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Používateľská príručka k Interprefy Connect Pro pre
rečníkov
Ako sa prihlásiť do Interprefy Connect Pro na počítači a ovládať
platformu ako rečník

Skôr ako začnete




Pripojenie k internetu - Odporúčaná šírka pásma 4 Mbps
hore/dolu alebo vyššia. Odporúča sa ethernetové pripojenie.
Odporúčaný prehliadač - Najnovšia verzia prehliadača
Google Chrome, Firefox alebo Edge
Zabezpečenie optimálnej kvality zvuku - Tlmočníci na
tlmočenie vášho príspevku bez prekážok potrebujú
vysokokvalitný zvuk. Vyberte si tiché prostredie bez šumu v

Ako sa prihlásiť



Otvorte internetový prehliadač, zadajte odkaz Interprefy, ktorý ste
dostali, a kliknite na "to my session".
Prípadne navštívte https://interpret.world, zadajte poskytnutý
indikátor podujatia a kliknite na"to my session".
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Ak je pre vašu udalosť aktivované dvojfaktorové overenie


Zadajte svoju registrovanú e-mailovú adresu alebo číslo mobilného
telefónu (formát: +41 79 1234567), na základe čoho obdržíte
overovací kód:



Zadajte overovací kód, ktorý ste dostali buď e-mailom alebo
textovou správou (SMS), a kliknite na ikonu "submit":
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Ak je aktivovaný test pred hovorom
Ak je pre vaše stretnutie aktivovaný test, zobrazí sa vám ďalšia výzva
nastaviť a vyskúšať vaše zvukové a obrazové nastavenia na stránke testu
pred hovorom.

1. Jazyk - Vyberte požadovaný jazyk tlmočenia. Ak chcete počuť jazyk
pódia, zvoľte "none".
2. Zapnutie kamery - Vyberte svoju webkameru a zapnite/vypnite ju
3. Zapnutie mikrofónu - Vyberte a otestujte súpravu s mikrofónom
alebo mikrofón. Zapnite/vypnite mikrofón.
4. Zapnutie zvuku - Vyberte zvukové zariadenie. Kliknite na "play
sound", čím vyskúšate správny zvukový výstup.
5. Test pripojenia - Vyskúšajte, či šírka pásma vášho internetového
pripojenia podporuje streamovanie zvuku a videa.
6. Kliknite na "Join call" a pripojte sa k stretnutiu.
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Automaticky otvárané okno prehliadača
Pri prvom použití budete musieť prehliadaču povoliť prístup k mikrofónu a
kamere počas stretnutia kliknutím na „povoliť“ v okne prehliadača.

Nastavenia hovoru
Po úspešnom prihlásení vás automaticky otvárané okno vyzve, aby ste
upravili svoje nastavenia hovorov pre stretnutie.
1.
2.
3.
4.

Vyberte jazyk tlmočenia
Vyberte zvukové zariadenie
Vyberte video zariadenie
Kliknite na "save" a pripojte sa k stretnutiu.
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Zdvihnutie ruky a požiadanie o slovo
Automaticky sú všetci účastníci podujatia stlmení, kým hostiteľ podujatia
nepovolí a neaktivuje streamovanie.



Ak chcete požiadať o slovo, kliknite na zelenú ikonu ruky na
ovládacom paneli a počkajte na schválenie.
Zoznam účastníkov ukazuje stav poradia rečníkov:

Účastník momentálne streamuje
Účastník momentálne nestreamuje
Účastník požiadal o slovo
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Ako sa zúčastniť hlasovania
Ak je pre vašu udalosť aktivovaný prieskum a hlasovanie, zobrazí sa karta
„hlasovanie“ vedľa karty chatu udalosti.


Ak sa chcete zapojiť do hlasovania, musíte najskôr kliknúť na tlačidlo
„prijať“, následne sa zobrazí otázka, ktorú zadal usporiadateľ.
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Vyberte svoju odpoveď alebo odpovede (ak ide o otázku s
možnosťou výberu z viacerých odpovedí) a kliknutím na
„hlasovať“ svoj hlas odošlite.
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Prehľad funkcií platformy
V predvolenom zobrazení:

1. Výber prioritného jazyka - Ak chcete počuť jazyk pódia, zvoľte „none“
2. Zdvihnutie ruky a požiadanie o slovo - Kliknite na zelenú ikonu ruky
na ovládacom paneli a počkajte na schválenie.
3. Mikrofón - Zapnúť/vypnúť mikrofón
4. Hlasitosť - Upraviť hlasitosť zvuku
5. Webkamera - Zapnúť/vypnúť webkameru
6. Zdieľanie obrazovky - Zdieľajte celú obrazovku, okno aplikácie alebo
kartu prehliadača
7. Režim celej obrazovky - Spustenie/ukončenie režimu celej obrazovky
8. Chat udalosti - Využite ho, ak je k dispozícii, na oslovenie všetkých
účastníkov udalosti
9. Zastaviť streamovanie - Ukončite streamovanie, keď dohovoríte
(neodpojí vás od stretnutia)
10. Reštartovať všetky linky - Obnovte svoje pripojenie, keď narazíte na
problémy so zvukom/videom (odpojí a znova vás pripojí do približne
2 sekúnd)
11. Hlasovanie - Zúčastnite sa hlasovať, ak je k dispozícii
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12. Súkromný chat - Pošlite súkromnú správu jednotlivým účastníkom
13. Chat s podporou (moderátorom) - Nahláste technické problémy
priamo moderátorovi
14. Odhlásiť sa - Odpojte sa od stretnutia
15. Nastavenia - Zmeňte nastavenia zvuku a videa

V zobrazení na celú obrazovku:

Technická podpora
Ak potrebujete počas stretnutia technickú podporu, kliknutím na
ikonu chatu podpory (13) odošlite priamu správu tímu technickej
podpory:

