Videokonverentsi lahenduse kasutamine
Konverentsi kutse saadetakse osalejatele e-kirjaga. Sealt leiab veebikonverentsi lingi ja unikaalse ID numbri.

Igaüks, kes konverentsiga arvuti kaudu liitub, peab enne valima endale sobivad seadistused.
Keel – vali, mis keeles soovid näha menüü valikuid.
Audio väljund – vali, milliseid kõlareid soovid kasutada (kuvab kõiki arvuti külge ühendatud seadmeid).
Mikrofon – vali, millist mikrofoni soovid kasutada (kuvab kõiki arvuti külge ühendatud seadmeid).
Veebikaamera – vali, millist veebikaamerat soovid kasutada (kuvab kõiki arvuti külge ühendatud seadmeid).
Resolutsioon – vali, millise videokvaliteediga konverentsiga liituda soovid (kuvab kõik valikud, mida kaamera toetab).
Bandwidth’i kasutus – vali, millise videokvaliteediga näed osalejate pilti.
Kui kõik on seadistatud, siis vajuta „liitu“. Konverentsiga on võimalik liituda ka telefoni teel.

Konverentsi ajal on võimalik:
1. Ekraanipildi/töölaua jagamine (Alusta/Lõpeta) – vajuta sellel ikoonil, kui soovid enda arvuti töölauda jagada.
Enne konverentsi alustamist soovitame korraldajal veenduda, et nupp on aktiivne ja ekraani jagamine
õnnestub;
2. Jaga linki (Alusta/Lõpeta) – vajuta sellel ikoonil, kui soovid osalejatega mõnda veebilehekülge jagada;
3. Stream (Alusta/Lõpeta) – rohkem infot https://www.esecom.ee/Wildix_kasutusjuhendid.html;
4. Salvesta videokonverentsi (Alusta/Lõpeta) – vajuta sellel ikoonil, kui soovid konverentsi lindistada ja pärast
jagada. Jagamiseks vajuta „Vaata lindistusi“ ja salvesta see enda arvutisse või veebilingiga jagamiseks vali
parema hiire klõpsuga „Copy link address“;
5. Ava vestlus (Ava/Sulge) – konverentsi ajal on võimalik kasutada ka chat’i;
6. Täisekraan – vajuta sellel ikoonil, kui soovid konverentsi täisekraanile lülitada. Tagasi minekuks vajuta „Esc“;
7. Helista konverentsile – kui pead konverentsi ajal lahkuma, siis on võimalik uuesti liituda telefoni teel;
8. Kutsu osaleja – konverentsi ajal on võimalik osalejaid juurde kutsuda. Lihtsalt lisa osalejate nimed või nende
e-mailid juurde ja vajuta „Salvesta“. Neile saadetakse kohe kutse konverentsi ID koodi ja lingiga;
9. Konverentsi sätted – vajuta sellel ikoonil, kui soovid muuta enda audio/video sätteid;
10. Lõpeta – konverentsi lõpetamiseks vajuta risti ikoonil;
11. Mikrofoni väljalülitamine – vajadusel saad enda mikrofoni välja lülitada, kuid konverentsi edasi kuulata;
12. Veebikaamera sisse- ja väljalülitamine – kui soovid või ei soovi enda kaamerat kasutada;
13. Streami kvaliteedi vaatamine;
14. Osalejate aknad.

Töölaua jagamine (sisse/välja lülitamine). Esmasel töölaua jagamisel tuleb installida plugin.

Salvesta enda arvutisse ja installi. Vajadusel tee arvutile restart.

Lingi jagamiseks vajuta ikoonile ja sisesta kodulehe aadress, seejärel vajuta OK. Väljalülitamiseks vajuta
uuesti
ikoonile.

Streami alustamiseks vajuta ikoonile, sisesta streami võti ja seejärel vali „Alusta“
Abiinfo on leitav, kui vajutad „i“ ikoonile.

Konverentsi salvestamiseks vajuta ikoonile ja seejärel „Lindista“.
Punane ikoon tähendab, et lindistamine on aktiivne.
Kui soovid salvestamise lõpetada, siis vajuta ikoonile ja seejärel “Lõpeta lindistamine“.
Kui soovid konverentsi uuesti vaadata, arvutisse salvestada või teistega jagada, siis vajuta „Vaata lindistusi“.

Salvestamiseks vajuta hiirel parem klikk, seejärel „Save link as…“ ja salvesta .mp4 fail enda arvutisse.
Salvestamise jagamiseks vajuta hiirel parem klikk ja seejärel „Copy link address“ ja kopeeri aadress.

Salvestuse kustutamiseks vajuta ristile ja kustuta mittevajalikud salvestused ükshaaval või siis
kustuta konverents ja kõik salvestused kustutatakse automaatselt.

Chat’i akna avamiseks ja sulgemiseks vajuta ikoonile.
Kui keegi kirjutab chat’i, siis tuleb ikooni kõrvale teade.

Chat’i kaudu on võimalik lisaks teksti kirjutamisele ka faile jagada.

Kui soovid osalejaid juurde kutsuda, siis vajuta ikoonile ning lisa juurde kolleegid või sisesta
soovitud osaleja e-posti aadress.

Konverentsile on võimalik kolleegi lisada ka telefoni ja e-posti teel. Osalejaid on võimalik ka kustutada.

