PRŮVODCE V 3D PROSTŘEDÍ KONGRESU
Nejste-li registrováni, registrujte se na www.mkz2021praha.cz.

VSTUP DO KONGRESU


https://whc.itcim.org – tlačítko Login pro vstup do virtuálního 3D prostředí kongresu, které začne
fungovat až v první den kongresu 10. 9. 2021. Vyplňte svoji e-mailovou adresu zadanou při
registraci a potvrďte Login.



Vpravo nahoře se na chvíli zobrazí zeleně potvrzení o úspěšném přihlášení.



Do 3D prostředí kongresu bude možné se přihlašovat ještě 3 měsíce po skončení kongresu.

VE 3D PROSTŘEDÍ KONGRESU


Po úvodní animaci se objeví hlavní hala kongresu (Lobby), ze které lze pomocí kliknutí myši
pokračovat do dalších prostorů virtuálního 3D prostředí.
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Místa pro klikání jsou zvýrazněna pulzujícími kolečky. Na bannery lze také klikat pro další
informace.



V dolní části je pomocné navigační menu, které je přítomné ve všech prostorech a které slouží
hlavně pro přepínání mezi prostory. Dá se rozbalit nebo sbalit prostředním tlačítkem.
rozbalené menu

sbalené menu

LOBBY

- Hlavní vstupní hala, ze které se vstupuje do dalších prostorů. Zvuk u
videa uprostřed lze zapnout pomocí kliknutí na reproduktor. Video
lze maximalizovat na celou plochu.

HELP DESK

- Informační stánek s programem kongresu a možností chatu se
zástupcem kongresu v případě dotazů ke kongresu (tlačítko CLICK
HERE TO CHAT).
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CONFERENCE HALL

- Vstupy do 3 kongresových sálů s živým vysíláním ústních prezentací
včetně možnosti zasílání dotazů řečníkům. Z nabídky zvolte jazyk
tlumočení.

111

- ASK QUESTIONS - Možnost vkládání dotazů pro řečníky během živého vysílání kongresu.
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- SESSIONS - Přehrávání záznamu po skončení živého přenosu. Záznam je zde rozčleněn dle
jednotlivých řečníků.

POSTER HALL

- Hala s posterovými prezentacemi aktivních účastníků. Hala je
rozčleněna na více hal (A, B, C …) po 6 posterech, mezi kterými se
přepíná šipkami na stranách).

- Po kliknutí na náhled se posterová prezentace zobrazí na šířku prohlížeče internetu. Rolování
nahoru nebo dolů se provádí pomocí kolečka myši nebo šipkami na klávesnici.
- V horní liště jsou tyto funkce:
1) stažení souboru,
2) uložení do aktovky (obsah aktovky lze zobrazit pomocí tlačítka
3) přepnutí na předchozí poster,
4) přepnutí na následující poster,
5) chat nebo videohovor se zástupcem posteru,
6) ukončení prohlížení posteru.
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a pak volba Profile),

EXHIBITION HALL

- Mezi halami s výstavními stánky se přechází pomocí šipek na
stranách.

- Kliknutím na vybraný stánek do něj vstoupíme. Vystoupit ze stánku lze pomocí navigačního
panelu uprostřed dole, kde se přepneme na jinou halu.

- Ve stánku jsou tyto funkce:
1) Videoprojekce - pro spuštění zvuku klikněte na reproduktor v dolní části videa.
2) Bannery - kliknutí na banner se zvětší a po dalším kliknutí se otevře související webová
stránka.
3) Centrum zdrojů (Resource Centre) - PDF dokumenty, které lze stahovat, prohlížet nebo uložit
do aktovky, a přehrávání dalších videí.
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4) Galerie produktů (Product Gallery) - Seznam nabízených produktů včetně obrázků, videí a
odkazem na webové stránky. Produkty se přepínají v horní části (Select Product). K produktu
můžete v dolní části napsat svůj dotaz vystavovateli (Enter your query) a potvrdit odeslání
tlačítkem Submit.

5) Odkazy na webové stránky a sociální média (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, Twitter).
6) GET IN TOUCH - Tato volba umožňuje sjednat schůzku mimo prostředí kongresu.
7) MEET OUR TEAM - Chat nebo videohovor se zástupcem vystavovatele. Po kliknutí na tlačítko
vpravo se objeví okno pro chat. V horní části je obrázek kamery, kterým lze spustit videohovor.
Pokud vystavovatel není online, zobrazí se mu po přihlášení upozornění na nové vzkazy v chatu.
Zmeškané videohovory se mu nezobrazí. Z okna chatu vystoupíte kliknutím do prostoru vedle okna
chatu. Podrobnosti k videohovorům naleznete v samostatné kapitole.

8) šipky na stranách - přepínání na předchozí nebo následující stánek.
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NETWORKING LOUNGE

- Společenská místnost pro vzájemnou komunikaci návštěvníků
pomocí videohovoru včetně chatu. Je rozdělena na 3 stoly dle
jazyků. Videohovor probíhá pomocí služby Jitsi Meets. U jednoho
stolu může být současně připojeno maximálně 50 návštěvníků.
Pokud budete chtít jen chatovat, stačí vypnout mikrofon a
kameru.

AGENDA

- Program kongresu ke stažení v PDF souboru.

LOGOUT

- Odhlášení z virtuálního 3D prostředí kongresu a návrat na hlavní
stránku https://whc.itcim.org.
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Nabídka funkcí na horní liště (objeví se jen tehdy, když je rozbalené spodní navigační menu).

1) Tlačítko Attendees live (přítomní účastníci) – Zobrazení právě přihlášených návštěvníků
kongresu buď v našem prostoru (tlačítko In this space) nebo ve všech prostorech (tlačítko On the
platform). Pomocí pole Search můžeme hledat návštěvníka dle jména.

Kliknutím na vybrané jméno zašleme návštěvníkovi žádost o souhlas s kontaktem pomocí chatu
nebo videohovoru. Potvrdíme Connect (připojit) a pak OK.

Oslovenému návštěvníkovi se zobrazí upozornění v ikoně zvonečku v horní liště. Po kliknutí na
zvoneček si zobrazí, od koho přišla žádost o kontakt.

Po kliknutí na žádost jí můžeme buď potvrdit (Approve) nebo zamítnout (Cancel). Pak klikneme na
tlačítko Chat.
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Otevře se okno pro chat, případně i pro videohovory pomocí tlačítka kamery nahoře.

2) Zvoneček
- Upozornění na nové zprávy, žádosti o kontakt, apod., se zobrazují červenou číslicí
v tlačítku se zvonečkem.

3) Chat

- Vyvolání okna s chatem.

4) Uživatel
- Zobrazení profilu uživatele (Profile). Zde je také obsah aktovky, odkud lze stáhnout
soubory postupně přidávané do aktovky na různých místech ve 3D prostředí (např. ve výstavních
stáncích). Volba Logout slouží k odhlášení z prostředí kongresu.

9

5) Vyhledávání - Hledání dostupných prostorů dle názvu.

VIDEOHOVORY


Videohovory lze uskutečnit:
1) ve společenské místnosti (Networking Lounge),
2) mezi návštěvníky kongresu,
3) se zástupci vystavovatelů ve výstavních stáncích,
4) se zástupci posterových prezentací.

1) Komunikace ve společenské místnosti (Networking Lounge)
V Networking Lounge zvolíme stůl se svým jazykem. Otevře se obrazovka, dole můžeme zapnout
nebo vypnout svůj mikrofon a kameru (pokud chceme jen chatovat, vypneme mikrofon i zvuk ikony budou přeškrtnuté). Okno vpravo nahoře pro instalaci rozšíření lze zavřít křížkem.
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Pomocí šipky vedle ikony mikrofonu a kamery lze vybrat mikrofon a reproduktor a otestovat je.
Pomocí ikony „obrázku“ lze nastavit jiné pozadí za sebou.

Komunikaci zahájíme tlačítkem Vstoupit do setkání.

Můžeme využít volby pro zapínání/vypínání mikrofonu a kamery, pro zapnutí/vypnutí sdílení
obrazovky, zapnutí/vypnutí chatu (v levé části okna), ruku pro přihlášení o slovo, přepínání
zobrazení kamery jednoho účastníka nebo všech najednou, nastavení kvality hovoru (HD) a
ukončení připojení k videohovoru.

Po ukončení videohovoru bude trvat cca 30 sekund, než se vrátíme do 3D prostředí kongresu.
Návrat na hlavní stránku lze urychlit zadáním adresy https://whc.itcim.org/lobby do prohlížeče.
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2) Komunikace mezi návštěvníky kongresu
Navážeme kontakt s vybraným návštěvníkem (tlačítkem Attendees live v horní liště). Pak klikneme
v chatu na ikonu kamery, jak již bylo popsáno výše.

U volajícího se objeví okno volání a u volaného výzva k přijetí hovoru, potvrdíme tlačítkem Accept.

Ostatní funkce programu jsou stejné jako ve společenské místnosti (Networking Lounge).

3) Komunikace se zástupci vystavovatelů ve stáncích
Zástupce vystavovatelů stánku lze kontaktovat chatem nebo videohovorem pomocí volby MEET
OUR TEAM ve stánku. Kontakt probíhá přímo bez schvalování.

Poznámka pro vystavovatele: Vystavovatel se pro komunikaci ve stánku přihlašuje ve 3D prostředí
svým loginem (e-mailovou adresou) na https://whc.itcim.org jako návštěvník. Postup komunikace
je stejný, jako je uvedeno výše. Vystavovatel nemusí být přítomen u stánku stále, vzkazy na chatu
lze přečíst později pomocí ikony zvonečku v horní liště.
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Návštěvník také může zástupci vystavovatele napsat dotaz nebo ohlas k produktu v Galerii
produktů ve stánku. Pro rychlejší komunikaci je vhodnější chat.

Zástupce stánku uvidí Váš dotaz ve správci stánku a může Vás kontaktovat buď přes chat nebo email.

4) Komunikace se zástupci posterových prezentací
Návštěvníci mohou kontaktovat zástupce posterové prezentace chatem nebo videohovorem
pomocí ikony pro chat po otevření posteru. Zde probíhá kontakt přímo bez schvalování.
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