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INFORMAČNÍ DNY 2021

Na každé INFORMAČNÍ DNY je nutná registrace. Bližší informace k živému vysílání 
jsou následně zaslány do e-mailové adresy, zadané během registrace.

Účastník Informačních dnů potřebuje připojení k internetu, počítač, případně 
mobilní zařízení.

Pro připojení do živého vysílání, které bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams, 
doporučujeme použít následující prohlížeče: Google Chrome nebo Mozilla Firefox.

V průběhu živého vysílání budete vyzváni k vyplnění prezenčního formuláře, abychom 
pro vás mohli připravit dárek. Vyplňte prosím požadované údaje správně.

Informační dny společnosti Schrack Technik jsou bezplatné.

Rezervujte si termín, najděte si pohodlné místo a užijte si svůj webinář!

Napadají Vás další otázky nebo máte technické problémy?

Projděte si následující návod, případně nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím 
e-mailu infodny@schrack.cz.
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1/ Registrace na INFORMAČNÍ DNY

Registraci na Informační dny provedete prostřednictvím odkazu umístěného na webu 
Schrack Technik: www.schrack.cz/podpora/informacni-dny/informacni-dny-2021

Zde si vyberete vám nejbližší město z kterého bude probíhat živé vysílání a vyplníte 
registraci.

2/ Odkaz na připojení k živému vysílání

Po registraci Vám do e-mailu přijde potvzení registrace. Odkaz na připojení se 
k živému vysílání z vašeho města vám přijde v e-mailu několik dní před 
datem události. Odkaz na webinář bude aktivní 15 minut před začátkem živého 
vysílání. Prostřednictvím odkazu se dostanete do webového rozhraní Microsoft 
Teams.

Den před konáním živého vysílání vám znovu přijde e-mail s upozorněním na blížící 
se termín události a odkazem pro spuštění.

3/ Rozhraní Microsoft Teams

Po rozkliknutí odkazu se vám otevře webový prohlížeč a budete dotázáni, zdali si 
chcete stáhnout aplikaci pro systém Windows nebo sledovat na webu. Stačí když 
kliknete na „Místo toho sledovat na webu“ a budete připojeni do živé události. Při 
webináři budete pokládat dotazy prostřednictvím chatu - okna pro Otázky a odpovědi, 
takže kameru ani mikrofon nebudete potřebovat.

JAK SE PŘIPOJIT K ŽIVÉMU VYSÍLÁNÍ?

http://www.schrack.cz/podpora/informacni-dny/informacni-dny-2021
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V případě, že se připojíte dříve než vysílání spustíme, uvidíte následující okno. Živé 
vysílání spustíme vždy 15 minut před oficiálním začátkem, dříve tedy není nutné 
se připojovat.

 

     

V průběhu vysílání vás vyzveme k vyplnění krátkého formuláře - odkaz najdete 
v Chatu - prostoru pro Otázky a odpovědi. Vyplníte tam jen vaše jméno, příjmení 
a e-mail, abychom věděli, kdo se vysílání zúčastnil a pro koho máme připravit dárek 
na následující den.

4/ Průběh živého vysílání

Vysílání bude začínat v udaný čas, ale je lepší když si odkaz na živou událost otevřít 
zhruba 5 minut před začátkem, abyste se zorientovali v prostředí Microsoft Teams 
a případně jsme vám mohli pomoci s technickými problémy - v případě problémů 
pište na email infodny@schrack.cz.

5/ Prostor pro dotazy

Dotazy můžete psát prostřednictvím Chatu - prostoru pro Otázky a odpovědi 
a  přednášející je postupně bude zodpovídat nebo po skončení vysílání najdete 
Otázky a odpovědi na našem webu.

6/ Po skončení vysílání

Pokud jste v průběhu vysílání vyplnili prezenční formulář prostřednictvím odkazu 
v Chatu, tak pro vás následující den bude připraven na pobočce dárek.

Těšíme se na Vás!
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