
PRIFRUŽITE SE: MiTeam skupina

Prva prijava in vstop v video klic 
v sodelovalnem okolju 

Pozdravljeni, prejeli ste e-poštno vabilo, s katero 
lahko dostopate do prve registracije v vašo 
digitalno sodelovalno okolje. 

V primeru, da vabila niste prejeli vas prosimo, da 
preverite mapo »Neželena pošta« oziroma zavi-
hek »Promotions«. 

E-poštno vabilo z naslovom info@mediainteractive.tv 
odprite in videli boste osnovne podatke in gumb 
PRIDRUŽITE SE: ime skupine ali okolja. 

PRVA PRIJAVA NA VAŠE DIGITALNO SODELOVALNO OKOLJE

Prijava na platformo 

S klikom na gumb za pridružitev se bo odprla prva prijava na platformi. 

V registracijsko formo vpišite:

PRIDRUŽITE SE: MiTeam skupina

S klikom na REGISTRACIJA, potrdite vpisane podat-
ke in tako vstopite v vaše okolje.

Vpisani podatki vam služijo za vse nadaljne prijave.

     Vaš ime in priimek
     Geslo po vaši izbiri, katero mora vsebovati
     najmanj 6 znakov. 
     Geslo vnesite dvakrat - vsakokrat v svoje 
     predvideno okence.

Prosimo vas, da nujno uporabite zadnjo verzijo brskalnika Chrome, Firefox ali MS Edge. 

PRIDRUŽITE SE: MiTeam skupina



Po registraciji boste vstopili v vašo okolje za digitalno sodelovanje in 
digitalno sejo. V primeru, da video klic že poteka boste prejeli 

Prva pridružitev video klicu ali audio klicu

V vstopu v video klic vas brskalnik vpraša za dovoljenje  za uporabo mikrofona in 
kamere. Prosim, da vedno dovolite uporabo mikrofona in kamere s klikom na

 Dovoli oziroma Allow !

Google Chrome brskalnik Firefox brskalnik

klikom na kamero kot prikazuje desna slika. V primeru, da 
komunikacijsko okno ni odprto, do njega dostopate s klikom 
na kamero zgoraj levo ob logotipu.

Preverite, ali vaša naprava vsebuje kamero in mikrofon!



Ogled webinarja

Ob vstopu v videokonferenco boste v komunikacijskem oknu imeli 
možnost naslednjih ukazov:

Vklop in izklop 
zvočnika

Vklop in izklop 
mikrofona

Vklop in izklop
 kamere

Vklop in izklop
delitev zaslona

Končanje klica

Galerijski
pogled

Nastavitve
naprav

Razširjen
pogled

Več možnosti

Za ogled webinarja ste v vašo e pošto prejeli vabilo v skupino, kjer bo potekal webinar. V sobi v katero ste 
povabljeni boste obveščeni kdaj in ob kateri uri se bo začelo predavanje na daljavo. 

Pred webinarjem si lahko v zavihku 
Dokumenti ogledate vnaprej pripravljeno 
predstavitev in ostalo dokumentacijo. 

Po predavanju vas bodo kmalu v vaši 
“sobi” pričakali posnetki predavanja in 
možnost za dodatna vprašanja in mnenja.

Ko se začne predavanje, se vam bo 
vsebina predavanja prikazala v večjem 
oknu na desni.

Nekateri brskalniki potrebujejo za start 
vaš klik, sledite navodilom. V videokon-
ferenčni zvezi boste praviloma v glavni 
sliki spremljali aktivnega govorca.

V primeru aktivirane delitve zaslona 
(screen sharing) boste spremljali sliko 
zaslona, ki jo bo izbral moderator oziroma 
organizator. 

Na levi strani se nahaja Pogovorno okno, 
kjer lahko med predavanjem postavljate 
različna vprašanja.



V primeru, da imate kljub upoštevanim navodilom za prvo pridružitev video klicu 
težave z mikrofonom ali kamero sledite naslenjim korakom.

2. Nastavitve brskalnika

Preverite s klikom na ključavnico, ki se nahaja levo od 
URL vrstice, kjer se vam odpre okno v katerem morate 

dovoliti uporabo kamere in mikrofona s klikom na 
Allow oziroma Dovoli. 

V primeru, da kljub dovoljenju naprav, mikrofon in 
kamera ne delujete obnovite stran oziroma “Refresh” 
strani. 

1. Nastavitve naprav na platformi

Nastavitve naprav v vašem okolju urejate v komunik-
acijskem oknu, s klikom na Nastavitve naprav desno 
zgoraj. 

V Nastavitvah naprav preverite, ali imate izbrano 
napravo za Sprejemanje zvoka, za Izhod zvoka in Vir 
videa. Pri sprejemamnju zvoka spremljajte modro 
črto, ki se v primeru delovanja mikrofona premika in 
napravite test. Desno vidite svojo sliko v primeru 
delovanja kamere. 

V primeru, da potrebujete dodatno pomoč kliknite 
na Pomoč v Nastavitve naprav.

Težave z mikrofonom in kamero

V kolikor imate dodatne težave, pri katerih vam dokument ni v pomoč se obrnite na: 
https://miteam.eu/asset/aogX5a4awDHrq4uz6, ali nas kontaktirajte preko: info@mediainteractive.tv

Če želite videti dodatne vsebine, lahko okno 
zmanjšate. V svoji “sobi za predavanja” boste lahko 
našli tudi predstavitve in dodatne informacije. 

Po predavanju boste lahko odgovarjali na anketna 
vprašanja, ki vam bodo ponujene s strani preda-
vatelja in omogočajo takojšen prikaz rezultatov 
glasovanja. 


