Базови насоки за работа с Microsoft Teams
Представяме ви няколко стъпки, с които да улесним присъединяването ви към срещи/обучения
в Microsoft Teams:
Присъединяване към среща/обучение
Чрез Browser (Препоръчва се за гости на срещата)
Препоръчваме използване на Microsoft Edge: https://www.microsoft.com/bg-bg/edge
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След като последвате посочения линк, моля да кликнете върху него или да го поставите в
браузер ползван от вас. При проблем пробвайте с Microsoft Edge.
Моля, да влезете в срещата с Вашите имена (собствено, презиме и фамилия, РИК № -град).

Необходими данни за идентификация: Име и Фамилия,
Моля, да влезете в срещата с Вашите имена: собствено, презиме и фамилия, РИК № -град.
Пример: Иван Петров Иванов, РИК02-Бургас

Име, Презиме, Фамилия, РИК № -град
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Молим всички участници в срещи да се присъединяват 10 минути преди началото и да проверят
своите настройки за аудио и видео.
Настройки
При свързване чрез линка моля да разрешите използването на микрофона и камерата и да
извършите тестването им на Вашия компютър или друго мобилно устройство, като съответно по
време на събитието е препоръчително микрофонът и камерата Ви да бъдат изключени.
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Управление на настройките по време на срещата/обучението:

Аудио настройки
С бутона „Mute“ в долната част на екрана заглушавате или пускате микрофона си. Възможно е
администраторът на срещата да заглушава микрофоните без опция за участниците са си ги
пускат. В този случай може да се ползва общия чат или опцията „вдигане на ръка“

Видео настройки
С бутона „Video“ в долната част на екрана спирате или пускате камерата си.

Вдигане на ръка
При желание от Ваша страна да вземете участие с въпроси, моля да натиснете посочения бутон
с вдигната ръка, за да се включите в дискусията.

Общ чат на срещата
Можете да изпратите съобщение до всички участници, като натиснете на бутон „Чат“. В общия
чат ще получавате важна информация свързана с обучението. Следете го регулярно.
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Бутон „More actions”

Опция 1: Превключване на звук
Опция 2: Превключване на микрофон
Опция 3: Превключване на камера

От стрелката на бутона „Video“ се отварят разширени аудио настройки:
При включенa външнa камера е необходимо да я изберете от разширените видео настройки.

Логване чрез приложение (Препоръчва се за лектори на срещата)
Линк за инсталиране на приложението: https://www.microsoft.com/en-us/microsoftteams/download-app#desktopAppDownloadregion
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