Připojení do videokonferenční místnosti není nic náročného. Instrukce Cesnetu jsou při
jednotlivých krocích natolik návodné, že pouhým jejich sledováním se Vám během pár minut
podaří:




Přihlásit
stáhnout si program Adobe Connect, který je k propojení třeba – jeho stáhnutí je časově
nenáročné
připojit se do místnosti a tam ovládat chat, webkameru i mikrofon.

Pokud byste se při jakémkoli kroku zasekli, je možné postupovat pomocí následujícícho návodu,
který je možná svojí délkou děsivý, ale to jen proto, že jsme se v něm s kolegyní snažily zachytit
všechny podrobnosti. Věříme, že většina z Vás ho vůbec nepoužije. Pokud by technické potíže
nešly vyřešit ani s pomocí návodu, je možné nám psát o pomoc (bibliofilie@mzk.cz), nebo volat
(728 409 103, 602 967 407).

Návod
1. Do mailu Vám přijde předem automaticky generovaná zpráva s upozorněním o konání
videokonference. Bude obsahovat název akce, čas konání podle UTC (koordinovaný světový
čas, pro naše časové pásmo je třeba přičíst dvě hodiny), odkaz na videokonferenční místnost
a PIN, kterým se do místnosti přihlásíte. V tuto chvíli ještě místnost není funkční, otevře se až
v čase, který je v mailu uvedený jako začátek.

2. Další automaticky vygenerované upozornění Vám přijde opět mailem ve chvíli, kdy se
videokonferenční místnost otevře. Znovu obsahuje odkaz, který je tentokrát už funkční:

3. Kliknutím na odkaz se dostanete na přihlašovací stránku, na které zakliknete Vstup pro
návštěvníky / Enter as a guest:

4. Objeví se přihlašovací tabulka, do které vepíšete své jméno a příjmení (Jméno / Name) a
čtyřmístný číselný PIN (Room Passcode), který Vám přišel v předchozích dvou
vygenerovaných mailech. Stiskněte tlačítko Enter Room.

5. Nyní je potřeba, abyste si stáhli program Adobe Connect, pomocí kterého se propojíme.
Stiskněte tlačítko Download Now:

6. Váš počítač zareaguje podle toho, jaký používáte prohlížeč. Je třeba potvrdit, že chcete
soubor skutečně stáhnout (prohlížeč Microsoft Edge).

7. Otevře se vám Průzkumník souborů, ve kterém dvakrát poklikejte na složku s instalačními
soubory programu Adobe Connect – AdobeConnectAddInstaller (prohlížeč Microsoft Edge).

… nebo…
Tento krok v prohlížeči Google Chrome může vypadat následovně: Rozklikněte šipku a
klikněte na zachovat.

8. Klikněte ve stahovací liště na zazipovanou složku s instalačními soubory programu Adobe
Connect, aby se Vám složka otevřela (prohlížeč Google Chrome).

9. Otevře se rámeček se zazipovanými instalačními soubory. Křížkem zavřete nabídku na
zakoupení programu WinRar a klikněte na složku s instalačními soubory (prohlížeč Google
Chrome).

10. Ať už máte jakýkoliv prohlížeč, otevře se průvodce instalací programu Adobe Connect, ve
kterém klikněte na Next (další).

11. Klikněte na Install (instalovat):

12. Stiskněte Finish (dokončit):

13. Vraťte se zpátky do mailu a klikněte znova na odkaz na videokonferenční místnost. Znovu do
rámečku na přihlašovací stránce vepište čtyřmístný PIN (Room Passcode) potřebný k vstupu
do místnosti a stiskněte Enter Room:

14. Váš internetový prohlížeč se Vás bude ptát, zda chcete skutečně spustit aplikaci potřebnou
pro chod videokonference. Stiskněte Yes (ano) (prohlížeč Microsoft Edge).

…nebo…
Váš internetový prohlížeč se Vás bude ptát, zda chcete skutečně spustit aplikaci potřebnou pro chod
videokonference. Stiskněte Spustit aplikaci URL:Addin Protocol (prohlížeč Google Chrome).

15. Tímto jste se připojili do videokonferenční místnosti. V horní šedé liště si zapněte
reproduktor, mikrofon i webkameru (zapnuté svítí zeleně). V pravém horním rodu stiskněte
Start sharing (začít sdílet svůj obraz i zvuk s ostatními), můžete se s nimi pozdravit a
vyzkoušet, že se se všemi slyšíte. Zesilte si zvuk u sebe na počítači, abyste dobře slyšeli
přenos.

16. Pokud by Vám cokoli nefungovalo, pište dotazy do chatu v levém dolním rohu obrazovky,
poradíme Vám.

17. Jednotlivé prezentace budou probíhat na velké ploše uprostřed a přednášející je budou
komentovat. Po příspěvku proběhne diskuse. Diskutující budou psát dotazy do chatu,
moderátor bloku otázky přetlumočí přednášejícímu a přednášející odpoví.

18. A na závěr, pokud byste si okno s videokonferencí během přenosu shodili, najdete jej v liště
pod touto ikonou:

Doufáme, že vše proběhne hladce bez větších technických zádrhelů!
Těšíme se!

