Ovisuli 2021/1 csatlakozás segédlet
A meghirdetett Ovisuli Nyílt Nap Online rendezvényhez a regisztrált e-mail címmel van lehetőségünk
csatlakozni. Ez a leírás Google Chrome böngésző használatával készült.
Ehhez böngésző használatával nyissa meg az email fiókot, amelyikkel a regisztrációt végezte, majd nyissa
meg a kapott e-mailt. (A levél címe a leírástól esetlegesen eltérő lehet, de a csatlakozás lépéseit nem
befolyásolja.)

A levélben található Kék színnel jelölt aláhúzott link:
„Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz”
Kattintson rá egyszer erre a szövegre.

Ekkor egy új lap nyílik meg a böngészőben, majd megjelenik egy felugró ablak.

Itt a jelölő négyzetet hagyjuk üresen és a „Mégse” gombra kattintsunk. Ezzel lehetőségünk van
feltelepített Teams program nélkül csatlakozni az értekezlethez. (Érdemesebb ezt választani).
Következő lépésben meg kell adnunk hogyan szeretnénk bekapcsolódni az értekezletbe. Itt válassza a
„Folytatás ebben a böngészőben” lehetőséget.

Miután ez sikeresen megtörtént, egy sötét képernyőt fogunk látni, illetve egy felugró ablakot, amelynek
segítségével tudjuk engedélyezni/tiltani a mikrofon és kamera használatot. Itt célszerű az „Engedélyezés
gombra kattintani” (A kamerát és mikrofont értekezlet közben lesz lehetőségünk kikapcsolni és
bekapcsolni egyaránt)

Ha ez sikeresen megtörtént az értekezlet ablak lesz látható. (Én kikapcsoltam a kamerát) Itt lehetősége
van megadni a nevét a csatlakozás előtt. Érdemes a vezetéknév, keresztnév páros használata.

Kattintson a „Csatlakozás” gombra.

Ha ez sikeresen megtörtént a következő szöveg lesz olvasható a képernyőn:
„Az értekezlet indulásakor értesítjük a résztvevőket arról, hogy várakozik.”
Ilyenkor kis türelemmel kell lenni és megvárni amíg engedélyezésre kerül a csatlakozás.

Miután megkaptuk az engedélyt láthatóak leszünk a kamerán. (Én ezt most kikapcsoltam ezért üres
sötét felület látható.)

Kamera és mikrofon beállításainak lehetőségei Teams-ben
A kamera visszakapcsolását az áthúzott kamera ikonra kattintással teheti meg. Mikrofonnémítást és
engedélyezést pedig a mikrofon ikonra kattintva tudja elvégezni.
Ebben az esetben a kamera van bekapcsolva a mikrofon némítva.

Ebben az esetben a kamera van kikapcsolva és a mikrofon engedélyezve.

Ebben az esetben a mikrofon és a kamera is engedélyezve van.

Ebben az esetben mindkettő eszköz ki van kapcsolva.

Kérjük, hogy a tájékoztató alatt tartsa a mikrofont és a kamerát kikapcsolt állapotban!
Amennyiben kérdése van, kérem, a chat ablakban írja meg!

Ha nem sikerül a fenti leírás alapján csatlakozni, hívjon a +36 1/48-78-159 –es telefonszámon!

