Aruteluga liitumise juhised ja koosolekul osalemise põhireeglid

Koosolekuga saab liituda ilma MS Teams kontota.

Kui soovite liituda arvutist, siis toimige järgnevalt:
Veebis liitumiseks kasutada kas Microsoft Edge'i või Google Chrome'i.
Avage Transpordiameti kodulehel olev arutelu link või kopeerige arutelu veebiaadress oma
arvuti veebilehitseja aadressiribale ja vajutage „Enter“ klahvi.
Sellega avatakse veebileht, kus näete kahte valikut: 1) laadige alla Windowsi rakendus ja 2)
liituge veebis. Vajutage viimasele valikule. Teie brauser võib küsida, kas see on sobilik, kui
meeskonnad saavad Teie mikrofoni ja kaamerat kasutada. Lubage seda kindlasti, et teised
vestluses osalejad Teid näeksid ja kuuleksid. (Your browser may ask if it's okay for Teams to
use your mic and camera. Be sure to allow it so you'll be seen and heard in your meeting).
Sisestage oma nimi ja valige heli- ja videosätted, st. lubage arvutil kasutada nii mikrofoni kui
ka kaamerat.
Kui olete valmis, klõpsake nuppu „Liitu kohe“ (Join now).

Seejärel oletegi koosolekuga liitunud ja näete teiste osalejate videopilti, kuulete osalejate juttu,
näete esitlusi ning saate kirjutada vestluse aknasse oma küsimusi.

Kui soovite liituda mobiilist, siis toimige järgnevalt:
Kopeerige Transpordiameti kodulehel olev arutelu link oma telefoni veebilehitseja
aadressiribale ja vajutage „Enter“ klahvi.
Kui Teil veel ei ole Teamsi mobiiliäppi, siis Teid suunatakse PlayPoodi või AppStore’i ning
sealt saate selle endale mugavalt alla laadida.
Peale allalaadimist avage Teamsi äpp.
Teie käest küsitakse, kas soovite lubada mikrofoni ja kaamera kasutamist. Palun lubage nii
mikrofoni kui ka kaamerat kasutada, et teised vestluses osalejad Teid näeksid ja kuuleksid.
Järgmisena küsitakse, kas soovite sisse logida (Log in) või liituda külalisena (Join as quest).
Valige viimane variant.
Seejärel sisestage oma nimi ja vajutage „Liitu kohe“ (Join now).

Seejärel oletegi koosolekuga liitunud ja näete teiste osalejate videopilti, kuulete osalejate juttu,
näete esitlusi ning saate kirjutada vestluse aknasse oma küsimusi.

Koosolekul osalemise põhireeglid:

Kui Te parasjagu ei räägi, siis palun lülitage oma mikrofon välja, et vältida taustamüra.
Püüdke vältida kellegagi samaaegselt rääkimist.
Kui võtate sõna, alustage palun oma sõnavõttu öeldes oma nimi.
Sõna võtmiseks ärge unustage oma mikrofoni sisse lülitada.
Küsimuste esitamiseks on võimalik kasutada ka vestluse akent, kuhu saab oma küsimuse
kirjutada.

