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JAK SE PŘIPOJIT K WEBINÁŘI
Z MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ?

Pro připojení se k webináři z mobilního zařízení doporučujeme používat aplikaci 
Microsoft Teams, prostřednictvím které je webinář vysílán.

1/ Registrace na webinář

Registraci na webinář provedete prostřednictvím odkazu umístěného na webu Schrack 
Adacemy: www.schrack.cz/podpora/schrack-academy

Zde si vyberete téma a termín webináře a vyplníte registraci. Poté vám přijde na 
e-mail potvrzení o registraci, kde bude uveden odkaz na připojení k živému vysílání.

2/ Stažení aplikace Microsoft Teams

Pro připojení k webináři přes mobilní zařízení si nainstalujte aplikaci Microsoft Teams.
Aplikaci si můžete stáhnout jak pro zařízení se systémem Android, tak iOS. 

Odkazy ke stažení aplikace

Google Play

App Store

3/ Připojení k webináři

V den webináře postačí pár minut před začátkem vysílání kliknout v e-mailu na 
odkaz pro připojení k webináři. Poté budete dotázáni, zdali chcete přejít do aplikace 
Microsoft Teams, tak volbu potvrdíte. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=cs&gl=US
https://apps.apple.com/cz/app/microsoft-teams/id1113153706?l=cs
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4/ Rozhraní aplikace

V aplikaci pouze zakliknete „Připojit se jako host“. Budete dotázáni na jméno 
(přezdívku), pod kterou vás ve vysílání uvidíme.

Pokud máte účet Microsoft, tak se můžete přihlásit.

JAK SE PŘIPOJIT K WEBINÁŘI
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5/ Prostor pro dotazy

Dotazy můžete pokládat v průběžně během vysílání v okně 
pro Otázky a odpovědi. Budeme se jim věnovat na konci 
webináře.

V případě dotazů nás kontaktujte
na e-mailu webinar@schrack.cz.

Těšíme se v živém vysílání!

Tým Schrack Technik
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V případě, že se připojíte dříve než webinář spustíme, uvidíte následující okno. 
Webinář spustíme vždy 15 minut před oficiálním začátkem, dříve tedy není 
nutné se připojovat.

 

     

Na konci webináře 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 webináře účastní a mohli vám zaslat certifikát.

4/ Průběh webináře

Webinář bude začínat v udaný čas, ale je lepší když si odkaz na webinář otevřete 
zhruba 5 minut před začátkem školení, abyste se zorientovali v prostředí Microsoft 
Teams a případně jsme vám mohli pomoci s technickými problémy.

5/ Prostor pro dotazy

Dotazy můžete psát prostřednictvím Chatu - prostoru pro Otázky a odpovědi 
a přednášející je postupně zodpoví na konci webináře.

6/ Po skončení webináře

Po ukončení živého vysílání vám do e-mailu přijde výzva k vyplnění dobrovolného 
dotazníku (1-2 min) jako zpětnou vazbu na webinář, děkujeme.

Těšíme se v živém vysílání!

Tým Schrack Technik


