


• Důležité informace

• Technické požadavky

• Přihlášení do platformy

• Správa osobního profilu

• Nahrávání prezentací – na místě

• Prezentování – na místě

• Nahrávání prezentací – vzdáleně

• On-line prezentování – před-
natočená prezentace

• On-line prezentování – ŽIVĚ

• Přípravna pro řečníky (testování)

• Aktivní účast 

• Networking

• Helpdesk



• Při prvním přihlášení do platformy vyplňte svůj osobní profil

• Nahrajte přednášku/poster do virtuální platformy (vzdálený řečník)

• Proveďte otestování – Virtuální přípravna 

• V čas přednášky se připojte – Vstup na pódium 

• Sestavte si svůj osobní program pomocí ikonky      , kterou najdete vedle každé sekce či prezentace

• Navštivte virtuální VÝSTAVU a stánky partnerů a vystavovatelů

• Pokud jste při registraci použili jiný e-mail, než při přihlašování abstraktů, prosím kontaktujte HELPDESK

• V případě technických potíží kontaktuje HELPDESK



• Pro správnou funkci virtuální platformy prosím dodržujte minimální systémové požadavky:

• Microsoft Windows a Mac OS (ostatní zařízení nemusí být plně podporována)

• Aktualizovaný internetový prohlížeč Google Chrome, Microsoft Edge a Safari

• Doporučujeme sluchátka s mikrofonem

• Stabilní internetové připojení bez blokovaných portů (minimální rychlost 10/10Mbps) 

• Vždy preferujte použití počítače před jiným zařízením (mobilní telefon, tablet)



• Pro přihlášení do virtuální platformy klikněte zde

• V pravém horním rohu vyberte Přihlášení

• Přihlaste se pomocí e-mailu a hesla

• Při prvním přihlášení budete požádáni o zadání hesla, které vám přijde na e-mail použitý při registraci – heslo si 
můžete následně změnit v osobním profilu

https://nemlek2022.gcon.me/page/domu


• Vyplňte prosím osobní profil a nahrajte svoji fotografii

• Správa Vašeho profilu je pod polem s Vaším jménem – „Osobní stránka“

• Osobní stránka obsahuje: 

Osobní data, Stručný popis (CV), Sociální sítě 

Networking

Novinky 

Upozornění

Osobní program



• Svoji prezentaci nahrajete přímo do virtuální platformy

• Po přihlášení navštivte „Osobní stránku“, kterou najdete v pravém horním rohu pod Vaším jménem

• Pro nahrání prezentace klikněte na „Nahrát prezentaci“

• Velikost prezentace musí být maximálně 200 MB

• Podporované typy souborů jsou: PPTX, PDF a MP4 video



• Prezentace natočená předem musí být vložena do virtuální platformy předem (viz. Snímek „Nahrávání prezentací 
– vzdáleně“)

• Vždy se připojujte 5 až 10 minut před začátkem dané sekce

• Technická podpora spustí Vaši prezentaci automaticky

• ŽIVĚ (mikrofon a kamera) budete do přenosu připojeni na dotazy od předsedajících nebo publika

• Možnosti pro před-natočení prezentace ve formátu MP4 videa

• Zde najdete manuály, jak si prezentaci natočit přes aplikaci ZOOM a přes Microsoft Powerpoint (manuály 
jsou v anglickém jazyce)

• ZOOM manuál, Microsoft Powerpoint manuál

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362473-Local-Recording
https://support.microsoft.com/en-us/office/record-a-slide-show-with-narration-and-slide-timings-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c?ui=en-us&rs=en-us&ad=us


• Způsob prezentování ŽIVĚ pomocí klasické PPTX nebo PDF prezentace

• Prezentace ve formátu PPTX nebo PDF musí být vložena do virtuální platformy předem (viz. snímek „Nahrávání 
prezentací – vzdáleně“)

• Technická podpora spustí Vaši prezentaci automaticky a Vy svoji prezentací přednášíte ŽIVĚ

• Svoji prezentaci ovládáte pomocí tlačítek „Dozadu“ „Dopředu“ 

• a V průběhu prezentace máte po celou dobu zapnutý mikrofon a kameru 

• Do živého vysílání se připojujete přes sekci „Vstup na pódium“ 

• Způsob prezentování si lze vyzkoušet ve virtuální přípravně pro řečníky



• Vaše technické vybavení a internetové připojení může výrazně ovlivnit prezentování během „živého přenosu“.
Proto velmi doporučujeme před samotnou prezentací navštívit „přípravnu pro řečníky“

• Přípravna obsahuje 5 kroků, které zaručí správnou funkci:

• Ověření funkčnosti mikrofonu a kamery

• Rychlost Vašeho internetového připojení 

• Test připojení k serveru (funkčnost portů)

• Způsob ovládání prezentace



• Pro aktivní účast (prezentování, moderování) klikněte na tlačítko „Vstup na pódium“

• Uvidíte pouze Vaše přiřazené sekce a prezentace

• Pro připojení do sekce klikněte na zelené tlačítko „Vstoupit do sekce“

• Vstoupíte do virtuálního předsálí, kde s Vámi bude komunikovat technická podpora. Technik Vás upozorní 
na vstup do živého přenosu

• Vždy se připojujte 5 až 10 minut před začátkem dané sekce



Předsedající:

• Jako předsedající sekce nezapomeňte mít zapnutý mikrofon a webkameru na úvod sekce pro zahájení a 
uvedení autora a také na konci pro pokládání dotazů

• V průběhu přednášek mějte mikrofon vypnutý

• Předsedající moderuje průběh diskuze a zodpovídá za dodržení časového limitu přednášek a celé sekce

Řečníci:

• Jako řečník po vstupu do sekce uslyšíte předsedající či prezentaci, která je před Vámi

• Jakmile Vás předsedající vyzve k prezentaci, systém automaticky povolí Váš mikrofon a webkameru –
ujistěte se, zda jsou zapnuté

• Technická podpora následně spustí Vaši prezentaci, kterou si budete moci sami ovládat (pokud není jako 
před-natočené video)



• Funkce „Networking“ Vám umožňuje komunikovat s dalšími  účastníky

• Používání Networkingu:

• Networking naleznete pod ikonkou       v pravém horním rohu obrazovky

• Následně můžete vyhledat účastníka a napsat mu

• Pokud nechcete, aby Vám někdo napsal, je možné funkci networkingu vypnout v nastavení Vašeho profilu

• Žádné kontaktní údaje nebo osobní informace nejsou sdíleny a komunikace je spravována pouze prostřednictvím 
virtuální platformy



• Pokud narazíte na technické potíže a potřebujete podporu, kontaktujte nás prostřednictvím HELPDESKU

• Svoji zprávu napište do chatu a klikněte na tlačítko „Odeslat“, tím se Váš dotaz zařadí do fronty a jeden z našich 
technických pracovníků Vám neprodleně odpoví

• Provozní dobu chatu technické podpory naleznete v informacích na Helpdesku

• Zde také naleznete další informace


