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Přihlášení
Pro přihlášení se do virtuální platformy navštivte kongresovou webovou stránku
https://www.gastrodny2020.cz/page/uvod a klikněte na tlačítko Přihlášení v pravém horním rohu stránky.
Stránka Vás požádá o přihlašovací údaje (e-mailová adresa a heslo). Při prvním přihlášení zadáte Váš e-mail
a heslo Vám bude následně odesláno do e-mailové schránky. Heslo můžete následně změnit, a to v pravém
horním rohu pod Vaším jménem – změna hesla.

Připojení se ze studia GUARANT
Prosíme Vás, abyste se dostavili do kanceláří společnosti GUARANT International, Českomoravská 19,
Praha 9, 2. patro alespoň 45 minut před začátkem Vaší sekce. Naši technici Vám v této době vysvětlí, jak
bude průběh celé sekce vypadat. V této době budete mít také prostor na to, abyste se jako předsedající
dané sekce domluvili, jak budete do vysílání vstupovat.
Pokud bude některý z Vašich spolupředsedajících připojen vzdáleně, bylo by vhodné, abyste se dopředu
společně domluvili na systému komunikace, a kdo uvede kterou z prezentací. Předsedající, který je zároveň
řečníkem by neměl uvádět svou vlastní prezentaci. Přednost by měli mít ti, kteří jsou přítomni živě ve
studiu.

Vzdálené připojení
Pokud se budete připojovat vzdáleně, doporučujeme projít generální zkouškou připojení (informace pro
ty, kteří generální zkouškou ještě neprošli).

Technické předpoklady pro vzdálené připojení





Microsoft Windows nebo Mac OS
Poslední verze prohlížeče Google Chrome (ostatní prohlížeče nejsou plně podporovány)
Stabilní internetové připojení (minimálně 10/10Mbps)
Sluchátka s mikrofonem

Aktivní účast
Před vstupem na pódium se prosím ujistěte, že vše nutné Vám funguje (viz Přípravna pro řečníky).
Jestliže je Vaše připojení v pořádku, můžete se připojit do vysílání. Klikněte na tlačítko Pro řečníky – vstup
na pódium (tlačítko musí být zelené). To Vám umožní aktivně přispět do konference. Jelikož prezentace
budou nahrané, stačí Vám pouze webkamera a mikrofon pro následnou diskuzi. Připojit se bude možné 10
minut před začátkem sekce.

Jako předsedající sekce Vás prosíme o zapnutí mikrofonu na začátku pro uvedení sekce a na konci pro
pokládání dotazů.

Vzhledem k tomu, že nebudete v přímém kontaktu s Vašimi spolupředsedajícími, bylo by vhodné, abyste se
dopředu společně domluvili na systému komunikace, a kdo uvede kterou z prezentací. Předsedající, který
je zároveň řečníkem by neměl uvádět svou vlastní prezentaci. Přednost by měli mít ti, kteří jsou přítomni
živě ve studiu.
Přípravna pro řečníky
Vaše zařízení a připojení k internetu mohou ovlivnit výkon a kvalitu živého přenosu. Důrazně se doporučuje
nejprve vše otestovat v Přípravně pro řečníky, která je k dispozici po celou dobu konání akce.
Nezapomeňte navštívit přípravnu pro řečníky nejpozději 30 minut před zahájením sekce, abychom Vám
mohli poskytnout podporu v případě technických problémů.

Chcete-li otestovat kvalitu mikrofonu a kamery (dostupná pro řečníky):
1. Navštivte Přípravnu pro řečníky

2. Průvodce Vás provede celým procesem testování. Chcete-li test provést, stiskněte tlačítko Další krok.

3. První test ověří rychlost Vašeho připojení k internetu a verzi prohlížeče. Uvědomte si, že test rychlosti
internetu se provádí přímo na naší platformě virtuální konference a nemusí odrážet rychlost internetu
zaručenou Vaším poskytovatelem internetu.
4. Po otestování mikrofonu a kamery finální test ověří, zda má Vaše síť povolený port 9000, který je
vyžadován pro připojení audia. Pokud je vše v pořádku, uvidíte video potvrzující, že všechny testy
proběhly v pořádku.

5. Pokud některý z těchto testů selže, kontaktujte přímo technickou podporu.

Helpdesk
Pokud narazíte na technické potíže a potřebujete podporu od našeho technického týmu, kontaktujte nás
prostřednictvím nabídky Helpdesk, nikoliv přes otázky u dané prezentace. Zde naleznete odkazy na
stažení různých instrukcí nebo možnost živého chatu přímo s naším pracovníkem podpory.
Svojí zprávu napište do chatu a klikněte na Odeslat. Tím se Váš chat přidá do fronty podpory a jeden
z našich pracovníků Vám odpoví co nejdříve – během provozní doby.
Středa 2. 12. 2020

12:00 – 17:30

Čtvrtek 3. 12. 2020

12:30 – 17:30

Pátek 4. 12. 2020

12:30 – 17:30

Chat můžete kdykoliv opustit a vrátit se k němu, zůstane pro Vás uložen.
Chat můžete nechat otevřený v samotném okně prohlížeče, zatímco stále sledujete přednášku.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ:
V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte prosím našeho technického manažera.
Technický Management: Aleš Basík – basik@guarant.cz – 724 437 842

