24.03.2020

NORDEK videoteenuse kasutusjuhend
Koosolekuks valmistumine
1) Teile saadetud e-kirjas on vajalik aadress videokoosolekule formaadis: https://pexip.me/meet/XXXXXXXX
2) Klikkides sellele lingile avaneb veebilehitseja ja teid suunatakse edasi allpool kuvatud videoteenuse
Pilt 1.

Ekraanil on valikud, kuidas erinevatest rakendustest, videoseadmetest või telefoniteel koosolekuga liituda.

Kui kasutate veebilehitsejat, tuleks vajutada

nupule.

PS! Kui teil tekib probleeme koosolekuga liitumisel, võib viga olla Internet Explorer veebilehitsejas. Jälgige juhendit lk 6.
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3) Peale “Join through browser” nupule vajutust liigute järgmisele lehel, kus saate sisestada oma nime ja
kontrollida videokaamera, mikrofoni ja kõlarite seadistusi. (Pilt 2):
Pilt 2. Jälgides pildil väljatoodud numbreid, liigute õiges tegevusjärjestuses.

1 - Sisestage oma nimi. See on oluline, et teised osalejad sind ära tunneksid!
2 – Valige, kas soovite koosolekuga liituda ainult heli ja esitluse abil (vajalik juhul, kui olete
avalikus kohas või teil puudub arvutil videokaamera)

3-

mikrofon sisselülitatud.

mikrofon väljalülitatud

4-

kaamera sisselülitatud.

kaamera väljalülitatud

5 - Testige kõlareid. Kui heli puudub vajutage seadistuste nupule 7
6 - Mikrofoni indikaator. Kui indikaator rääkimisel ei liigu, vajutage nupule 7
Juhul, kui teil esines probleem video, kõlarite või mikrofoniga ja vajutasite seadistuste nuppu 7, siis jätkake lk 4.
4) Kui kaamera, kõlarid ja mikrofon töötavad, vajutage koosolekuga liitumiseks nuppu.
5) Peale nupuvajutust oletegi koosolekuga edukal liitunud.
• Juhul, kui näete ekraanil alljärgnevat kirja, siis tähendab, et teie koosoleku algataja ei ole veel
koosolekuga liitunud ja peate pisut ootama.

KOOSOLEK SAAB ALATA!
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Ikoonide selgitused ekraanil, koosoleku ajal
Ekraani paremal-üleval on ikoon
, mille kaudu saate vajadusel muuta kaamera, kõlarite ja mikrofoni
seadistusi. Näiteks unustasid eelnevalt kontrollida nende seadistusi (vt lk 4). Koosoleku ajal ei saa muuta
ühenduse kvaliteeti! (vt. 6)

Ekraani vasakus-üleval ääres on neli ikooni:

Esitluse jagamine. Saate jagada oma arvuti ekraanipilti teiste koosolekul osalejatega. Valida saab
kindla programmi, veebilehitseja akna või esitlusmaterjali vahel. Sõltuvalt kasutatavast veebilehitsejast on
võimalused pisut erinevad.

Numbrilaud. Saate kasutada PIN koodiga turvatud koosolekuga liitumiseks.

Täisekraan. Muudab koosolekuakna suureks. Esc klahv taastab ekraani suuruse!

Chat. Avab vasakul Chat tekstiakna. Teksti on võimalik sisestada allääres olevas kastis (Message). Saate
koosolekul osalejatega suhelda sõnumite vahendusel. Näiteks: kui keegi ei kuule teist osalejat jne.

Ekraani keskel-allosas on ikoonid:

Mikrofoni sisse/väljalülitamine (vt. p. 3.3)

Koosoleku lõpetamine

Videokaamera sisse/väljalülitamine (vt. p. 3.4)
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Kaamera, mikrofoni ja kõlarite seadistamine
Juhul, kui teil oli probleeme video, kõlarite või mikrofoniga ja vajutasite seadistuste nuppu 7
Probleem võib tekkida sellest, et arvutil on mitu videokaamerat, mikrofoni või kõlarit, seetõttu videoteenus ei
osanud nendest teile sobilikku valida. Allolevate seadistuste abil saate ise valida õige videokaamera, mikrofoni või
kõlari.

Pilt 3.
•

Microphone – valige rippmenüüst mikrofoni nimetus. Kui te ei ole kindel, milline on õige
mikrofon, proovige läbi erinevad variandid nimekirjast. Õige seadme korral ilmub ekraanile
koheselt roheline indikaatorriba.

•

Camera – valige rippmenüüst kaamera nimetus. Kui te ei ole kindel, milline on õige kaamera,
proovige läbi erinevad variandid nimekirjast. Õige kaamera valikul ilmub musta akna asemele teie
seadme videopilt.

•

Speaker – valige rippmenüüst kõlari nimetus. Kui te ei ole kindel, milline on õige kõlar, proovige
läbi erinevad variandid nimekirjast. Kõlarite testimiseks on sinine link “Play test sound”.
Quality – määrake video kvaliteet. Üldjuhul “Medium”. Kui kasutate aeglast Internetiühendust,
valige kvaliteediks “Low”. Kui teate, et teil on kiire Interneti püsiühendus, valige “High”.
PS! Kuna videokoosolek kasutab palju andmemahtu, olge ettevaatlikud oma mobiilse
andmemahu täitumisel!

•

Kui olete seadistused teinud, vajutage “Save”. See salvestab tehtud seadistused. Juhul, kui vahetate kõrvaklappe,
kaamerat või kõlareid, enne järgmist koosolekut, võib teil olla vajalik uuesti seadistusi muuta.
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Videokoosoleku „äpp“-i paigaldamine
Juhul, kui veebilehitseja ei tööta, nii kui vaja või on arvutis ainult Internet Explorer veebilehitseja, siis tuleks
paigalda arvutisse Pexip videokoosoleku “äpp”.
Paigalduseks vajaliku tarkvara leiate Pilt 1. ikoon üleval-paremal.

Pilt 4.

Peale paigaldust leiate “äpp“-i arvuti programmide nimekirjast või töölaualt.

Pexip äppi käivitamisel peate valima “Join room as guest” ja sisestama koosoleku aadressi viimased numbrid. Kui
koosoleku aadress oli https://pexip.me/meet/12345678, siis peate tekstivälja sisestama ainult numbrid 12345678

Pilt 5.
Ülejäänud seadistused on sarnased veebilehitseja kaudu liitumisel, kuna ikoonid on samasugused.
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Internet Exploreri kasutajate juhend
Juhul, kui teil on arvutis seadistatud esmaseks veebilehitsejaks Internet Explorer
, siis on vaja teha
alljärgnevad toimingud, kuna Internet Explorer ei ole meie teenuse kasutamiseks sobilik.
•

Avage kas Google Chrome või Firefox veebilehitseja ja kopeerige koosoleku aadress
(https://pexip.me/meet/XXXXXXXX) veebilehitseja aadressi reale.
(Nimekiri toetatud veebilehitsejatest)

•

Juhul, kui teil on arvutis ainult Internet Explorer, peate alla laadima „äpp“-i. Vt lk 5
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