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Worksupi virtuaalkohtumiste lahenduse kirjeldus

Lühikirjeldus

Worksupi virtuaallkohtumisted võimaldavad ruumiga liituda kuni 100 osalejal, seejuures kuni 12 osalejat saavad samaaegselt oma
kaamera ja mikrofoni sisselülitatuna hoida (optimeerimise eesmärgil).

Korraldaja saab valida iga ruumi jaoks asjakohased seaded - kaamera/mikrofoni sisse- ja väljalülitamine, ekraani jagamine ja chat
emotikonidega. Ruumi taustavärvi saab sätestada Worksupi sündmuse tasutavärviga ühilduvaks.

Sündmuse korraldajal on võimalus tõsta esile esinejaid, paluda osalejatel lülitada sisse kaamera/mikrofon või keelata need ära.
Lisaks saab korraldaja koosoleku ka kinniseks muuta, mis tähendab, et ainult korraldaja saab otsustada, kes virtuaalkohtumiste
ruumiga liituvad.

Eelvaade, kuidas virtuaalkohtumiste lahendus osaleja perspektiivist välja näeb:





11 sammu, kuidas seadistada videokohtumiste ruumi:

1. Navigeerige sündmuse admin-vaates sündmuse üldmeedia või sessioonipõhise meedia vaatesse, vastavalt sellele, kuhu

soovite ruumi lisada.

2. Võimaldage meedia (“Enable” raadionupp).

3. Seejärel valige “Attach media”.

Sündmuse üldmeedia:



Sessioonipõhine meedia:

4. Määrake ruumile nimi (Link text*).

5. Seejärel valige “SELECT”.



6. Valige “Video Meeting”.

7. Valige koosoleku ajaraam (UTC ajatsooni järgi) ja määrake, kas teie koosolek on suletud või avatud. Oluline teada:
a. Koosoleku ajaraam valitakse vaid moderaatori sätete lubamise eesmärkidel, mis aktiveeruvad 1 tund enne

virtuaalkohtumise algust. Sõltumata seadetes valitud kellaajast on ruum osalejatele alati avatud.
b. Koosoleku suletuks või avatuks sätestamine on oluline, kui soovite piirata juurdepääsu konkreetsele ruumile. Kui

võimaldate koputamise, saavad virtuaalkohtumisele juurdepääsu lubada ainult moderaatorid. See eeldab, et
virtuaalkohtumisel viibib vähemalt üks moderaator, kes haldab juurdepääsuprotsessi (lubab osalejaid ruumi).

8. Salvestage kohtumine vajutades “Add”.



9. Seadistage kohtumiste ruumide sätteid vajutades “Configure in new tab”, millega avaneb uus brauseriaken koos sätetega.

10. Võimalikud sätted:
a. Virtuaalkohtumiste ruumi keelevalik. Valikus on inglise, prantsuse, hispaania, norra, portugali ning jaapani keel.
b. Video vaikimisi pildikvaliteet - kõrge, keskmine või madal. Selle sätestamine toimub optimeerimise eesmärgil, nt kui on

teada, et osalejatel ei pruugi olla kiire ning kvaliteetne netiühendus, on hangumise ning teiste tõrgete vältimiseks
parem valida madalam kvaliteet. Osaleja saab alati kohtumise ajal oma eelistuse järgi kvaliteeti vahetada.

c. Teised sätted:
i. Osaleja liitub koosolekuga sisselülitatud kaamerapildiga - kui see on lubatud, ei saa osaleja otsustada, millal

kaamera sisse lülitatakse, vaid see käivitatakse automaatselt, kui ta virtuaalkohtumise ruumiga liitub;
ii. Osaleja liitub koosolekuga sisselülitatud mikrofoniga - kui see on lubatud, ei saa osaleja otsustada, millal

mikrofon sisse lülitatakse, vaid see käivitatakse automaatselt, kui ta virtuaalkohtumise ruumiga liitub;
iii. Ekraanijagamise nupu kuvamine - kui see on lubatud, võimaldab see osalejatel/ moderaatoritel oma ekraani

jagada;
iv. Chat vaate kuvamine - kui see on lubatud, võimaldab see osalejatel ühises vestlusvaates teineteisega vestelda

ja emotikone vahetada;;



v. Osalejaskonna ülevaate nupp (People nupp) (ainult moderaatoril) - kui see on lubatud, saavad moderaatorid
jälgida, kes sündmuse osalejatest konkreetses ruumis parasjagu viibib.

vi. Koosoleku vaiketausta kuvamine  - kui see on lubatud, ei kasuta virtuaalkohtumiste ruum Worksupi adminis
valitud taustavärvi, vaid ruumi vaikimisi taustavärvi.

vii. Osaleja kaamerapildi liigutamine alumisse paremasse nurka - kui see on lubatud, näevad osalejad ennast ainult
all paremal ja mitte teiste osalejatega võrdsel tasandil.

viii. Salvestusnupu kuvamine (Recording nupp) (ainult moderaatoril) - kui see on lubatud, saavad sündmuste
moderaatorid kohtumise salvestada.

d. Moderaatori õiguste jagamine. Oluline teada:
i. Moderaatorite juurdepääsu loendit saab kasutada ainult sündmustel, kus on lubatud personaalne sisenemine

e-mailiga autentimise või Fienta juurdepääsuväravaga.
ii. Kohtumiste moderaatorid saavad esinejaid esile tõsta, keelata osalejate kaamerapilti/ mikrofoni ja paluda

osalejatel kaamera/ mikrofon sisse lülitada.
iii. Moderaatorite loendisse lisamiseks kasutage „+” ikooni.



11. Kui sätted on kohandatud, liikuge tagasi eelnevasse brauseriaknasse ning vajutage “Save”.


