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1) Přístupové informace
Webová adresa: https://www.freeconferencecallhd.com/hd-conferencing/
Konferenční místnost: (712) 775-7035
Přístupový kód: 587108

2) Instrukce pro přímé počítačové připojení
1.

Běžte na stránku http://www.freeconferencecallhd.com/hd-conferencing/.

2.

Na této stránce klikněte na velké modré tlačítko „Click Here to Launch”, které je
umístěno pod nápisem „Dial in via our VoIP Dialer”.

Otevře se okno s názvem „VoIP Dialer“. Zde budete zadávat své údaje (viz obrázek níže).
3. V okýnku s názvem „List of Numbers” klikněte na šipku směřující dolů a vyberte číslo
(712) 775-7035. Potom do políčka „Access Code“ zadejte účastnický přístupový kód
587108 a do políčka „Name“ své jméno. Nakonec stiskněte zelené tlačítko „Place Call“.

4.
Poté se objeví okénko, které vidíte na obrázku níže. Klikněte na „Sdílet vybrané
zařízení”. Systém tak získá přístup k vašemu mikrofonu. (Pokud se objeví zpráva „linka je
obsazena“, zavřete a znovu otevřete okno a zkuste to znovu). Nyní jste připojeni do
konference. (Pozn. toto okénko může u různých prohlížečů vypadat různě nebo se nemusí
objevit vůbec. Nenechte se tím zneklidnit.)

3) Instrukce pro připojení přes iPhone/iPad
Díky aplikacím pro iPhone/iPad se ke konferenci můžete připojit přes internet i z vašeho
mobilního zařízení. Všechny přihlašovací informace se uloží do aplikace.
1. Běžte na stránku http://www.freeconferencecallhd.com/hd-conferencing/.
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci do svého zařízení.
3. Zadejte přihlašovací údaje.

4) Instrukce pro připojení přes zařízení s OS Android
Díky aplikaci na Google Play se ke konferenci můžete připojit přes internet i z vašeho
mobilního zařízení s OS Adroid. Všechny přihlašovací informace se uloží do aplikace.
1.

Běžte na stránku http://www.freeconferencecallhd.com/hd-conferencing/.

2.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci do svého zařízení.

3.

Zadejte přihlašovací údaje.

5) Jak klást během telekonference otázky
Během telekonference jsou mikrofony všech účastníků automaticky vypnuté. Po ukončení
základní části konference bude otevřena diskuze a každý bude mít možnost klást otázky
nebo hovořit k ostatním. Budete-li mít zájem položit otázku nebo něco sdílet, vytočíte na
číselníku *6. Svou žádost potvrdíte stisknutím 1 (budete k tomu vyzváni anglicky hovořícím
hlasem). Pro zrušení žádosti stisknete 2. Moderátor konference bude vaše žádosti
postupně vyřizovat a zapínat vaše mikrofony, abyste se mohli ptát.

