КАК ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ

ЗА ПЪРВИЯ ЧАС НА ЖИВО

ВЪВ ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ.

Преди да осъществите първата си сесия на живо се уверете, че компютърът ви отговаря на следните изисквания:

- Вие имате Windows 98, Windows XP или по-висок.
- Вие сте свързани към Интернет
Вашият скорост на връзката е най-малко 33.6 Kbps. ADSL е препоръчително.
- Вие имате микрофон с високоговорители или слушалки.
Уверете се, че работят коректно.
- Резолюция на Вашия монитор е най-малко 1024x768 пиксела.
Може да изпитате трудности на по-малка резолюция.

Как да се присъедините към виртуалната сесия?
Обикновено присъединяването към виртуална сесия става като наберете в браузъра си следния адрес:
room.intenzivno.com, или кликнете върху линк, получен в имейл покана.
Напишете Вашите Потребителско име и парола.
В лявата част на Вашия прозорец се намира Вашето лично меню. За да влезете във виртуалната класна стая трябва да
изберете „Моите събития”. Ще се появи списък с графика на Вашите часове през седмицата. Само една от сесиите е
активна и в дясно на нея натиснете „Влез сега” (“Enter now”). Ще Ви се отвори прозорец с подробности за сесията. Долу
вляво натиснете
ВАЖНО: Виртуалната класна стая се отваря 10мин. Преди обявения начален час за Вашия курс и се затваря 5 мин. След
края му. Преди и след това няма да Ви е активен входа „Enter now”.
Ако използвате Internet Explorer, за да се присъедини към първия си урок в Intenzivno.com, може да бъдете
помолени да позволите инсталирането на ActiveX control.
Ще се покаже уведомление, под адресната лента.
Кликнете върху жълтата лента и изберете.

Когато влизате за първи път в нашата виртуална класна стая, Вашия уеб браузър автоматично ще изтегли и инсталира
приложенито – eLecta Live. Понякога може да се наложи да го инсталирате ръчно. За целта изтеглете файла
electalivesetup.exe от менюто Downloads и го стартирайте. На излезлия прозорец натиснете Run и ако бъдете подканени
да продължи да изберете OK. Следвайте инсталационната процедура.

На компютъра Ви трябва да има инсталиран Java. Ако нямате – браузъра Ви ще го изтегли и инсталира автоматично.
Ако по някаква причина това не стане, ще се наложи да го инсталирате ръчно. За целта изтеглете файла от менюто
Downloads.
Препоръчваме Ви при инсталирането на Java да затворите всички прозорци на Вашия браузър.

Добре дошли във Вашия нов виртуален свят.
Това е вашата виртуална класна стая. Тя се състои от няколко важни области.

1. Аудио панел
2. Списък с участниците
Списък на курсистите,които в момента са в стаята.

3. Текстов чат
Публични и частни съобщения до Вашите колеги в
стаята.

4. Бяла дъска
За писане, рисуване, споделяне на сайтове и файлове.

Как да използвате микрофона?
Има два начина да се говори във виртуалната класна стая – със свободни ръце или чрез задържане на клавиша
Ctrl.
За да са Ви свободни ръцете, докато говорите натиснете бутон с микрофон.
Няма нужда да задържате бутона, докато говорите.
Натиснете го втори път за освобождаване на микрофона.

Задържането на клавиша Ctrl ключ.
Като алтернатива можете да натиснете и задържите натиснат Ctrl клавиша на клавиатурата.
Ако бутона с микрофона е забранен, то нямате разрешение за използване на микрофона. Вие трябва да се обърнете към
модератор, който да ви даде достъп до микрофона.

