INSTRUKCE PRO VZDÁLENÉ ŘEČNÍKY A MODERÁTORY
NEMLEK 2021
DŮLEŽITÉ INFORMACE
➢
➢
➢
➢
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Přihlaste se do platformy a vyplňte svůj osobní profil.
Sestavte si svůj Osobní program ikonkou Srdíčka.
Navštivte EXHIBITION abyste se dozvěděli víc o partnerech NEMLEK 2021.
Spojte se s ostatními účastníky přes Chat networking.
Pokud jste při registraci na akci použil jiný e-mail, než při přihlašování abstrakt, prosím kontaktujte náš
HELPDESK.

TECHNICKÉ POŽADAVKY
Pro správnou funkci virtuální platformy, NEMLEK 2021, prosím dodržujte minimální systémové
požadavky:
➢
➢
➢
➢

Microsoft Windows a Mac OS (ostatní zařízení nemusí být plně podporována)
Aktualizovaný Chrome a Microsoft Edge (ostatní prohlížeče nemusí být plně podporovány)
Sluchátka s mikrofonem jsou doporučena
Stabilní internetové připojení bez blokovaných portů (doporučené minimum 10/10 Mbps)

PŘIHLÁŠENÍ
w

Pro účast na kongresu se přihlaste na webovou stránku platformy (https://nemlek2021.gcon.me/) a
poté klikněte na tlačítko Přihlášení v pravém horním rohu

⮚ Stránka bude požadovat zadání Vašich přihlašovacích údajů (email a heslo).
➢ Při prvním přihlášení budete požádáni o zadání hesla, které vám přijde na email použitý při registraci
na kongres. (email přijde z adresy info@gcon.me).

NAHRÁVÁNÍ PREZENTACÍ
Tipy pro nahrání před-natočené prezentace
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Použijte klidné, tiché místo.
Vyhněte se místům s ozvěnou. Místnost by měla být co nejmenší, vybavena nábytkem, koberci a
závěsy pro lepší pohlcení ozvěny.
Použijte prosím sluchátka s kvalitním mikrofonem. Pokud možno se vyvarujte použití vestavěného
mikrofonu ve vašem notebooku.
Při použití PowerPoint prezentačního módu doporučujeme použít Laserové ukazovátko. (režim
prezentace => levý dolní roh => laserové ukazovátko).
Použijte prosím bílé stěny, použijte dostatečné osvětlení a nemiřte kamerou proti oknu, či jinému
zdroji světla.
Nenahrávejte prosím videa delší, než je délka vaší prezentace.

Kde a jak nahrát před-natočenou prezentaci:
➢
➢

➢

Po přihlášení prosím navštivte Osobní stránku, kterou najdete v pravém horním rohu pod Vaším
jménem
Poté použijte tlačítko Nahrát prezentaci

Pro nahrání vaší před-natočené prezentace využijte tlačítko Nahrát prezentaci.
o Velikostní limit je 200 MB.
o Podporovaný typ souborů je: PPTX, PDF a MP4

PŘÍPRAVNA a TESTOVÁNÍ
Vaše vybavení a internetové připojení může silně ovlivnit prezentování během Živého přenosu. Proto
silně doporučujeme před samotnou prezentací navštívit Přípravnu pro řečníky – záložka JSEM
ŘEČNÍK.

Nezapomeňte navštívit přípravnu pro řečníky nejpozději 1 hodinu před zahájením přednášky,
abychom Vám mohli poskytnout podporu v případě technických problémů.
Chcete-li otestovat kvalitu živého přenosu (dostupná pro řečníky):
➢
➢
➢

Navštivte Přípravnu pro řečníky
Průvodce Vás provede celým procesem testování. Chcete-li test provést, stiskněte tlačítko Další krok.
První test ověří rychlost Vašeho připojení k internetu a verzi prohlížeče. Uvědomte si, že test rychlosti
internetu se provádí přímo na Naší platformě virtuální konference a nemusí odrážet rychlost internetu
zaručenou Vaším poskytovatelem internetu.
➢ Po otestování mikrofonu, kamery a sdílení obrazovky finální test ověří, zda má Vaše síť povolený port
9000, který je vyžadován pro sdílení obrazovky a připojení živého přenosu. Pokud je vše v pořádku,
uvidíte video potvrzující, že všechny testy proběhly v pořádku.
➢ Pokud některý z těchto testů selže, kontaktujte přímo technickou podporu.

•

Prezentaci můžete ovládat tlačítky Dozadu / Dopředu

•
•

Mikrofon a kamera mohou být vypnuty a zapnuty pomocí tlačítek.
Během Živého přenosu můžou diváci pokládat Otázky pomocí Q&A.

•

Chat – slouží ke komunikaci řečníků, moderátorů a technické podpory. V případě potíží neprodleně
prosím kontaktujte technickou podporu v chatu nebo na Helpdesku.

•

Pro dokončení testu prosím použijte tlačítko Opustit přípravnu.

Pokud některý z těchto testů selže, kontaktujte přímo technickou podporu na HELPDESKU.

AKTIVNÍ ÚČAST (ŘEČNÍCI & MODERÁTOŘI)
Pro aktivní účast (prezentování, moderování) prosím klikněte na tlačítko JSEM ŘEČNÍK, poté tlačítko
PÓDIUM.
➢

Po připojení do sekce PÓDIUM, uvidíte pouze k vám přiřazené sekce a prezentace
o Pro připojení do sekce stiskněte: Vstoupit do sekce
o To Vám umožní aktivně přispět do konference – sdílení obrazovky, mikrofon a webkamera.
Připojit se bude možné cca 5 minut před začátkem sekce.

MODERÁTOŘI (CHAIRS)
➢

Pokud jste předsedající sekce, prosíme Vás o zapnutí mikrofonu a webkamery na začátek pro uvedení

sekce a na konci pro pokládání dotazů.

ŘEČNÍCI (SPEAKERS)
➢

Pokud jste řečník, tak po vstupu do sekce uslyšíte předsedající sekce, kteří následně povolí Vaše sdílení
mikrofonu a obrazovky pro možnost prezentování.

Před tím, než aktivně vstoupíte do vaší sekce, tak se prosím ujistěte, zda jste úspěšně
absolvovali Přípravnu pro řečníky.

SLEDOVÁNÍ ŽIVÉHO PŘENOSU a Q&A
Pro sledování LIVESTREAMU:
➢

Právě probíhající Živé přenosy můžete nalézt pod tlačítkem ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ

➢

Po kliknutí na jednotlivou virtuální místnost se zobrazí právě běžící Živé vysílání
o Pro vyhledání jednotlivé Sekce použijte prosím Program, kde můžete vyhledat vámi
požadovanou sekci, či prezentaci.

Pokládání otázek během Živého přenosu:
➢
➢

Položte otázku tlačítkem Otázka
Vyčkejte na to, až bude Vaše otázka přečtena
o Otázky jsou čteny a organizovány Moderátorem
o Otázky jsou nejčastěji zodpovídány po skončení prezentace
o Otázky jsou před začátkem nové prezentace smazány

SPRÁVA PROFILU
Pro vylepšení virtuálního prostředí, prosím nahrajte svoji profilovou fotku a váš popisek:
➢

Můžete spravovat svá data pod tlačítkem s vaším jménem v pravém horním rohu.

➢
➢

Poté klikněte na Osobní stránka
Zde můžete změnit svůj Profilový obrázek a telefonní číslo. (tel. číslo slouží pouze pro organizátory)
o Nezapomeňte uložit změny pomocí tlačítka Uložit změny
Na ostatních záložkách můžete změnit svůj Popisek a Sociální media, která budou zobrazena na vašem
profile:
o Nezapomeňte uložit změny pomocí tlačítka Uložit změny
o Sociální media můžete vložit jak LINKEM, tak Profilovým jménem

➢

HELPDESK
Pokud narazíte na technické potíže a potřebujete podporu od Našeho technického týmu, kontaktujte
nás prostřednictvím nabídky Helpdesk. Zde naleznete odkazy na stažení různých instrukcí nebo
možnost živého chatu přímo s naším pracovníkem podpory.
Svoji zprávu napište do chatu a klikněte na odeslat, tím se Váš chat přidá do fronty podpory a jeden z
našich pracovníků Vám odpoví co nejdříve – během provozní doby.
➢
➢

Chat můžete kdykoliv opustit a vrátit se k němu, zůstane po Vás uložen.
Chat můžete nechat otevřený v samotném okně prohlížeče, zatímco stále sledujete přednášku.

Během kongresu
Živá podpora vám bude k dispozici v době kongresu během následujících hodin.
Před kongresem
Obsluha Helpdesku bude odpovídat co nejdříve na Vaše dotazy.

