
ZÚČASTNIT SE NAŠEHO WEBINÁŘE JE VELMI SNADNÉ

JAK NA BEZPLATNÝ WEBINÁŘ 
AKADEMIE PRO BYTOVÉ DOMY
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Zaregistrujete se stejně jednoduše jako na kterýkoli náš seminář na stránkách www.akademiebd.cz 
nebo www.dumplnyuspor.cz.

Následně vám přijde e-mail s potvrzením registrace a během jednoho dne další e-mail s jednoduchými pokyny. 
Zkontrolujte prosím i složky s nevyžádanou poštou. Mnoho e-mailů, které očekáváte a nepřichází, končí právě tam.
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3 | K ÚČASTI NA WEBINÁŘI BUDETE POTŘEBOVAT: 

 — běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k internetu

 — rychlost připojení 2 Mbit/s* a to pro odesílání i přijímání dat

 — webový prohlížeč:  Google Chrome 49 a vyšší, nebo 

     Mozzila Firefox 45 a vyšší, nebo 

     Safari 11 a vyšší

 — sluchátka nebo reproduktory

*TIP PRO VÁS

Pro otestování rychlosti vašeho 
připojení můžete využít test na 

této stránce 
www.speedtest.cesnet.cz

Rychlost Download a Upload by 
neměla byt méně než 2 Mbp/s.
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4 | Den před webinářem dostanete e-mail s přímým odkazem na webinář a s kontakty na technickou podporu. 
V den a hodinu konání semináře zkopírujte odkaz do jednoho z výše uvedených webových prohlížečů. Objeví 
se vám okno (viz níže) s informacemi o webináři. Klikněte na zelené tlačítko Launch.
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5 | V následujícím okně budete vyzváni k zadání jména, pod kterým budete vystupovat ve virtuální místnosti. Napište 
své jméno a klikněte na tlačítko Enter.
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6 | Po kliknutí na tlačítko Enter se otevře okno virtuální místnosti a stanete se účastníky webináře. Na videu uvidíte 
lektora, kterému budete moci klást písemné otázky do chatu a prezentaci s informacemi k tématu. Pokud 
z technických důvodů během webináře vypadne spojení, stačí znovu kliknout na odkaz v e-mailu nebo zkopírovat 
odkaz do prohlížeče.
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7 | Pokud se přihlásíte dříve než v den a hodinu, kdy je seminář pořádán, zobrazí se vám následující okno 
s odpočítáváním do začátku webináře. Nelekejte se, v určený čas budete automaticky vpuštěni do virtuální 
místnosti. Pokud by se tak z nějakého důvodu nestalo, stačí opakovaně kliknout na odkaz v e-mailu nebo 
zkopírovat odkaz do prohlížeče.
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TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ NA NAŠICH WEBINÁŘÍCH.

Aktuální vyhlášené webináře i semináře najdete vždy na www.akademiebd.cz a www.dumplnyuspor.cz v sekci 
semináře. Pokud chcete následně získat přístup k vybraným prezentacím, nahrávkám webinářů a dalším zajímavým 
informacím z oblasti bydlení v bytových domech, přihlaste se k odběru našeho e-magazínu, kde pravidelně zveřejňujeme 
k tomuto obsahu odkazy.

Váš tým Akademie pro bytové domy
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