Příprava počítače
pro informativní schůzku na dálku
Pro absolvování informativní schůzky na dálku potřebujete:
 Počítač s připojením k internetu
 Sluchátka s mikrofonem

Příprava před informativní schůzkou
Přípravu prosím provádějte s dostatečným předstihem, nejlépe alespoň den před
informativní schůzkou. Pokud Vám v době konání inf. schůzky nebude spojení fungovat,
nebudeme Vám už mít čas pomoci a schůzky se nebudete moci zúčastnit.
A. Instalace Skypu
Krok 1)
Krok 2)
Krok 3)

Stáhněte a nainstalujte Skype z www.skype.com (strana 2).
Po spuštění Skypu si vytvořte uživatelský účet (strana 2, 3 a 4).
Přihlaste se a otestujte sluchátka a mikrofon (strana 5, 6).

B. Propojení s naším informačním systémem
Krok 4)

Zjistěte ID svého skypového účtu a zapište ho do našeho informačního
systému (strana 7, 8).

C. Test spojení
Krok 5)
Zavolejte nám na tel. 720 685 800, že chcete vyzkoušet spojení (strana 9).
Krok 6)
Zapněte Skype a vyčkejte na hovor od nás.

V den informativní schůzky
Před začátkem schůzky se přihlaste do Skypu a ověřte funkčnost sluchátek a mikrofonu
(strana 10, 11).
V čas začátku schůzky Vás přidáme do skypové skupiny „Mathpoint inf. schůzka“. Jakmile
přidáme všechny účastníky, zavoláme celé skupině najednou. Vyčkejte tedy na náš hovor,
obvykle voláme do pěti minut od začátku schůzky.

V případě jakýchkoliv problémů volejte 720
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685 800.

Krok 1: Instalace Skypu
Z webu www.skype.com si stáhněte a nainstalujte Skype.

1) Klik

2) Klik

Krok 2: Vytvoření uživatelského účtu
Pro komunikaci potřebujete účet Microsoft. Pokud ho ještě nemáte, tak při spuštění Vám
Skype nabídne možnost si ho založit.

Krok 2

Krok 1

Klik na vytvoření
nového účtu

Klik
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Krok 3

Krok 4

Zadejte svůj e-mail.
Později na něj přijde
potvrzovací kód.

Klik na e-mail

Krok 5

Krok 6

Vymyslete si heslo a někam
si ho zapište společně i
s mailem, který jste uvedli
v předchozím kroku.

Zadejte své skutečné jméno, ať
víme, kdo nám přes Skype volá.
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Krok 7

Krok 8

Krok 9
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Krok 3: Nastavení sluchátek a mikrofonu
Po vytvoření účtu nebo přihlášení do Skypu se nastavují sluchátka a mikrofon.

Krok 1

Krok 2 – Nastavení sluchátek
Krok 5

2) Pokud není vůbec nic
slyšet, tak zde zkuste
zvolit jiné zařízení.

3) Pokud znělka není
moc slyšet nebo je moc
hlasitá, tak zde hlasitost
upravte.

Fotku je možné si
zvolit, ale není
potřeba.

Krok 3 – Stejná obrazovka, nastavení mikrofonu

2) Pokud se řádek teček
vůbec nemění, tak zde
zkuste vybrat jiné
zařízení.

1) Nasaďte si
sluchátka a klikněte
zde. Po kliknutí sem
musíte slyšet znělku
vyzvánění ve
sluchátkách.

4) Pokud jste slyšeli svůj
hlas jen slabě, odtržením
tohoto zaškrtávátka si
zpřístupníte manuální
nastavení hlasitosti
mikrofonu.

1) Připojte mikrofon. Pokud
je mikrofon správně
připojen, tak se při mluvení
tento řádek teček prodlužuje
a zkracuje.

3) Nasaďte si sluchátka a
klikněte zde. Poslechněte si celý
hovor a následujte instrukce.
Pokud jste slyšeli svůj hlas, tak
je vše v pořádku.
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Krok 4

Krok 5

Tento krok je možné přeskočit.
K výuce kameru nepotřebujeme.
Klik
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Krok 4: Zjištění ID účtu a jeho zapsání do naší aplikace

1) Spusťte Skype.

3) Vyberte menu
„Nastavení“.
2) Klikněte na tři tečky
vedle svého jména.

3) Myší označte své skypové jméno
(např. live:.cid.3a185da5be226a15)
a klikněte na kopírovat nebo stiskněte
klávesy Ctrl+C.
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4) Ve svém prohlížeči otevřete náš web
www.mathpoint.cz
a v menu „Login“ se přihlašte svým
uživatelským jménem a heslem.
Přihlašovací údaje jste si volili při
vyplňování přihlášky.

5) Klik

7) Pomocí Ctrl+V vložte do pole své skypové jméno
(např. live:.cid.3a185da5be226a15).

8) Klik
6) Klik
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Krok 5 + 6: Test spojení



Zavolejte nám na tel. 720

685 800, že chcete vyzkoušet spojení přes Skype.



Zapněte Skype, přihlaste se a počkejte na hovor od nás.



Hovor přijměte, kromě kontaktu otestujeme i sdílení obrazovky.
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Pět minut před informativní schůzkou
Ověření funkčnosti sluchátek a mikrofonu
Krok 1

Klikněte na symbol tří
teček a zvolte menu
„Nastavení“.

Krok 2

Zvolte menu „Zvuk a video“.
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Krok 3
2) Pokud se tečky
nehýbou, tak zde zkuste
vybrat jiné zařízení.

1) Pokud je mikrofon
zapojený, tak se při mluvení
mění počet zobrazených
teček.

4) Pokud není vůbec nic
slyšet, tak zde zkuste
zvolit jiné zařízení.
3) Po kliknutí na
„Otestovat zvuk“ byste
měli slyšet znělku.
5) Zde můžete upravit
hlasitost sluchátek.

Krok 4

Nasaďte si sluchátka a klikněte
zde. Poslechněte si celý hovor a
následujte instrukce. Pokud jste
slyšeli svůj hlas, tak je vše
v pořádku.
Pokud se Vám nepodaří nastavit
sluchátka a mikrofon, tak je
možné nám zkusit zavolat na tel.
720 685 800 a můžeme se Vám
pokusit pomoct.

Strana 11

