NAVODILO ZA NAMESTITEV IN PRIJAVO V WEBINAR
V svoj elektronski predal ste prejeli obvestilo z dostopom do webinarja/meetinga.
1.

Sledite povezavi, navedeni v e-sporočilu za zadevno e-srečanje.
Lahko tudi obiščete spletno stran http://www.gotomeeting.com/online/entry in
izberete gumb Join a meeting, sistem vas bo vodil čez podoben postopek, kot je navedeno
v nadaljevanju.

2.

Po kliku na povezavo se boste preusmerili na spletno stran GoToMeeting. Za sodelovanje v
webinarju morate imeti na svojem računalniku aktivno aplikacijo GoToMeeting.

Sistem vam bo takoj ob prihodu na to stran ponudil možnost, da zaženete ali shranite
datoteko GoToMeeting Launcher.exe – bodite pozorni na rumeno-belo pasico. Kliknite na
gumb Zaženi.
Počakajte, da se aplikacija namesti, kar bo trajalo približno 20–30 sekund, vmes se bodo
prikazovala različna okna, s katerimi vas bo sistem obveščal o poteku, pri tem vam ni treba
nič storiti.
3.

Po končani namestitvi vam bo sistem ponudil okno za vpis podatkov.

Vpišite svoje ime in priimek ter e-naslov, po želji lahko označite s kljukico tudi okno, da si
sistem zapomni vaše podatke.
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4.

Po vpisu podatkov kliknite na gumb OK in sistem vas bo vključil v webinar; pojavilo se vam
bo naslednje okno:

5.

Če ste že sodelovali v webinarju ali meetingu in torej že imate nameščeno aplikacijo
webinar/meeting, se lahko na spletni strani http://www.gotomeeting.com/online/entry
povsem preprosto prijavite v sistem s klikom na gumb Join a meeting:

Odprla se bo stran z oknom, v katero preprosto vpišite ID-oznako našega srečanja –
vpišite oznako, ki ste jo dobili po e-pošti za zadevo e-srečanje:
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6.

Pokazala se bo tudi vaša nadzorna plošča:

NADZORNA PLOŠČA

S tem gumbom si umaknete oziroma približate nadzorno ploščo.
Če želite, kliknite na ta mikrofon, da postane siv in vas drugi v aplikaciji
ne bomo slišali (pogovor, delo ipd.); sicer vas drugi lahko slišimo.

Naša komunikacija poteka s slušalkami z mikrofonom (ne po telefonu).

Tu se pokaže vaše ime, kot ste ga vpisali ob prijavi v aplikacijo.

Če izbranih polj ne vidite, kliknite na + pri oznaki, ob odprti možnosti bo viden –.
Če imate težave in nas ne slišite ter ste v skrbeh, ali vas mi slišimo, nam v
polje [Type message here] napišite sporočilo. V to polje nam lahko
napišete svoje mnenje, kadar so vsi uporabniki privzeto v tihem načinu
(mikrofon ni aktiven, torej vas ne slišimo).
Vaše sporočilo bomo videli v zgornjem okencu Chat; tudi vi v tem okencu
spremljajte naša sporočila.
Oznaka našega srečanja; ta je drugačna za vsako srečanje.
Če na tem mestu ni vidna ista oznaka, o kateri ste bili obveščeni
po e-pošti za zadevno srečanje, ste očitno v napačnem e-srečanju.

Navodila za webinar
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