JUHEND VIDEOKÕNEKS

Videokõne või -konverentsi alustamiseks sisesta Google Chrome’i veebilehitsejasse: doomeninimi.wildixin.com.

Seejärel sisesta Esecomilt saadud kasutajanimi ja parool ning logi Wildixi keskkonda.

Chrome’i veebilehitseja pakub Wildixi laiendit (W-tähega ikoon), mille saad installeerida paremasse aadressirea
nurka. Sellega lood lihtsa otsetee Wildixi keskkonda.

Anna Wildixile luba mikrofoni ja kaamera ning asukoha kasutamiseks.

Installeerimiseks vali Add to Chrome.

Avanenud aknas vajuta Add extension.

Nii tekib paremale üles Wildixi W-täht ehk otselink Wildixi portaali.

Wildixit on võimalik kasutada paljudes erinevates keeltes. Keele muutmiseks vali seaded (1.) > isiklik (2.) > keel
(4.). Samas aknas saab muuta ka parooli (3.), vajutades pliiatsi ikooniga redigeerimise nupule. Ära unusta tehtud
muudatusi salvestada (5.).

Videokonverentsi kokkukutsumist alusta ekraani ülaosas asuvalt Wildixi keskkonna ribalt.

Seejärel vali uus konverets.

Lisa konverentsile nimi (1.) ja sisesta osalejate e-maili aadressid (2.).

Soovi korral lisa konverentsi kirjeldus (3.). Vali kalendris toimumise aeg (4.) ja kinnita konverents (5.).
NB! Videokonverentsi kokkukutsumisel märgi alati kalendrisse toimumise aeg, siis saavad kõik osalejad kutse ka ekirjaga. Kui aega ei märgi, siis tuleb kutse vaid Wildixi keskkonna sõnumitesse ja võib märkamata jääda.

Konverentsiga liitumiseks vajuta eelnevalt valitud konverentsi nimele.

Esmakordsel kasutamisel palub veebilehitseja lubada mikrofoni kasutamise. Selleks vajuta nupule Allow/Luba.

Kontolli, kas heli ja pildi edastamiseks on valitud sobivad seadmed (1.) ning liitu konverentsiga (2.).

Nüüd oled konverentsiga liitunud. Ekraani ülaosas näed ikoone (1.), mille abil näiteks ekraani jagada, avada
osalejatega vestlus, neid juurde kutsuda jpm. Ekraani allosas on videokaamera ikoon (2.) ja selle kõrval mikrofoni
ikoon, kus on võimalik neid sisse-välja lülitada.

Videokõnes osalemise kutse saabub osalejale e-kirjaga.

Osalemiseks ava link Chrome’i veebilehitsejas või helista kirjale lisatud sissehelistamise numbrile ja sisesta
konverentsi ID.
Lisaks arvutile ja veebibrauserile saab videokõnes ja -konverentsil osaleda ka nutitelefonist (kasutades äppi või
brauserit) ning telefonist helistades konverentsinumbrile +372 6682768 ja sisestades konverentsi unikaalse ID.

Küsimuste korral pöördu tavatööajal wildix@esecom.ee või +372 602 5910.
Edukat kasutamist!

