Občianske združenie "SAIB", Pri kalvárii 614/31, 917 01 Trnava

Návod pripojenia na online prednášku SAIB cez internetový
prehliadač
Na pripojenie sa na online prednášku cez internetový prehliadač nepotrebujete nič, len počítač,
internet a vykonať nasledovné 4 jednoduché kroky.

(1) Zadanie prístupovej internetovej adresy
Za prvé, musíte mať "Prístupovú adresu" do virtuálnej prednáškovej miestnosti. Táto je kľúčová,
nakoľko bez nej sa na online prednášku nedostanete. Túto "adresu" Občianske združenie SAIB
zverejní vždy ku každej online prednáške a to buď na stránke www.saib.sk, alebo na svojej
Facebookovej stránke, alebo Vám ju pošle na Váš email.
Pokiaľ ste už registrovaný na online prednášku, ale prístupová adresa ešte nebola zverejnená, musíte
byť trpezlivý a počkať, kým ju nezverejníme.
Túto "Prístupovú adresu" zadajte do internetového prehliadača. Najjednoduchšia forma je taká, že sa
na zverejnenú prístupovú adresu napr. na webe www.saib.sk dá kliknúť a následne sa Vám otvorí
internetový prehliadač.

(2) Výber spôsobu pripojenia do virtuálnej prednáškovej miestnosti
Následne by Vám mala zobraziť rovnaká alebo veľmi podobná stránka obrázku č.1.
Tam zvolíte možnosť "Pokračovať v tomto prehliadači"

Obrázok č.1 (výber spôsobu pripojenia do virtuálnej prednáškovej miestnosti)

(3) Nastavenie pripojenia na online prednášku
Po výbere "Pokračovať v tomto prehliadači" by sa mala zobraziť stránka rovnaká alebo podobná
obrázku č.2.
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Na tejto stránke si nastavte 4 nastavenia, označené číslami 1 až 4 a to v nasledovnom poradí:
(1) Sem napíšte Vaše meno a priezvisko. Je to veľmi dôležité, aby sme Vás mohli identifikovať.
(2) Zapnite alebo vypnite si kameru (necháme na Vaše rozhodnutie)
(3) Vypnite si mikrofón (aby nebol zbytočný hlasný šum)
(4) Stlačte tlačidlo "Pripojiť sa teraz"

Obrázok č.2 (Nastavenie pripojenia na online prednášku)

(4) Čakáreň
Následne budete informovaný o tom, že musíte počkať, až Vás organizátor online prednášky vpustí
do "virtuálnej prednáškovej miestnosti". Toto môže chvíľu trvať, preto Vás prosíme o trpezlivosť.
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