Videoforum – VŠEM – Skype pro firmy
Skype pro firmy je program pro komunikaci více lidí v reálném čase. Jako ostatní komunikátory umí Skype pro firmy
přenášet text, audio a video, ale má také pokročilé funkce pro sdílení obrazovky počítače, prezentace, tabuli pro
kreslení, ankety, sdílení souborů a další. Tato komunikace se ve Skypu pro firmy nazývá schůzka (VŠEM – Videoforum)
Než začneme
Pro připojení do videofora je možné využít webový prohlížeč, do kterého je nutné nainstalovat doplněk (plug-in), ale
pro jeho správnou funkčnost musíte splnit některé požadavky. Vždy je dobré mít nainstalované veškeré aktualizace
operačního systému. Zkontrolujte, že máte nainstalovanou nejnovější verzi internetového prohlížeče. Další informace
o podporovaných platformách najdete zde.
Dále je potřeba mít v PC nainstalovaná audio a video zařízení (headset, webkameru) a správně nastavenou hlasitost
sluchátek a mikrofonu a tato zařízení mít v PC nastavena jako výchozí zařízení.

1. Nastavení zvuku a mikrofonu
Zkontrolujte prosím, zda jsou sluchátka s mikrofonem ve správných zdířkách (aby souhlasily kresby a barvy
konektorů a zdířek). Podívejte se do celkové hlasitosti (většinou je na spodní liště systému Windows vpravo
ikonka reproduktoru nebo ji najdu v ovládacích panelech – Start/Ovládací panely) a odškrtněte tlačítko
„Ztlumit“ nebo „Ztlumit vše“ a zvyšte hlasitost, popř. nastavení a výběr správného mikrofonu / reproduktorů

2. Vyčištění prohlížeče a systémového disku.
Pro zajištění bezproblémového fungování aplikace je doporučeno před spuštěním aplikace provést:
1. Vyčištění cookies, mezipaměti a vymazání uložených dat v prohlížeči viz např. Firefox níže

2. Vyčištění systémového disku Vašeho PC

Jak se připojit k Videoforu prostřednictvím prohlížeče
1. Po přihlášení do SIS naleznete odkazy na virtuální místnosti v sekci eAplikace VŠEM / Videoforum VŠEM

2. Po zvolení místnosti se zobrazí okno s registrací docházky.

3. Následně se zobrazí úvodní okno aplikace skype pro firmy, kde je nutné vybrat variantu instalace webové
aplikace.

4. Po volbě instalace se vždy zobrazí okno se stažením podpůrné aplikace pro přenos videa/audia a sdílené
obrazovky a dokumentů. Instalace je nutnou součástí provozu videofora.

5. Po stažení a instalaci této aplikace se zobrazí okno s výzvou pro vstup do vybraného videofora VŠEM

6. Pro vstup do dané místnosti je ještě nutné Vaše přihlášení do aplikace

1. Primární přihlášení je realizováno prostřednictvím účtu služeb MS Office 365 (stejné přihlašovací
údaje jako pro SIS VŠEM).

1. V případě, že se Vám nezobrazuje okno pro přihlášení do účtu služeb MS Office 365, je možné
alternativně použít pro přihlášení variantu se zadáním jména a příjmení (pozn. je nutné uvést skutečné
jméno a příjmení, tak aby došlo k registraci a spárování docházky, spolu s ověřením Vaší totožnosti
lektorem).

7. Následně se již zobrazí okno pro komunikaci v rámci vybraného Videofora VŠEM, na snímku jsou popsány
základní ovládací prvky aplikace.

