
AC 8 KOKOUKSEN VETÄJÄN PIKAOHJE / HOST      
           
Kokouksen vetäjä     
Kokoushuoneen vetäjä hallitsee kaikkia kokoushuoneen 
toimintoja ja näkee kaikki valikot. 
 
Kirjautuminen 
Avaa selaimesi kokoushuoneesi osoitteella. 
Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, paina Enter. 
 
Asenna Connect Add-in –laajennus 
Laajennuksella saat kaikki Share Podin ominaisuudet 
käyttöösi. HUOM! Tämä on jo asennettu HY:n koneille. 
Asennuksen voit tehdä muutamalla tavalla, esim. 
- valitsemalla esille tulleesta Pop-up -ikkunasta Yes 
- Meeting > Audio Setup Wizard > Install Add-in 
 
Videon ja äänen käyttö 

Vinkki: käytä aina USB-liitäntäisiä sankaluureja 
 
Mene Meeting > Audio Setup Wizard 
HUOM! Mikrofonisi äänet kuuluvat testatessasi 
kokoukseen läpi. 

Käynnistä ääni valitsemalla  -valikosta Connect My 
Audio.  

Käynnistä kamerasi -valikosta Start My Webcam. 
Kuvasi ilmestyy näkyviin, valitse vielä kuvasi päällä 
olevasta tekstistä Start Sharing. 
 
Guest-käyttäjien hyväksyminen 
Guest-käyttäjät pitää hyväksyä erikseen oikeaan 
yläkulmaan ilmaantuvasta Pop-up –ikkunasta. 

 

Käyttäjäroolien vaihtaminen 
Voit istunnon aikana antaa osallistujille eri työkalujen 
käyttöoikeuksia (ääni/kuva) tai vaihtaa heidän rooliaan. 
Muutokset ovat voimassa vain istunnon ajan. 

 
 
Kalvon, kuvan, työpöydän näyttäminen (Share Pod) 
Desktop jakaa työpöytäsi tai tietyn sovelluksen/ikkunan. Jako 
lopetetaan valitsemalla  oikeasta yläkulmasta Stop Sharing. 
  Desktop = kaikki sovellukset 
  Application = ruksaa haluamasi ohjelma 
  Windows = haluamasi ohjelmaikkuna 
Whitebord on ”fläppitaulu” 
Document näyttää eri tiedostoja: flash, mp3, PDF, ppt/pptx 
HUOM. Full Screen painikkeen vieressä on alasvetovalikko, 
kannattaa valita siitä Force Presenter View. 

 
 
Muita esittäjän työkaluja (Pods) 
Työkaluja valitaan ja hallitaan Pods-valikosta.  
Poll, äänestykset joiden jakauma haluteassa julkinen 
File Share, tiedoston jako osallistujien omille koneille 
Weblinks, selainlinkin jako 
 
Kokouksen vetäjä voi valmistella useita eri työkaluja eri 
näkymiin ja vaihtaa halutessaan näkymää. Työkalut saadaan 
tuhottua tai nimettyä uudelleen Pods > Manage Pods. 

 
Palveluosoite on verkkokokous@helsinki.fi 

Näkymät (Layouts) 
Huoneen vetäjä toteuttaa huoneen työkalujen asettelut, 
eri näkymien avulla voi tapahtumaa valmistella etukäteen. 
Layout > Create New Layout luo uuden näkymän, 
kannattaa valita joku vanha pohjaksi. 
Voit siirrellä ja muuttaa haluamiesi työkalujen kokoa. 
 
Esivalmistelut ennen istunnon alkua 

1. Käynnistä tietokoneesi uudelleen 
2. Käytä kiinteää tietoliikenneverkkoa 
3. Tarkista ensimmäisenä kokoushuoneessa 

mikrofonisi toimivuus, Meeting > Audio Setup 
Wizard 

 
Linkit 
Palvelun verkkosivu 
http://www.helsinki.fi/atk/yhteydet/verkkokokoukset/ 
Tukiblogi 
http://blogs.helsinki.fi/connectpro/ 
Adoben tukisivusto (englanniksi) 
http://www.adobe.com/support/connect/gettingstarted/index.html 
 
FAQ 
Äänesi ei kuulu? 
- Katso onko mikrofonisi päällä valikosta ja varmista ettei 
sankaluureissasi ole Mute päällä. 
Ääni kiertää? 
Connect on valinnut webkameran tai sisäänrakennetun 
mikrofonin > ääni kiertää. 
- > Ota käyttöön sankaluurit, tee Audio Setup Wizard 
uudelleen ja valitse oikea mikki valikosta 2/4.  
- > Tarkista oikeat mikrofoni-asetukset Settings-valikosta. 
Valikon saat esiin painamalla työpöydän päällä hiiren 
oikean näppäimen pohjaan ja valitsemalla Settings. 
Ääni pätkii? 
- Sammuta ylimääräiset sovellukset koneeltasi, 
tarvittaessa käynnistä koneesi uudelleen. Käytä kiinteää 
tietoliikenneverkkoa. 
Kalvot eivät vaihdu? 
Klikkaa Force Presenter View Full Screenin vierestä.

 


