HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A
WEBINARGEEKHEZ
RENDSZER KÖVETELMÉNYEK
A WebinarGeek használatához nem kell semmilyen szoftvert letölteni, az előadásokat szinte bármelyik
böngészőn keresztül megnyithatod. A megfelelő hang és kép minőség eléréséhez azonban a következő
rendszer követelményeket biztosítani kell:

Internet letöltési sebesség:
•

60 kB/sec (0,5 Mbps), amennyiben nem ismered az internet kapcsolat sebességét, a
http://www.szelessavindex.hu/ oldalon egyszerűen mérheted azt.

Támogatott operációs rendszer számítógép/laptop esetén:
•

Windows 8 vagy újabb,

•

Mac OS X Mavericks vagy újabb,

•

Linux Ubuntu 10 vagy újabb.

Támogatott operációs rendszer okostelefon/táblagép esetén:
•

iOS 10 vagy újabb,

•

Android OS 4.1 vagy újabb.
Támogatott böngészők:

•

Google Chrome (verzió 65 vagy újabb)

•

Mozilla Firefox (verzió 49 vagy újabb)

•

Mac Safari (verzió 10 vagy újabb)

•

Internet Explorer 11 & Edge (korábbi verzió nem támogatott)

•

Android 4.2 vagy újabb (a Google Chrome 50 vagy újabb)

•

iOS Safari és Google Chrome iOS-re (iOS 10 vagy újabb)

Kérjük, hogy ellenőrizd a számítógépedet és szükség esetén frissítsd az operációs rendszert vagy a
böngészőt!

BELÉPÉS A WEBINARGEEK-BE
1.

Nyisd meg a online tréning visszaigazoló e-mailt!

2.

Kattins a Webinar megtekintése gombra!

3.

Amennyiben a kezdés előtt lépsz be, akkor az előszobába kerülsz, ahol egy visszaszámlálót fogsz
látni.

4.

Amikor elkezdődik az élő előadás a képernyőn megjelenik egy lejátszás gomb. Az előadásra történő
becsatlakozáshoz kattints a lejátszás () gombra!
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A WEBINARGEEK FUNKCIÓ
Most pedig az élő előadás közben használható funkciókat mutatjuk be neked:
Hangszóró némítás.
(Ez a funkció az egér diafelületen történő
mozgatásával hívható elő)

Teljesképernyő funkció.
(Ez a funkció az egér diafelületen történő
mozgatásával hívható elő)

Nyilvános csevegés.
(Minden résztvevő látja.)

Privát csevegés.
(Csak az előadó és a moderátor látja.)

1. Hang vagy kép probléma esetén
kattints ide!
(Ötleteket kapsz a probléma
elhárítására.)

2. Amennyiben nem jelentenek
megoldást az 1. opcióban felsorolt
ötletek kattints ide!

Csevegés.
(Ide írhatod az előadónak vagy a
többi résztvevőnek szánt
üzeneteid.)

Ezzel váltasz egy másik „flash” alapú lejátszóra, amelynek funkcióállító menüsora alább látható.

Kép felbontás

www.saasco.hu

www.gepek-ce-jelolese.hu

Hangerő

Teljes képernyő

machine@saasco.hu
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