Hangouts Meet

Проведете видео срещи по цял свят с няколко души наведнъж.
Присъединете се към импровизирани срещи в движение, виртуални
обучения по целия свят, дистанционни интервюта и много други.
Вземете среща: W
 eb (meet.google.com), Android или iOS
Изтегляне на разговори Запознайте се с бърз старт (PDF)

1. Насрочете видео среща от Календар.

Отворете Google Календар и
 създайте събитие.

2. Започнете видео среща.

От браузър: Въведете https://meet.google.com в браузъра Chrome.

От мобилното си устройство: Отворете приложението Meet на мобилното си устройство Android
(Play Store) или Apple® iOS® (App Store).

3. Присъединете се към видео среща.

Звукът звучи, когато първите 5 души се присъединят към срещата. Допълнителните участници
не звучат при присъединяване и автоматично се заглушават.
От Календар: В Календар щракнете върху събитието, към което искате да се присъедините.

От Gmail: Щракнете върху връзката за среща в текст или имейл.

От Meet: В Meet, присъединете се към насрочена среща или използвайте кода за среща.

От мобилното си устройство: Отворете в календара събитието или поканата за среща, за да
наберете номера на среща от телефон.

От система за конференции на трети страни: Отворете в к
 алендара събитието или поканата за
среща. Кликнете върху Още опции за присъединяване, за да се присъедините от система за
конференции на трети страни.

4. Сътрудничество по време на видео среща.

Присъединяване от покана за събитие:
1. Влезте във Вашата пощенска кутия (в gmail.com) с Вашия акаунт в облака и намерете
писмото съдържащо поканата за събитието

2. Когато отворите писмото, във втората секция (под бутоните за отговор), има секция
Информация за присъединяване в тази секция, трябва да има включена връзка/линк
към Hangouts Meet
3. Натиснете с мишката върху тази връзка/линк и той ще се отвори в нов прозорец

4. В най-горната част от прозореца, е възможно да излезе въпрос дали разрешавате на
Hangouts Meet да използва Вашите камера и микрофон. Можете спокойно да одобрите
използването и на двете, като след присъединяването към разговора, те могат да
бъдат включвани и изключвани. За да избегнем микрофонията преди да натиснете
бутона присъедини се към срещата, изключете вашия микрофон.

5. Натиснете опцията Присъединяване или ако не сте си влезли с акаунта, въведете
Вашето име и натиснете бутона Ask to join meeting

Присъединяване от връзка/линк:
1. Влезте във Вашата пощенска кутия (в gmail.com) с Вашия акаунт в облака и намерете
писмото съдържащо връзката/линка за събитието
2. Натиснете с мишката върху връзката, която сте получили

3. В най-горната част от прозореца, е възможно да излезе въпрос дали разрешавате на
Hangouts Meet да използва Вашите камера и микрофон. Можете спокойно да одобрите
използването и на двете, като след присъединяването към разговора, те могат да
бъдат включвани и изключвани

4. За да избегнем микрофонията преди да натиснете бутона присъедини се към
срещата, изключете вашия микрофон. ). По време на срещата, ако имате желание
да се включите ще можете да го включите допълнително. Натиснете опцията
Присъединяване

Classic Video Chat и Hangouts Meet
Към момента, достъп до услугата Hangouts Meet имат само потребителите с G Suite
Education акаунти, а потребители с Gmail акаунти, могат само да се присъединяват към
срещи, когато са поканени на такива.

Meet

Video Chat

Брой на
участниците
в среща

До 250 (до 01.07.2020г.)

До 25

Платформи,
на които
работи

Android
iOS
Chrome Browser, Mozilla®
Firefox®, Apple® Safari®,
Microsoft® Internet Explorer® 11
(с плъгини), и Microsoft Edge®
Hangouts Meet хардуер,
Chromebox и Chromebase for
meetings

Android
iOS
Chrome Browser, Safari,
and Internet Explorer (с
плъгини),
Hangouts Meet хардуер,
Chromebox и
Chromebase for meetings

Присъединя
ване към
среща

- Чрез браузър или мобилно
приложение
- Google Calendar
- Линк към среща или код
- Hangouts Meet хардуер

- Чрез браузър или
мобилно приложение
- Чрез Gmail или
Calendar
- Hangouts Meet хардуер

Изпращане
на
съобщения
по време на
видео среща

През браузър и мобилно приложение

Само от браузър

Присъединя
ване към
разговора

Може да се даде достъп до нови
участници чрез една хипервръзка

Достъпът до видеото се
управлява чрез комбинация от
разрешения в Календар и
покани

Запис на
среща

Може да се записва среща (до
01.07.2020г.)

Не може да се записва

