Konferenční systém JitSi
Služba meet.vpsfree.cz, alias Meet JitSi je k dispozici zdarma všem
uživatelům. Její použití je velmi jednoduché, stačí webový prohlížeč nebo
mobilní telefon.

Potřebné zařízení
Budete potřebovat počítač s internetovým prohlížečem, web kamerou
a mikrofonem. Doporučujeme prohlížeč Google Chrome, se kterým jsou
při videokonferencích nejlepší zkušenosti.
Pokud chcete použít mobilní telefon, nainstalujte si aplikaci Jitsi Meet: App
Store nebo Google Play.

Vstup do místnosti
Pro uskutečnění hovoru je potřeba kliknout na odkaz a vložit jméno
a příjmení, můžete (nemusíte) vložit Váš e-mail. Poté vstoupíte do předsálí,
kde vyčkáte na vpuštění do virtuální místnosti, ve které se všichni on-line
účastníci sejdou. Upozorňujeme, že bez vložení jména a příjmení nebudete
do virtuální místnosti vpuštěni.

Videohovor
Během samotného hovoru jsou v pravé části obrazovky vidět náhledy na
ostatní členy místnosti. Ve velkém detailu je pak zobrazen ten, kdo právě
hovoří. Klepnutím na náhled vpravo pak můžeme některého člena
upřednostnit a mít ho trvale ve velkém detailu.
Ikonkou čtyř čtverců vpravo dole se můžeme přepnout do dlaždicového
pohledu, kdy vidíme všechny účastníky ve střední velikosti vedle sebe.

Vlevo dole jsou další tři ikonky. Umožňují zleva: sdílet obrazovku, přihlásit se
o slovo a otevřít chat. Sdílení obrazovky umožňuje účastníkovi místo obrazu
z kamery ostatním posílat třeba okno s prezentací. Přihlášení o slovo
umožňuje zobrazit ostatním malou ikonku s ručičkou, která značí, že byste
chtěl hovořit. Chat pak dovoluje textovou konverzaci.

Ve střední části dole jsou pak tři ikonky umožňující vypnout mikrofon, zavěsit
či vypnout kameru. Při opouštění místnosti doporučujeme stisknout červené
tlačítko, aby se klient řádně odhlásil a zmizel ostatním z náhledů.

Konkrétní pokyny pro videokonferenci:
1. Pokud nehovoříte, vypněte si mikrofon, ať nerušíte ostatní účastníky
videokonference.
2. Pokud se vám videopřenos a hlas "seká", vypněte kameru.
3. Chcete-li vstoupit do diskuse, použijte:
• na PC - bílá ikona "dlaně" vlevo dole,
• na mobilu - 3 tečky, "Raise your hand",
• využijte chatu - ikona obdélníčku vlevo dole.
4. Po vyzvání můžete vstoupit do diskuse, představte se, a pokud možno si
zapněte kameru alespoň na okamžik představení.

Režim push-to-talk a klávesové zkratky
Pokud máte ztišený mikrofon, můžete používat režim „Push to talk“ podržením mezerníku mikrofon dočasně zapnete.
V aplikaci lze používat další klávesové zkratky. Nejdůležitější funkce:
M - ztiší/zesílí váš mikrofon
V - vypne/zapne kameru
R - přihlášení o slovo
W - zobrazení všech
A - nastavení kvality videa
C - chat

