
Webinar 
 Warsztaty

Z . J .  P O P K O

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

 

 

Komputer stacjonarny

lub laptop z ładowarką 

Słuchawki (zestaw

słuchawkowy)

Czego potrzebujesz, by

uczestniczyć w

webinarze?

 

1.

2.

3. Dostęp do internetu

Odradzamy korzystanie z
tabletu lub smartfona, gdyż
nie jesteśmy w stanie
zagwarantować połączenia
dobrej jakości.



JAK WEJŚĆ NA WEBINAR?

Na Twojej skrzynce email, będzie znajdowało się zaproszenie zawierające link do webinaru.
Wystarczy, że w niego klikniesz, a zostaniesz przeniesiony w odpowiednie miejsce.



Następnie należy wypełnić wymagane pola i kliknij w WEJDŹ. 



O wyznaczonej godzinie webinar automatycznie się rozpocznie.        
 Wcześniej będzie widoczny panel warsztatowy z odliczaniem czasu. 



JAK TO DZIAŁA?

Po wejściu do pokoju webinarowego uczestnik widzi wszystko, co

pokazuje prowadzący i korzysta z dostępnych narzędzi. 

Z prawej strony znajduje się czat, który pozwala na komunikację 

z prowadzącymi i uczestnikami webinaru. Klikając w prawym dolnym rogu 

na ikonę dłoni możesz podnieś rękę. Ta funkcja może być przydatna 

np. przy ćwiczeniach praktycznych. Dzięki temu prowadzący będzie widział Twoje

zgłoszenie.

Pokój webinarowy

CZAT



Dostępne są też inne statusy, z
których najprawdopodobniej

nie będziemy  korzystać
podczas warsztatów.  Warto
jedynie pamiętać o statusie
"Potrzebuję pomocy", który

może przydać się w przypadku
kłopotów technicznych.

Statusy na czacie



 
Kiedy uczestnik wchodzi do pokoju webinarowego, domyślnie transmisja wideo i dźwięk są wyłączone. Dopiero gdy
prezenter udostępni kamerę i mikrofon konkretnemu uczestnikowi możesz kliknąć przycisk kamery i mikrofonu. Ikonki
zmienią się na kolor zielony. Ważne, pozwól przeglądarce na korzystanie ze swojej kamery i mikrofonu.

JAK WŁĄCZYĆ KAMERĘ I MIKROFON?



Połączenie wideo z prowadzącym i innymi uczestnikami mogą mieć
jednocześnie 4 osoby. Połączenie audio jest dostępne dla 25 osób. Na

naszych warsztatach prawdopodobnie będziemy korzystać z wideo
podczas tzw. "widzeniówek" i będą to właśnie około 4 osoby jednocześnie.

Wszyscy uczestnicy mogą mieć kontakt ze sobą poprzez czat ogólny lub
prywatny oraz z prowadzącym poprzez podniesienie ręki, zadawanie pytań

i inne funkcje dostępne na czacie.



KLIKAJĄC W "PANEL
WYDARZENIA" ->

"UDOSTĘPNIANE PLIKI"
MOŻESZ POBRAĆ

ZAŁĄCZONE W
WEBINARZE PLIKI.

Pliki do pobrania



Odpowiednie słuchawki na webinar to:

Ważne! Sprawdź, czy Twoje słuchawki posiadają mikrofon.



Co robić, gdy nadal pojawia się

problem techniczny?

Możesz skontaktować się na nr:
509 580 042

Czynny przez cały czas trwania
warsztatów.


