آموزش نحوه کار با نرم افزار Adobe Connect

ابتدا برنامه مخصوص سیستم عامل دستگاه خود را از سایت دانلود و نصب نمایید.

ن
اولی مرحله ،آدرس لینک ورود به جلسه را وارد نمایید.
برنامه را باز نموده ،در

صفحه احراز هویت باز خواهد شد:

چنانچه ارائه دهنده هستید ،در قسمت  Registered Userبا نام کاربری و رمز عبور خود یم توانید وارد سامانه شوید.
در غی این صورت در قسمت مهمان ( ،)Guestنام و سمت خود را وارد نموده و بر روی دکمه  Enter Roomکلیک نمایید.

اگر جلسه رشوع شده باشد ،دبی جلسه اجازه ورود شما را به سامانه صادر کرده و صفحه برنامه باز خواهد شد:
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 -1در این قسمت نام جلسه یا نشست ،نمایش داده یم شود.
 -2برای شنیدن صدای ارائه دهنده ،دکمه بلندگو باید روشن باشد.
 -3در صووور ک که شووما ارائه دهنده باشووید یا از یرا مدیران جلسووه اجازه اسووتفاده از میورو ن برای شووما صووادر شووده باشوود ،با زدن این
دکمه ،میورو ن دستگاه شما عال شده و یم توانید مطلب خود را به صورت صو ک ارائه نمایید.
ن
دوربی برای ش ووما ص ووادر ش ووده باش وود ،با زدن این
 -4در ص ووور ک که ش ووما ارائه دهنده باش ووید یا از یرا مدیران جلسو و ه اجازه اس ووتفاده از
ن
دوربی دستگاه شما عال شده و یم توانید مطلب خود را به صورت تصویری ارائه نمایید.
دکمه،
 -5در صور ک که درخواست یا سوایل از ارائه دهنده یا دبی جلسه دارید ،یم توانید با زدن این دکمه آن ها را مطلع نمایید.
 -6در ص و ووورت نیاز ،از این قس و وومت یم توانید با ارائه دهندیان و یا س و ووایر ا راد حا ن گفتگوی ن
متن داش و ووته باش و ووید .هنگام تایپ به زبان
کیید قابل نصو و ووب) مناسو و ووب این برنامه ،برای
اریس باید از "ي" به جای "ی" اسو و ووتفاده نمایید .برای سو و ووهولت کار ،صو و ووفحه کلید ( ر
دانلود روی سایت قرار داده شده است.
 -7ص و ووفحه س و وویس و ووتم ارائه دهنده ،تخته وایت برد و یا اییل که توسو و و ارائه دهنده به اش و و کویا گ اش و ووته ش و ووده ،در این قس و وومت قابل
مش و وواهده اس و ووت .اگر ش و ووما ارائه دهنده باش و ووید یم توانید به ید از س و ووه روا یاد ش و ووده ،محتوای دلخواه خود را در این قس و وومت به
ک
اشیا

بگ ارید.

ن
دوربی ها را در این قس وومت مش وواهده نمایید .اگر ش ووما ارائه دهنده هس ووتید ،پس از زدن دکمه 4
 -8در ارائه تص ووویری ،یم توانید تص وواویر
باید از این قسمت start sharing ،را کلیک نمایید.

