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NÁVOD NA PŘIDÁNÍ SE K ONLINE SEMINÁŘI 

Program pro vysílání semináře využívá technologie Flash. Proto je nutné, abyste ve svém 

prohlížeči měli nainstalovaný doplňek Adobe Flash Player (návod jak na to naleznete v druhé 

příloze). Abychom však předešli technickým problémům, doporučujeme zaslaný link otevřít 

v prohlížeči Google Chrome. 

 

KROK 1 

Přišel Vám email od zástupce společnosti eNovation s pozvánkou na připojení se k online 

semináři. Pro připojení klikněte na zelené tlačítko „Join Meeting Online“.  

Pro připojení můžete rovněž využít proklik zaslaný v mailu společně s tímto návodem. 
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KROK 2 

Nyní jste se dostali na stránku, kde je nutné se k webináři přihlásit. To učiníte tak, že vyplníte 

následující údaje:  

 1. kolonka – jméno a příjmení 

 2. kolonka – emailová adresa 

 3. kolonka – město, ve kterém se nacházíte 

Po doplnění údajů klikněte na zelené tlačítko „Join the Meeting“. 
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KROK 3 

Nyní jste k online semináři přihlášení a je potřeba vybrat zařízení, na kterém budete online 

seminář sledovat. Vyberte možnost „Use my computer“. Tuto variantu doporučujeme. Pokud 

byste si však přáli připojit se k webináři pomocí mobilního telefonu, zvolte tlačítko „Use my 

telephone“. 
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KROK 4 

Nyní jste se dostali na stránku, kde je pár rad, aby seminář proběhl bez komplikací. Pro 

správné fungování doporučujeme, abyste provedli následující kroky:  

1. Ujistěte se, že zároveň nevyužíváte konferenční hovor. Pokud ano, ukončete ho, 

prosím. 

2. Použijte sluchátka, uslyšíte lépe. 

3. Pokud nemáte sluchátka po ruce, reproduktory a mikrofon by měly být co nejvíc 

od sebe. 

 

Klikněte na tlačítko „Got it, thanks!“ a jste připojeni k online semináři. A je to! Přejeme, ať se na 

webináři dozvíte přínosné informace. 
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KROK 5 

Úspěšně jste se připojili k webináři. Pozor, vysílání se vám otevře v novém okně! 

 

 

Pro zmenšení náročnosti datového přenosu jsou mikrofony a webkamery účastníků 

automaticky vypnuté. 

Na levé straně se nachází okno skupinového chatu, pomocí kterého můžete kdykoliv během 

prezentace pokládat lektorovi dotazy. 

 

 

V případě jakýchkoliv technických problémů nás kontaktujte na telefonním čísle 773 993 607. 


