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Felhasználói segédlet



Rövid ismertető

• Felhő alapú konferencia beszélgetés akár 100-200 

résztvevővel

• Élő hang és video kommunikáció a világ bármelyik 

pontjáról ( az előadások később online is elérhetőek 

lesznek)

• PC-ről, telefonról, tabletről is elérhető

• Internet kapcsolat vagy telefonos szolgáltatás szükséges 

hozzá

• A képernyőn PowerPoint bemutató látható, az előadó 

magyarázata a számítógép hangszóróján vagy telefonon 

keresztül hallható, közben lehet kérdezni írásban vagy 

szóban ill. rajzolni lehet a képernyőre.



Technikai igény

• MS Edge vagy Google Chrome

• Internet igény: 
• A szolgáltatás keretében elérhető magas minőségű hívásélmény 

eléréséhez hívásonként 2 Mbit/s szimmetrikus sávszélesség 
rendelkezésre állása ajánlott.

• Hagyományos (SD) képfelbontású videokonferencia esetén: minimum 
512 kbit/s szimmetrikus sávszélesség szükséges.

• Nagyfelbontású (HD) képfelbontású videokonferencia esetén: minimum 
1 – 1,5 Mbit/s szimmetrikus sávszélesség szükséges.

Sávszélességet ingyenes online mérőkkel le lehet mérni (pl.: 
http://digi.hu/internet/meres)

http://digi.hu/internet/meres


GYIK

• Lehetősége van mikrofon vagy kamera nélkül is 
csatlakozni, akkor viszont csak írásban tud kérdést 
intézni az előadó felé



Bejelentkezés az előadásra:

• Honlapon elérhető az előadás linkje és emailben is kiküldjük a regisztált
tagoknak. 



Bejelentkező felület



Ha először lép be –
letöltés 

A böngészője egy 
kisméretű programot 
akar letölteni ill. 
telepíteni.
Ennek érdekében 
kattintson a 
„Download”-ra, és 
ha szükséges, 
engedélyezze a 
letöltést a 
böngészőjében.



WebEx alkalmazás 
betöltése

Kattintson a 
„Futtatás” gombra, a 
letöltés hosszabb 
ideig is eltarthat.



Bejelentkező felület 2.
Kérjük adja meg 
email címét!



Betöltődik a felület



Belépés utáni képernyő



Hang beállítások

Használja a „Call Using Computer” beállítást



Képi megjelenítés

Ahhoz, hogy a többi 
résztvevő láthassa Önt, 
válassza ki a kameráját!

Ha nem szeretné, hogy a 
többi résztvevő láthassa 

Önt, válassza a „ No 
Video” lehetőséget!



Sikeresen bejelentkezett, 
ha ezt a képernyőt látja

Ide kattintva 
(participant) 

láthatja a 
résztvevőket 

Itt jelennek meg a 
résztvevők nevei, 

illetve ha 
engedélyezték a 

kamerájukat, a képük.



Írásbeli kommunikáció 
másokkal 

Ide kattintva 
láthatja a chat-et.

Ide írhatja az 
üzenetét!

Itt választhatja ki, 
hogy kinek szeretne 

üzenetet küldeni: 
Amennyiben az 
„Everyone” van 

kiválasztva minden 
résztvevő látni fogja 

az üzenetét!



Jegyzetkészítése
Ide kattintva 

(Notes)  
láthatja a 

jegyzetelésre 
alkalmas 
felületet!

Ide írhatja 
feljegyzéseit, 

amit senki más 
nem lát!



Képernyő megosztása
Kérjük, ne 

kattintson ide, 
mert akkor 
megosztja a 

saját 
képernyőjét a 

többi 
résztvevővel. ( 

Ezt csak az 
előadók 

használhatják.) 



Találkozunk az 
előadáson!

További információ a honlapunkon: 
http://tavho.org/e-learning

Ha kérdése merülne fel, kérjük írjon az 
info@tavho.org email címre!

http://tavho.org/e-learning

