Prisijungimo instrukcija prie posėdžio per Skype for Business
(įskaitant informaciją IRT specialistams)
Norėdami prisijungti prie virtualaus posėdžio:
Naršyklėje įveskite interneto adresą: www.lsa.lt/posedis (arba paspauskite šią nuorodą).

Atsidarius LSA tinklapiui, paspauskite nuorodą į posėdį.
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Atsidarius nuorodai pamatysite prisijungimo langą:

Iš karto šalia atsidarys naujas atskiras (ne naršyklės, o programos) langas:

Įrašykite savo Savivaldybę_VardąPavardę ir paspauskite „Prisijungti“
Pvz.: Klaipedosraj_JonasJonaitis
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Prisijungus prie posėdžio Jūsų mikrofonas bus nutildytas, norėdami pasisakyti paspauskite mygtuką su
rageliu apačioje.

Norint pasisakyti arba užduoti klausimą raštu paspauskite žemai kairėje kampe žinučių mygtuką.

Paspaudus žinučių mygtuką, atsidarys susirašinėjimų langas. Nurodytoje vietoje įrašykite norimą tekstą ir
spauskite „Enter“.
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Posėdžio metu gali būti rodomos skaidrės ar kompiuterio darbalaukis. Juos matysite tokiu būdu:
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Informacija IRT specialistams
1. Jeigu norite patestuoti įrangą, primygtinai rekomenduojame testuoti su būtent tuo kompiuteriu, su
kuriuo galės posėdžiauti bet kuris jūsų savivaldybės specialistas;
2. Skype for Business nereikia instaliuoti į kompiuterį. Posėdžiaujama per Skype Meetings App įskiepį,
kuris pasiūlomas atsisiųsti ir įsidiegti kai primą kartą jungiesi į virtualų posėdį;
3. Kompiuteriai su Windows XP ir Windows Vista netinka;
4. Nemokamą Skype ir kitas programas, kurios gali naudoti audio/video įrangą, reikia išjungti, nes jos
gali ‚pjautis“ su Skype Meetings App;
5. Web kameros apskritai nereikia, kadangi posėdžiaujant vis tiek visų veidų nesimatys, o ir tokio
poreikio nėra. Svarbu garsas;
6. Jei posėdžiaus vienas - geriausia ausinės su mikrofonu. Jei posėdžiaus daugiau (paprastai iki 10
žmonių) – garsą paleisti per garsiakalbius. Didelės būtinybės leisti garsą per posėdžių salės
garsiakalbius arba pajungti posėdžių salės mikrofoną nėra. Žiūrėti pagal situaciją.;
7. Jei kompiuteris yra stacionarus, tai mikrofonas yra privalomas (kitaip Skype Meetings App
nesupranta, kad yra audio sistema ir netransliuoja garso).

Pirmą kartą paleidus patekus į virtualų posėdį, naršyklė pasiūlys instaliuoti „Skype Meetings App“.
Realiai tai nėra naršyklės įskiepis, o tiesiog atskiras Windows app‘sas.
Pastaba: Priklausomai nuo naršyklės vaizdai žemiau gali šiek tiek skirtis.
Atsidarius nuorodai pasirinkite „Diegti ir prisijungti naudojant „Skype“ susitikimų žiniatinklio programą“
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Pasiūlius atsisiųsti įskiepį atsisiųskite ir įsidiekite:

Atsisiuntus įskiepį paleisti ir įsideigti:

Pirmą kartą jungiantis naršyklė ar įskiepis gali klausti įvairių klausimų ir prašyti įvairių leidimų naudotis garso
ar video įranga ar pan. Atsakykite pagal situaciją ir suteikite visus leidimus.
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Jei virtualaus posėdžio metu neveikia garsiakalbiai ar mikrofonas, reikėtų Skype Meetings App
pakonfigūruoti ir parinkti tinkamus garso įrenginius.
Norėdami pakeist garso įrenginį, paspauskite simbolį

ir pasirinkite „Susitikimo parinktys“
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Atsidarius parinkčių langeliui pasirinkite „Garso įrenginys“

Šitame lange galite pasikeisti mikrofoną bei garsiakalbius: pvz.: iš kompiuterių kolonėlių į ausines.
Pasirinkę norimą įrenginį paspauskite „Gerai“
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