OSALLISTUJAN PIKAOHJE / PARTICIPANT
Esivalmistelut ennen istunnon alkua

Osallistuja = participant

1. Uudelleenkäynnistä tietokoneesi
= virkistää muistit, sammuttaa ylimääräiset ohjelmat
2. Liity langalliseen verkkoon
= vakaampi, nopeampi nettiyhteys
3. Kokoushuoneessa tarkista mikrofonisi
= käy Audio Setup Wizard läpi huolella
Meeting -valikko -> Manage My Settings
Advanced settings -ruksia ei päälle, silence level max 10

Verkkokokouksessa osallistuja (participant) on tilaisuuden seuraaja,
voit vain katslla, kuunnella ja lähettää Chat-viestejä.

Kirjautuminen
Avaa selaimesi saamaasi url-osoitteeseen, esim
http://connect.ilonait.fi/esittely
Kirjoita oma nimesi, klikkaa enter.
Mikäli sinulle on annettu käyttäjätunnus ja salasana, käytä niitä
kirjautuessasi.

Linkit

Kommunikointi istunnon aikana (työkalut)

Yleistietoa:

http://www.ilonait.fi -> oppilaitokset tai yritykset -sivuille
http://www.ristonline.com

Istunnon aikana osallistuja voi lähettää Chat-viestejä ja käyttää
osallistujaluettelon huomiomerkkejä (My Status -painikkeen
alta).

Adoben ConnectPro -sivusto:

http://www.adobe.com/products/acrobatconnectpro/

Videon ja äänen käyttö

Testaa yhteydet etukäteen:

Vinkki: käytä aina USB-liitäntäisiä sankaluuria

http://connect.ilonait.fi/common/help/en/support/meeting_test.htm

Kokouksen vetäjä (host) voi antaa osallistujalle mikrofonin/kameran käyttöoikeudet.
Klikkaa kameran ja mikrofonin käynnistyspainiketta tai TALKnäppäintä ruudun alareunassa. Klikkaa “allow” -painiketta.

Adoben vikkisivut:

http://www.adobe.com/resources/acrobatconnect/

FAQ

A. Valitse oikea mikki = Settings

Ääneni ei toimi ollenkaan?
Käynnistä mikrofoni. Klikkaa TALK-painiketta tai sen vieressä
olevaa pikkulukkoa (Hands free), jos sinulla on sankaluurit.

Klikkaa hiiren 2-näppäintä -> Settings -> klikkaa pikkumikkiä, saat säädöt:
- alavetovalikosta oikea mikki
- äänesi voimakkuus = Record Volume
Vihreä pystypalkki heiluu puhuessasi, äänesi menee sisään.

Ääni kiertää?
Connect valinnut webbikameran tai sisäänrakennetun mikin
käyttöön, silloin ääni kiertää.
-> Ota käyttöön sankaluurit ja valitse se mikrofoniksi
-> Tarkista oikeat mikrofoni-asetukset (Settings)

B. Audio Setup Wizard - äänien testaus ja asetukset
Meeting -valikko-> Manage my settings. Käy tämä läpi aina

ennen kokouksen alkua huolella. Voit klita 1/5 lehdeltä Install asentaaksesi Connect Add-in -laajennuksen tietokoneellesi.

Ääni pätkii sinulla?
Sammuta ylimääräiset ohjelmat koneeltasi, mahdollisesti käynnistä koneeseesi uudelleen. Liity langalliseen internet-yhteyteen.

Huom. Jos sankaluureja ei ole käytössäsi,

käytä silloin vain TALK-painiketta: pidä sitä pohjassa, kun puhut.
Katkoviivalla virhreä palkki heiluu, kun äänesi menee sisään.
risto@ilonait.fi

