Clickmeeting – okno słuchacza

1. Sprawdzenie łącza i przeglądarki
Po otwarciu podstrony webinaru zobaczymy okno jak poniżej:

Rys. 1.
W celu bezproblemowego uczestnictwa w wydarzeniu warto sprawdzić ,czy nasz system i przeglądarka
obsłuży stronę webinaru – Rys. 1.
Przy uczestnictwie jako słuchacz wystarczy że przeglądarka internetowa będzie spełniać wymogi
platformy.

2. Zarządzanie oknami
Po prawidłowym zalogowaniu zobaczymy ekran (poniżej ekran przykładowy):

Rys. 2.
Aby okno AV nie przesłaniało prezentacji można je przypiąć do Panelu wydarzenia klikając na ikonę
(1) Przypnij w prawym dolnym rogu okna AV. Okno zostanie przypięte jak poniżej:

Rys. 3.
Aby je przywrócić klikamy ponownie na tę samą ikonę.
Aby oglądać tylko prezentację można schować cały prawy panel z oknem AV oraz czatu, klikając
na ikonę (2 – szary pasek ze strzałkami) na strzałkę w prawo, jak na Rys. 2.

Rys. 4.
Powrót do poprzedniego wyglądu z możliwością czatu i zadawania pytań następuje po kliknięciu
w ikonę (4) jak na Rys. 4.

Najwygodniejsze jest ustawienie trybu pełnego ekranu – ikona (6) na Rys. 2. Ukrywane są
wówczas paski przeglądarki oraz pasek zadań systemu. Aby przywrócić paski należy ponownie
kliknąć tę ikonę.

3. Czat i zadawanie pytań.
W prawym dolnym rogu ekranu (Rys. 2. ikona (3)) znajdują się dwie ikony: czatu publicznego –
zielona, ustawiona domyślnie jako aktywna oraz zadawania pytani – znak zapytania na szarym polu.
Aby aktywować tryb zadawania pytań należy kliknąć w tę ikonę; tło ikony zmieni się wówczas na
niebiesko. Treść pytania wpisujemy w pole tekstowe z szarym tekstem Wpisz pytanie. Można
wpisać lub wkleić tekst po czym nacisnąć klawisz Enter. Tekst zostaje wysłany do odpowiedniego
panelu.
Jeśli pole tekstowe nie jest widoczne należy zmaksymalizować okno przeglądarki.

4. Pobieranie udostępnionych plików
Aby pobrać udostępniane przez prezenterów pliki, postępujemy następująco:

Klikamy na ikonę Pobierz (w czerwonym kółku).

5. Głosowanie i inne uwagi
Za polem tekstowym z szarym tekstem Wpisz pytanie znajduje się ikona ręki (5) – Rys. 5.

Rys. 5.
Narzędzie to służy do interakcji z prezenterami. Po kliknięciu w ikonę (5) pokaże się pole wyboru.
Posługiwanie się tym narzędziem jest intuicyjne.

6. Uczestnictwo w spotkaniu
Szkolenia w małych grupach organizuje się zazwyczaj jako spotkanie. Zasadniczo układ okna
pozostaje ten sam – zmieniają się tylko uprawnienia użytkownika.
Użytkownik ma możliwość włączenia kamery, mikrofonu oraz udostępniania swojego pulpitu np. w
celu prezentacji rysunku, schematu itp. Znaczenie wyróżnionych ikon omówiono wyżej.
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