
Milliste sündmuste puhul on mõistlik keskkonda Worksup kasutada? Veebiseminar: 57:10 

Worksup on veebipõhine platvorm (pesa), mis on loodud ürituste, konverentside, töötubade ja 
seminaride interaktiivsuse suurendamiseks ja suhtluse edendamiseks ühises veebibrauseris. 
Worksupis on võimalik edastada otseülekande või salvestatud videopilti, luua ja näidata ajakava 
ning koostada osalejatele ülesandeid ja küsitlusi. Lisaks on ürituse korraldajal võimalik selle 
rakenduse abil koguda andmeid ja jagada teavet ning statistikat. Kogutud andmete abil on 
ürituse korraldajal võimalik näha, millised teemad olid publikule kõige enam huvipakkuvad. 

Seega on Worksup-keskkonda võimalik kasutada kõikide sündmuste puhul, kus oleks vaja 
interaktiivselt edastada vaatajatele pilti, päevakava ning kutsuda osalejaid esitama küsimusi ja 
omavahel suhtlema erinevates töögruppides. 

Tutvu sellega, kuidas Worksupis lihtsamat sündmust luua ja seda hallata: 
https://drive.google.com/file/d/180uapCiQ_T72L0y8kfwUJSqVa1m6cEa9/view 

Projektijuhtimine (lisateenus): 
https://docs.google.com/presentation/d/1sl2KEq2MSswX5OwpaZ9WRHgCqrtYuHbQU0tyUfBm7
hw/edit?usp=sharing 

Kas mingi kogus analüütikat sisaldub ka baaslitsentsis? Veebiseminar 1:36:38 
Jah. Baaslitsentsis on olemas anonüümsed  koondnumbrid ja controls menüüd mitu erinevat 
sisselogimist on toimunud.  

Analüütikavõimalused: 
https://docs.google.com/document/d/1n_Gb5wa6ZlnmXd4hKPZygSnVb8zA116r3PKNKgplVeg/e
dit  

Kuidas saaksime korraldada videokonverentsi, ilma et peaksime tellima 
produktsioonifirma?  Kuidas saaksin live videoga konverentsi teha?  

Tõsi – striimi saab vabalt luua, toota, hallata ka oma jõududega. Näiteks YouTube Live’i, Vimeo 
Live’i või TÜ enda striimiserveri kaudu. Võimalik ka läbi ülikooli multimeedia meeskonna, kes 
loob vajaliku pesa UTTV-sse. 

Kui striim on istutav (embeddable), saate selle paigutada Worksupi. Soovitame selle kindlasti 
osaleja vaates läbi testida juba paar päeva enne sündmuse algust. Veebiseminar: 1:19:00 

Worksup ja Zoom koostöö? Veebiseminar: 1:12:19 
Kui toodad Zoomi veebinarist (Webinar) või kohtumisest (Meeting) striimi (näiteks via YouTube 
Live, Vimeo Live või TÜ striimiserver), siis selle saad istutada Worksupi sisse. Selline variant 
töötab näiteks distantsilt esitlejate või panelistide striimi sisse saamiseks. 

Zoomi videokonverentsi Worksupi sisse (veel) istutada (embed) ei saa. Küll saab programmi 
lisada linke liitumaks Zoomi videokonverentsiga väljaspool Worksuppi. 

Kas Worksup toetab sünkroontõlget? Veebiseminar: 1:07:51 
Jah, videoproduktsioon peab toetama paralleelseid kanaleid. Võimalus on striim istutada sellises 
pleieris, mis toetab audiokeele valikut. 
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Kas streami tavalise lingiga ei saa lisada? Veebiseminar: 1:13:20 
Jah, saab küll. Tuleb arvestada, et sellisel juhul link ei avane osalejale vasakul kastis automaatselt 
Worksup sees, vaid erinevas aknas. 

Kas faili saab üles laadida ainult admin? Veebiseminar: 1:00:25 
Faile saab üles laadida ainult administraator kontolt (edaspidi admin). Ainult üks admin loob 
sündmuse raames sisu.  

Milline on failide (word/pdf/ppt) üles- ja allalaadimise võimekus Worksupis?  
Iga osaleja saab jagatud faile alla laadida, mahtude võimekus on piisav. 

Kui kasutada ülikooli ostetud litsentsi ja luua üritus, kas saan adminiks lisada ka tehnilise 
partneri, kes pole ülikoolist? St kas saan talle anda õigused üritust muuta? Veebiseminar: 
1:02:59 ja 1:22:50 
Worksup reegel ühel üritusel saab olla üks admin. Usaldusväärsele partnerile delegeerimise 
korral tuleks jagada oma kasutajanime ja parooli.  Teisi kasutajaid admini staatusesse lisada ei 
ole võimalik. Samaaegselt Worksupis muudatuste tegemine ei ole soovitatav ja tuleks vältida 
samaaegset toimetamist. 

Kui suur peaks olema tehnilise toe grupp, et hallata igas paneelis toimuvat? Kas küsimustele 
saaks vastata ka keegi osalejatest? Veebiseminar: 1:10:11. Kõik oleneb konkreetsest 
sündmusest ja võimalustest. Lähtuma peaks siin ürituse põhiselt, ettepanekud saata 
support@worksup.com.  

Kas enda kommentaari saab ka kustutada? Veebiseminar: 1:00:46 
Osaleja esitatud kommentaare/küsimusi ise kustutada või tagasi võtta ei saa. Seda saab teha 
ainult administraator. Läbi CHATI tuleks saata märguanne administraatorile, kes kommentaari 
saab kustutada.  

Miks mu küsimus on anonüümne? Veebiseminar: 1:06:40   
Hetkel on esmane eelistus on osalejatele küsimuste esitamine anonüümselt. Erilahendusena 
(eritellimus) on võimalik saab sättida ka nii, et autenditud osalejate küsimustel on nimi küljes. 

Polli tulemusi saab kuvada vaid admin. Võiks olla nupp küsimuse juures polli kuvamiseks. 
Veebiseminar: 1:14:20 
Nupu funktsioon on arendusjärgus. Lisavõimalusena olemas, vaata videost lingi näitamist. 

Kuidas ma vastajana küsitluse  vastuste hetkeseisu näen? 
Hetkeseisu praegu ei ole võimalik vastajal automaatselt näha, see on arendusprotsessis. Admin 
saab jagada hüperlinki, mis avaneb uues brauseri aknas. Vaata lisa võimalusi veebiseminar: 
1:14:21 

Kas osalejate nime ette on võimalik lisada ka riigi lipu märki? 
Disaini erilahendusena on võimalik. Veebiseminar: 1:06:16 

Kas südamekesed agenda kujunduses tulevad alati kaasa?  Veebiseminari: 1:28:23.  
Disaini erilahendusena saab ikoone saab muuta. Osaleja vaates on võimalik märkida meeldivaks 
enda jaoks olulised sessioonid ja need filtreerida muust programmist.  
 
Kas on oht, et mõne vanemat sorti arvuti/ brauseri puhul ei jõua see Worksupi ära 
jooksutada? St mis on miinimumtingimused kasutaja arvutile? Vaata veebiseminari: 1:04:41 
Vajalik streami nõuete järgimine ja interneti kiirus. Worksup toetab kõiki suuremaid interneti 
brausereid. 
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Paaril protsendil lingi saanutest ei avanenud Worksup (avanes valge leht) või küsis ID. Miks? 
Vaata veebiseminari faili aeg: 1:24:50. Antud probleemi puhul pöörduda support@worksup.com  

Kas kui mul on seitse paralleelsessiooni korraga käimas, siis kas nad lähevad kõik sinna meedia 
alla ja osaleja saab nende vahel liigelda? Vaata veebiseminari: 1:20:54 

Kui Worksupis on profiil täidetud aga osalejate nimekirjas ei näe ennast. Milles võiks olla 
põhjus? Veebiseminar 1:23:38 
Osalejate all enda profiil ei ole nähtav, enda kuvatavaid andmeid saan kontrollida oma profiili 
alt.   
 
Kas silte saaks NETWORKING juures ette tekitada (aitab osalejatel valida)? Veebiseminar: 
1:29:20 
Erilahendusena võimalik. Silte saab juurde tekitada kui ka ära võtta. Vastavalt ürituse formaadile, 
mida parasjagu vaja on. 

Vestlused CHAT. Veebiseminar 1:30:00 
 
Paraku vestlused ei toimu  kas on võimalik, et sõnumid ei laku kohale või saaja neid ei näegi? 
Võiks olla automaatne teavitus, kui uus sõnum on saabunud. Veebiseminar 1:34:17 

Kas korraldajal on võimalik saata kõigile registreerunutele korraga uut infot Worksupi kaudu? 
Kas on mingi teadete tahvel, mida kõik saaks näha oma töölaual? 
Siinkohal on sobiv luua eraldi CHAT, kus korraldaja saab edastada teateid ja vastata saabunud 
küsimustele. 
 
Kas on võimalik näidata näidet toimunud postersessioonist EXPOs? Veebiseminar: 1:16:55 
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