Harno videolahendused
Vahendame videokoosolekute läbiviimiseks mitut vabatarkvaralist võimalust.
Soovitame enne videokoosoleku korraldamist tutvuda Videokohtumiste hea tavaga.

https://meet.eenet.ee
Tähelepanu: kohtumisi ei salvestata.

Sobib paremini väiksemate (kuni 20 inimest) koosolekuteks ning soovitame kasutada Chrome veebilehitsejat, sest Firefoxiga võib esineda
tõrkeid
Pane kohtumisele nimi (Start a new meeting) ja alusta (Go)
Alumises vasakus nurgas on võimalus jagada ekraani (Share your screen), tõsta kätt sõnavõtmiseks (Raise your hand), kasutada
tekstivestlust (Open/ Close chat)
Alumisest paremast nurgast saad jagada linki (Share link and dial-in for this meeting) ja sooritada muid tegevusi (kolm täppi ehk More actions
). Samast menüüst ülemine valik võimaldab määrata endale nime - kui seda ei tee, on kõik kasutajad Fellow Jitster nimedega.
Kohtumise lõppemisel lahku vestlusest (punane telefonitoru lehe keskel) ja sulge veebilehitseja (browser) aken
Teenuse kasutamisel töödeldakse üksnes isikuandmeid, mida teenuse kasutajad otsustavad ise videopildis või tekstivestluses edastada.
Koosoleku ajal osalejate poolt sisestatud andmeid jagatakse vaid koosolekul osalejatega ning ei säilitata peale koosoleku lõppemisest.
Tutvustus: Jitsi

https://edumeet.eenet.ee
Tähelepanu: kohtumisi ei salvestata.

Pane kohtumisele nimi (Room ID), seejärel oma nimi, vaikimisi on selleks külaline (Guest) ning vali, kuidas kohtumisel osaleda, kas heliga (A
udio) või heli ja videoga (Audio and Video)
Kohtumise ajal on võimalik üleval vasakult (Multiparty meeting) kasutada tekstivestlust (Chat), jagada faile (File sharing) ja vaadata osalejaid (
Participants)
Kohtumise lõppemisel lahku vestlusest (Leave) ja sulge veebilehitseja (browser) aken
Teenuse kasutamisel töödeldakse üksnes isikuandmeid, mida teenuse kasutajad otsustavad ise videopildis või kirjalikus vestluses edastada.
Koosoleku ajal osalejate poolt sisestatud andmeid jagatakse vaid koosolekul osalejatega ning ei säilitata peale koosoleku lõppemisest.
Tutvustus: EduMeet - beta versioon

https://bbb.eenet.ee
Tähelepanu: kohtumisi on võimalik salvestada, salvestisi hoitakse kaks kuud.

Vestluse alustamiseks peab korraldaja looma kasutajakonto (Sign up, paremal üleval nurgas); avanenud aknas täida väljad (ees- ja perenimi,
email, parool, parool teist korda) ja vajuta (Sign up), misjärel saadetakse taotlus administraatorile kinnitamiseks. Teised saavad osaleda ka
anonüümselt
Kui konto olemas, siis sisse logimiseks (Sign in, paremal üleval nurgas) sisesta email ja parool
Avanenud maabumislehel (Home Page) on võimalik linki kopeerida ja osalejatele (mõnes muus kanalis) saata ning luua (Create a Room)
hallata vestlusruume (Home Room)

Kohtumise alustamiseks vajuta START ning vali, kuidas kohtumisel osaleda, kas heliga (Microphone) või ainult kuulajana (Listen only),
vajalik on mikrofoni kasutamise lubamine arvutis (Allow access to your microphone)
Avanenud kohtumise aknas vasakul avalik tekstivestlus (Public Chat), jagatud märkmed (Shared Notes) ja osalejad (Users), keda on
võimalik hallata (vt hammasratta ikooni)
Suur plussmärk all vasakul põhiaknas võimaldab luua küsitlusi (Start a poll), üles laadida esitluse (Upload a presentation) ja jagada välist
videot (Share an external video), all keskel toimub mikrofoni vaigistamine (Mute), helist loomumine (Leave audio), veebikaamera jagamine (S
hare webcam) ja ekraani jagamine (Share your screen)
Kohtumiselt lahkumiseks vali kindlasti Log out (kolm täppi üleval paremal valikust), kindlasti mitte End Meeting, sest see lõpetab kohtumise
kõigi osalejate jaoks
Kasutajakonto loomiseks küsitakse konto loojalt ees- ja perenime ning e-posti aadressi, mida Harno töötleb üksnes teenuse kasutamise
võimaldamiseks ja ei edasta kolmandatele isikutele. Samuti töödeldakse teenuse kasutamisel isikuandmeid, mida teenuse kasutajad
otsustavad ise videopildis või tekstivestluses edastada. Koosoleku ajal osalejate poolt sisestatud andmeid jagatakse vaid koosolekul
osalejatega ning ei säilitata peale koosoleku lõppemisest.
Tutvustus: BigBlueButton/Greenlight

Kui sa juba kasutad Harno Moodlet, siis sulle soovitame BigBlueButtoni kasutamist Moodles https://moodle.edu.ee
Kasutusjuhend: BigBlueButton veebiseminari tarkvara kasutamine Harno Moodle's (pdf)
Tagasiside!
Olge lahked lahendusi proovima! Ootame väga teie tagasisidet ning kogemuste jagamist aadressile distantsope@harno.ee
Lisaks üldisele arvamusele, kuidas lahendus teie vajadusi toetas, ootame infot koosoleku toimumise aja ja osalejate arvu kohta.

