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WebEx keskkonnas HITSA veebiseminaril osalemine 

Veebiseminariga liitumine 

Veebiseminariga liitumiseks on teile korraldaja poolt saadetud e-postile otselink (juhul kui olete 

antud seminarile eelnevalt registreerunud). Lisaks pääseb veebiseminarile ka Haridustehnoloogide 

kodulehe kaudu http://www.haridustehnoloogid.ee. Seminarile sisse logimiseks sisestage küsitud 

andmed ja vajutage nupule “Enter Room”, misjärel kuvatakse algava veebiseminari jaoks loodud 

WebEx Meeting „tuba“ (vt allpool olevat pilti).  

Märkus: Esmakordsel sisselogimisel tuleb varuda mõned minutid aega, kuna WebEx Meeting 

keskkonna kasutamiseks tuleb see teil enda arvutisse installeerida. Selle jaoks laetakse peale „Enter 

Room“ nupule vajutamist automaatselt alla exe fail. Programmi installeerimiseks tuleb allalaetud 

Cisco_WebEx_Add-On.exe fail avada ning vajutada nuppu „Run“. Mõne sekundi jooksul 

paigaldatakse teie arvutisse Cisco WebEx Meeting Center programm. Järgmistel veebiseminaridel 

seda tegevust enam kordama ei pea. Igakord kui sisse logite avatakse WebEx seminari keskkond 

automaatselt (ei pea oma arvutist otsima).  

Alljärgnevalt on keskkonna kasutusvõimalused täpsemalt lahti seletatud lisatud ekraanipildi abil.  

 

Heli seaded 

Veebiseminarile sisse logides kuvatakse teile esmalt ettekande läbi viija esitlus. Ettekande 

kuulamiseks tuleb vajutada hiirega vasakpoolsele aknale „Quick Start“, mille alt leiate 

kõrvaklappidega ikooni (pildil tähistatud nr-ga 1). Klikkige hiirega Connect to Audio ikoonil, mille järel 

hakkate esinejat kuulma. 

Märkus: Enne kui teie ei ole veel heliga ühinenud, on ikoonil olev kõrvklapp sinist värvi, peale heliga 

liitumist näidatakse seda rohelisena. 

NB! Juhul kui te esinejat ikka ei kuule, siis palun kontrollige ülalt menüüst Audio, kas WebEx 

keskkond tuvastas teie kõrvklapid, mis on arvutiga ühendatud. Avanevas hüpikaknas saate 

kontrollida, kas Speaker: valikus näitab teie kõrvaklapi nimetust. Vajutades nupule „Test“, kostab 

http://www.haridustehnoloogid.ee/
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WebEx keskkonna helimärguanne. Kui helimärguannet ei kosta, siis ei ole 

teie kõrvaklapid keskkonna poolt tuvastatud. Sellisel juhul kontrollige 

kõrvklappide ühildumist oma arvutiga.  

Mikrofoni seaded  

Audioga ühildumisel kuvatakse teile ette korraks inglise keelne teade, et 

teie mikrofon on vaikimisi veebiseminari administraatori poolt suletud 

(mute). Soovitame seminari ajal oma mikrofon vaigistatuna hoida, et 

vältida esineja segamist ning kõrvaliste helide sisse tulekut. Juhul kui teil 

palutakse rääkida, siis mikrofoni sisselülitamiseks vajutage ekraani 

allservas paremal pool nurgas asuvale punasega tähistatud mikrofoni 

ikoonile (pildil tähistatud nr-ga 2), misjärel kuvatakse mikrofoni ikoon 

rohelisena ehk ta on aktiivses olekus. 

Veebiseminaril küsimuste või arvamuste avaldamine 

Veebiseminari ettekande esitlus kuvatakse eraldi vaheaknas. Selle jälgimiseks vajutage ekraanil 

olevale sakile, kus on ettekande nimi, nt Uus tahvel (pildil tähistatud nr-ga 3). Juhul kui esineja jagab 

teile oma ekraanipilti, siis kuvatakse see samuti uues vaheaknas (nt Mari’s screen).  

Veebiseminaril aktiivselt osalemiseks on teil võimalik esitada kirjalikult Chat (vestlus) aknas küsimusi 

või kommentaare. Selleks vajutage hiirega ekraani ülaservas paremal asuvale jutumulli ikoonile (pildil 

tähistatud nr-ga 4). Teile avaneb paremal ekraani poolel aken, kus saate valida kas soovite esitada 

küsimuse privaatselt või kõigile (Everyone). Üldjuhul on soovitav ettekande läbi viijale esitada 

küsimusi valiku alt Everyone, nii et kõik osalejad saaksid kaasa mõelda või vastu kommenteerida.  

Veebiseminaril märkuste tegemine 

Lisaks ettekande jälgimisele ja vestlustes osalemisele on teil võimalik teha privaatseid märkmeid. 

Selle jaoks avage paremal ekraani servas asuv Notes (pildil tähistatud nr-ga 5), ning te saate endale 

meelespidamiseks teha märkmeid. Märkmed saab salvestada oma arvutisse, mille jaoks klikkige 

nupule „Save“, määrake salvestatavale failile nimi ja asukoht oma arvutis. Märkmed säilitatakse 

tekstifaili (.txt) formaadis.  

Veebiseminari osalejad 

Ekraani paremal pool näeb ka nimekirja osalejatest (Participants). Iga osaleja juures on märge 

kõrvaklappide, videopildi ja mikrofoni olekust (pildil tähistatud nr-ga 6). Osaleja nime ees, kes on 

seminaril esineja ehk ettekande läbiviija rollis, näidatakse sini-rohelist pallikest. Juhul kui esineja 

palub teil endast märku anda või kui te soovite otse mikrofoni kaudu midagi küsida, siis selleks on 

võimalik nö käega märku anda. Osalejate akna allservas on nupuke „Raise hand“. Sellele vajutades 

näidatakse teie nime juures, et soovite midagi öelda või olete väitega nõus.  

Veebiseminarilt lahkumine 

Veebiseminarilt lahkumiseks selle lõppemisel tuleb mine aknasse Quick Start ja vajutada nupul 

„Leave Meeting“. Seminarilt lahkudes vestluseid ja teie märkeid  ei salvestada, seetõttu on oluline, et 

olete märkmed eelnevalt oma arvutisse salvestanud. 


