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1 Registrace 
 

Na Vašem počítači (webové rozhraní) 

Po kliknutí na webový link, který jste obdržel/a v e-mailu se Vám objeví stránka Eventee. Hned při vstupu na 

stránku budete vyzváni, abyste se zaregistrovali (registrace je POVINNÁ).  

Při registraci užijte své CELÉ jméno a email. 

V mobilní aplikaci (na Vašem telefonu) 

Stáhněte si aplikaci „Eventee“ v obchodě Google, nebo App Storu. 

Při spuštění se zaregistrujte. Při registraci užijte své CELÉ jméno a e-mail. 

Dále pak naskenujte tento QR Kód, který Vám nahraje 

konferenci do aplikace. 

 

2 Program konference 
 

Na Vašem počítači (webové rozhraní) 

Na úvodní stránce se níže nachází sekce „Program“, kde naleznete jednotlivé části konference. 

Kliknutím na zvolenou přednášku přímo v programu se Vám otevře nová stránka, kde je možné sledovat 

přednášku, hodnotit jí a zároveň se připojit do diskuze. 
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V mobilní aplikaci (na Vašem telefonu) 

Na dolní liště klikněte na ikonku řečnického pultu, poté se Vám objeví celý program na daný den. 

Kliknutím na zvolenou přednášku přímo v programu se Vám otevře nová stránka, kde je možné sledovat 

přednášku, hodnotit jí a zároveň se připojit do diskuze. 

 

3 Hodnocení přednášek 
 

Na Vašem počítači (webové rozhraní) 

Pod oknem, kde bude probíhat stream, je možnost ohodnotit jednotlivé přednášky. Dovolujeme si požádat 

účastníky, aby KAŽDOU přednášku ohodnotili. 

V mobilní aplikaci (na Vašem telefonu) 

Po rozkliknutí jednotlivého bloku se Vám otevře možnost hodnotit přednášku. 

Nejen že získáme důležitou zpětnou vazbu o Vaší spokojenosti, ale zároveň tímto způsobem ověříme Vaši 

účast na konferenci a díky tomu Vám posléze rádi vystavíme CERTIFIKÁT. 

 

4 Diskuze 
 

Na Vašem počítači (webové rozhraní) 

Vpravo od okna, kde probíhá stream, jsou sekce „Novinky“ a „Diskuze“. 

Po kliknutí na „Diskuze“ máte možnost prohlížet a pokládat dotazy. 

V mobilní aplikaci (na Vašem telefonu) 

Po rozkliknutí jednotlivého bloku se Vám otevře možnost klást otázky kliknutím na „POLOŽIT OTÁZKU“. 

 

5 Networking 
 

Na Vašem počítači (webové rozhraní) 

Na každé stránce v Eventee je vpravo dole tlačítko „Networking“. Tato funkce Vám umožní komunikovat 

s účastníky soukromě. 
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Po kliknutí na toto tlačítko se otevře menší okénko, kam je potřeba napsat krátké informace o sobě a nahrát 

FOTKU. 

POZOR! 

Bez nahrání fotky Vás systém do networkingu NEVPUSTÍ! 

Poté si stačí vybrat účastníka a zahájit chatování. Pokud Vámi zvolený účastník zájem o chatování opětuje, 

můžete začít. 

V mobilní aplikaci (na Vašem telefonu) 

Na dolní liště klikněte na tuto ikonku , poté se Vám objeví možnost networking. 

Zde klikněte na tlačítko „POZNAT NOVÉ LIDI“, poté o sobě vyplňte v krátkosti pár informací a nahrajte zde 

svoji fotku. 

POZOR! 

Bez nahrání fotky Vás systém do networkingu NEVPUSTÍ! 

Poté si stačí vybrat účastníka a zahájit chatování. Pokud Vámi zvolený účastník zájem o chatování opětuje, 

můžete začít. 

 

6 Technická podpora 
Pokud budete mít jakékoli potíže při zapojení do videokonference, neváhejte se na mě obrátit, a to každý 

všední den od 08:00 do 18:00 hodin. 

 

Tomáš Bílý 

Project manager – Moudrý překlad s.r.o. 

Tel.: 777 111 762 


