
Tags: create new tag , view all tags

Instruções para utilização do Vidyo
Instruções para utilização do Vidyo

Quick Guide for a Vidyo Guest
Guia rapidíssimo para acessar a conferência do SPRACE
Guia rápido para acessar uma conferência
Como obter o link Web para uma dada sala do Vidyo
O que é o Vidyo

Usuários não cadastrados
Para quem convida:
Para quem é convidado: GUEST

Configurando o Vidyo
Criando uma Sala
Sobre cadastro Vidyo:
Configurações do Som:
Instalando Vidyo
Para testar
Vidyo + Polycom

Vidyo chamando Polycom

Quick Guide for a Vidyo Guest
Enter the SPRACE room by going to this link http://cern.ch/go/X8Xd

If this is your first time using VidyoWeb: install the plug-in and then accept the terms
Otherwise the name field will appear: enter your name and click "Join"

By clicking the symbols at the lower corner of the screen you can turn on and off your camera, microphone and speakers:
ON : 
OFF: 

A User Guide can be found at https://www.vidyo.com/wp-content/uploads/VidyoWeb_QuickUserGuide_1.0-A.pdf

Estas orientações servem para windows, mac os e linux.

Página do CERN com informções sobre o Vidyo: http://information-technology.web.cern.ch/services/fe/vidyo

Guia rapidíssimo para acessar a conferência do SPRACE

1. Faça login no aplicativo do vidyo-desktop.
Se tiver conta no CERN use seu Username e Password usual

2. Entre em http://cern.ch/go/X8Xd e a sala de conferência se abrirá automaticamente.
3. Para fazer teste de som e imagem, use o Vidyo Café

Se não tiver conta no CERN entre como Guest - veja instruções mais abaixo.

A sala do SPRACE pode ser localizada digitando SPRACE no campo de pesquisa.

Guia rápido para acessar uma conferência

1. Entre em https://vidyoportal.cern.ch  e faça o Login.
Se você não tiver um cadastro no Cern você só poderá entrar como guest. Nessa opção você não pode criar salas
ou procurá-las.

2. Após fazer esse login, se você não tiver o Vidyo instalado haverá um botão para a instalação.
Após o download abrirá um instalador clique em "seguinte->aceito-> terminar"
Entre novamente no site:https://vidyoportal.cern.ch/flex.html

3. Se você já recebeu um convite para participar de uma conferência, há um link ao lado que o levará diretamente à sala de
vídeo-conferência agendada.

Jump  Search
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