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Затверджений Додаток 
до постанови президії Ради профспілки 
від 18.09.2014 р., протокол № пр-18 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 

СИСТЕМИ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ ПРОФСПІЛКИ 
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НЕОБХІДНІ КРОКИ ДЛЯ УЧАСТІ  
У ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ РАДИ ПРОФСПІЛКИ 

 

1. Призначте двох 
відповідальних осіб 

 

2. Надайте контактні дані 
відповідальних осіб за 
«Формою» 
 

3. Забезпечте відповідність 
технічного обладнання — 
«Сертифікація» 

 

4. Слідуйте вказівкам 
«Інструкції авторизованого 
користувача» 

www.zalp.org.ua 
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Затверджено постановою президії Ради профспілки 
від 18.09.2014 р. № пр-18 

 

«Реєстрація за формою» 

 

 

У відповідності до постанови президії Ради профспілки від 18 вересня 
2014 року протокол № пр-18 «Про тестову експлуатацію системи відео-
конференцій профспілки» необхідно надати такі дані: 

 

<на офіційному бланку організації> 

 

 

 

Дві відповідальні особи: 

 

ПІБ    ____________________________________ 

e-mail (не Lotus)  ____________________________________ 

Мобільний   ____________________________________ 

 

ПІБ    ____________________________________ 

e-mail (не Lotus)  ____________________________________ 

Мобільний   ____________________________________ 

 

 

<підпис> 

 

Оригінал надіслати поштою, скан-копію надіслати на tell_2000@i.ua та 
sergii.ivanskyi@gmail.com  
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Затверджено постановою президії Ради профспілки 
від 18.09.2014 р. № пр-18 

 

 «Інструкція з сертифікації» 

 

У відповідності до постанови президії Ради профспілки від 18 вересня 
2014 року протокол № пр-18 «Про тестову експлуатацію системи відео-
конференцій профспілки» необхідно надати такі дані: 

 

1. Параметри каналу зв’язку «Інтернет»; 

2. Найменування вебкамери, модель; 

3. Надіслати файл конфігурації «DxDiag» персонального комп’ютеру 
(або декількох), з якого ви планує брати участь у відеоконференціях Ради 
профспілки. Для цього, натисніть кнопки «Пуск», «Виконати» (в Windows 7 це 
пошуковий рядок «Знайти програми та файли») наберіть «DxDiag» і натисніть 
«Enter», спливе віконце «Засіб діагностики DirectX», вибираємо «Так» 
(опційно), після формування даних вибираємо «Зберегти всі відомості ...» на 
«Робочий стіл». Сформується текстовий файл «DxDiag.txt». 

4. Вкажіть, будь ласка, чи використовуєте додаткові технічні засоби для 
участі у відеоконференції. 

Вказаний вище перелік слід надіслати з зареєстрованої адреси 
Відповідальної особи за «Формою» на адреси виконавців: 

tell_2000@i.ua 
sergii.ivanskyi@gmail.com 
 

dmbog@ukr.net 
dmbog@ipnet.ua 
aafoly@gmail.com 
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«Тимчасова інструкція» 

1. Для підключення до відеоконференції необхідно: 

1.1 Встановити безкоштовну програму «Chrome». Для завантаження та 
встановлення перейдіть за посиланням «Chrome», слідуйте інструкціям. 

2. Підключення до відеоконференції:  

2.1 В адресному рядку «Chrome» наберіть посилання відеоконференції 
«176.37.0.156/demo/demo3_our.jsp» і перейдіть по ньому (клавіша «Enter»). 

 

2.2. Після відкриття сторінки відеоконференції необхідно авторизуватися:  

2.2.1 в полі «Ім'я» ввести ПІБ у форматі «І.І.ІВАНЕНКО»;  

   2.2.2 в полі «Пароль» — пароль учасника, що надано на персональний e-mail; 

      2.2.3 Натиснути кнопку «Вхід». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примітка: при першому підклю-
ченні у верхній частині вікна може 
з'явитися запит про збереження 
пароля. Рекомендується вибрати 
«Ніколи для цього сайту». 
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3. Вхідні налаштування: 

3.1 Підключення відеокамери та аудіопристроїв: 

3.1.1 При правильно підключеній відеокамері, 
відобразиться вікно «Параметри Adobe Flash 
Player», де необхідно натиснути кнопку 
«Дозволити/Разрешить». 

3.1.2 У вікні «Налаштування звуку» необхідно натиснути кнопку «Приєднатися 
до аудіоконференції/Присоединиться к аудиоконференции». 

 

Примітки: при підключенні до конференції з настільними динаміками і 
мікрофоном можливе відлуння. 

4. Параметри конференції: 

4.1 Список користувачів; 

Після підключення Ваше ім'я з'явиться 
у списку вікна «Користувачі-
/Пользователи», що зліва вгорі.  
У списку міститься інформація про ведучого та інших учасників 
відеоконференції, що підключилися. 

3.2. Включення відеотрансляції. Для 
того щоб Вас могли бачити інші 
учасники відеоконференції, натисніть 
на кнопку із зображенням веб-камери 
у верхньому лівому куті екрану: 
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Далі відкриється вікно веб-камери, в цьому вікні виберіть роздільну здатність 
(якість трансляції) у випадаючому списку в залежності від швидкості Вашого 
Інтернет-з'єднання та натисніть на кнопку «Почати трансляцію/Начать 

трансляцию». Тепер Ви повинні 
побачити трансляцію зі своєї веб-
камери. 

Примітка: Чим роздільна здатність 
вище, тим якісніше зображення, але 
якщо у Вас повільний Інтернет-
канал, обирати прийдеться більш 
низьку роздільну здатність, адже 
при високій якості відеосигналу 
зображення може «запізнюватися». 

5. Інтерфейс користувача: 

5.1. Загальний вигляд екрану під час відеоконференції; 

   5.2. Список користувачів; 

 
Список покажчиків: 
«Ведучий відеоконференції» 
«Учасник просить слово» 
«У учасника підключена вебкамера»  
«У учасника підключений мікрофон» 

Учасник відеоконференції може 
«підняти руку» натиснувши на кнопку 
«Учасник просить слово» 
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