1 kirjaudu verkkoluennolle
Verkkoluennolle eli webinaariin pääset klikkaamalla
http://tjs-opintokeskus.adobeconnect.com/journalistiliitto/
Sen jälkeen toimi näin:
A. Kirjaudu sisään vierailijana (Enter as a Guest).
B. Anna etu- ja sukunimesi kohtaan ”Name” ja paina ”Enter room”. Mahdollisen Adobe
Connect-ilmoituksen ”Joining the Audio Conference” voit sulkea Esc-näppäimellä.
Huom.! Sisään verkkoseminaaritilaan pääsee noin puoli tuntia
ennen sovittua tapahtumaa.

2. Tarkista tekninen toimivuus
Kirjaudu sisään webinaariin hyvissä ajoin, mielellään noin 10 minuuttia ennen tapahtuman
alkamista, jotta voit testata verkkoyhteyden ja muun teknisen toimivuuden
➔ Voit myös testata laitteidesi toimivuuden ennen kokousta Adobe Connectin Audio Set up
Wizardin avulla:
A. Valitse kokoustilan ikkunan yläpalkissa ”Meeting”.
B. Valitse pudotusvalikosta ”Audio set up wizard”.
C. Etene ohjeiden mukaisesti testaamalla ensin kaiuttimet ja sitten mikrofoni.
➔ Varmista, että kaiuttimesi ovat päällä ja äänenvoimakkuus on oikea. Äänenvoimakkuutta
voit säätää kahdella tapaa:
A. Klikkaamalla oikeassa alalaidassa olevaa kaiuttimen kuvaa (Windows)
B. Verkkoseminaarihuoneessa valitsemalla selainikkunan yläreunan kaiutinkuvakkeen
alasvetovalikosta ”Adjust Speaker Volume”.
➔ Jos sinulla on ongelmia äänen / kuvan kanssa, voit pyytää ennen kokousta tai sen aikana
apua. TJS Opintokeskuksen kokousisännältä kirjoittamalla kysymyksesi chat-ikkunaan.
Hätätapauksessa voit pyytää teknistä tukea puhelimitse (050 351 0634, Matti).
➔ Jos webinaari pysähtyy tai katkeaa koneellasi, kirjaudu
uudestaan sisään ja jatka koulutusta.

3. Osallistu keskusteluun, kommentoi ja kysele
Kirjoita viesti chat-alueen alareunassa olevaan tekstikenttään ja lähetä se enter-näppäintä
painamalla. Joko webinaarin isäntä tai tilaajan edustaja seuraa keskustelua ja poimii
kysymyksiä esitettäväksi luennoitsijalle.
➔ Voit lähettää jo ennen webinaaria sen aiheeseen liittyviä toiveita, ideoita ja kysymyksiä
kouluttajalle Journalistiliiton koulutuspäällikön Nina Erhon kautta
(nina.erho@journalistiliitto.fi).
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Windows tai iOS-käyttöjärjestelmä tai IOS- tai Android-mobiililaite
Nettiyhteys, mielellään langallinen tai hyvä langaton
Selain, jossa on Adobe Flash Player.
Jos Flash Playeria ei ole asennettu koneellesi, asenna se
ennen webinaaria. Tietoturvan takia Adobe Flash Player
kannattaa päivittää uusimpaan versioon Adoben sivuilta
(http://get.adobe.com/flashplayer). Chrome-selaimessa
on Flash-tuki valmiina uusissa versioissa.
Sisäiset tai ulkoiset kaiuttimet
Jos käytät iOS- tai Android-mobiililaitetta,
muista ladata ilmainen Adobe Connect -sovellus
etukäteen sovelluskaupasta
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