20 min. před ohlášeným začátkem webináře),
zaktivní se pole pro vyplnění jména a mailové adresy. Zde uveďte:
First name: Zkratka názvu naší školy, např. SŠ a VOŠ elektro
Last Name: koncové šestičíslí vašeho projektu 201X-1-CZ01-KA102-0XXXXX, např. tedy
0XXXXX
E-mail: vet@dzs.cz
2. A můžete se připojit
3. V některých případech může pořadatel nastavit vyžadování dalších dodatečných informací.
Např. organizace, telefonní číslo atp. Nebo může vyžadovat i heslo „Event Password“.
V našem případě heslo není vyžadováno, netřeba cokoliv měnit

Připojení k webináři – detail „jak se připojit“
•

Pořadatel spustil webinář = jsou aktivní pole pro vyplnění vašich údajů (takto budete
zobrazeni v seznamu účastníků na webináři)

•

Po vyplnění klikněte na tlačítko „Join Now“

•

Pozn.: pokud není webinář ještě vůbec spuštěn není možné se na něj přihlásit

Spuštění webináře – instalace rozšíření Cisco Webex
•

Spuštění Webexu může vyžadovat instalaci doplňku do Vašeho prohlížeče

•

Doplněk nainstalujte

Již jste připojeni – teď ještě zvuk
•

V okamžiku, kdy se pořadatel/prezentér připojí ke „hlasové konferenci“ budete vyzváni,
abyste jej následovali

•

Klikněte na „Yes“

•

Dále se můžete ještě setkat s vyskakovacím oknem pro otestování nastavení vašeho zařízení
pro přehrávání a záznam zvuku

•

Webináře jsou primárně nastaveny tak, že Vy slyšíte prezentéra, ale sami nemáte možnost
hlasově do webináře zasahovat.

Chat – možnost psaní zpráv a dotazů na webináři
•

Účastníci we webináři jsou: Speaker: Host – neboli prezentující=Dům zahraniční spolupráce,
dále může být Panelist – ten kdo Vám bude odpovídat na chat dotazy a dále
Attendees=samotní účastníci.

•

Kliknutím na účastníky se Vám otevře vyskakovací okno se seznamem účastníků připojených
na webinář

Chat – možnost psaní zpráv a dotazů na webináři
•

Ve webináři naleznete možnost psaní krátkých zpráv =chat

•

Je potřeba nastavit odpověď na možnost „All participants“

•

Na vaše odpovědi budeme průběžně odpovídat

•

U chatu je také možnost „zaklikávacích“ značek, které můžete používat na vyzvání
od prezentujícího

