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Скопје 2015

I Линк за пристап
Пристапете преку следниот линк : http://sostanoci.e-animamundi.mk/
По избор на соодветната соба наменета за вас откако ке кликнете на линкот го следите упатството
кое следи подолу.Првиот прозорец кој ви се појавува е прикажан на слика 1.
II Влез
ЧЕКОР 1
Тука го внесувате вашето име и
презиме.
Внесувањето на email адреса не е
задолжително.
Потоа кликнувате на копчето
„Access Meeting“
По што ке ви се отвори прозорец
прикажан на слика 2.

ЧЕКОР 2

Во овој прозорец се одбира
начинот на кој пристапувате
на состанокот, вообичаено
пристапувате од компјутер
и пребарувач и без никакви
измени само кликнувате
на копчето „Join Meeting“

ЧЕКОР 3
Не е потребно инсталација на
софтверот кликнете само на
JOIN WITH THE BROWSER
и ве префрла на наредниот чекор

Откако ке се влезете
потребно е да го одобрите
plugin-от одобрете го, и доколку
суште имате потешкотии со
видеото и звукот исклучето го
прозорецот и повторно
пристапете кон собата
преку истиот линк од
(sostanoci.anima-mundi.org.mk)

Во вашиот пребарувач ке се отвори прозорецот прикажан на сликата подолу (слика 5)

ЧЕКОР 4

кликнувате само на „Join“.

ВНИМАВАЈТЕ НА ЧЕКОР 5
кој следи

ЧЕКОР 5

Во звисност од тоа кој пребарувач го
користите ке се појави информација
која бара да одобрите Pop-up.
(прикажано на сликите подолу)
Откако ке го одобрите plugin-от исклучето го повторно
прозорецот и повторно пристапете кон собата
преку истиот линк од (sostanoci.e-animamundi.mk)
и ке ви се појави екран прикажан како на слика 5

ПРИСТАП ПРЕКУ SMART PHONE или ТАБЛЕТ

Превземете ја апликацијата за вашиот Smart Phone со клик на сликичката горе во зависност од
типот на оперативниот систем на вашиот уред.

Доколку имате било какви проблеми обратете се до организаторот на состанокот или пак на
contact@anima-mundi.org.mk

