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Udostępnianie ekranu

Opis
Opcja udostępniania ekranu pozwala na dzielenie całego ekranu, okna aplikacji bądź też
konkretnej karty przeglądarki. Działa na Chrome, Firefox oraz Opera. Aby włączyć dzielenie
ekranu należy wejść do pokoju spotkań, wcisnąć przycisk „+” (1), a następnie wybrać opcję (2)
„Udostępnij Ekran”.

Dzielenie Ekranu jest funkcjonalnością, która jest dostępna jedynie dla Uczestnika z rolą
Prezentera oraz Hosta wydarzenia. Jeśli chcemy, żeby któryś z uczestników udostępnił nam
swój pulpit musimy mu nadać na ten czas uprawnienia Prezentera. W tym celu musimy kliknąć
ikonę (1) „Szczegóły” tuż obok nazwy uczestnika w oknie „Uczestnicy”. A następnie zmienić
jego rolę z „Uczestnik” na „Prezenter”.
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Udostępnianie całego Pulpitu (Chrome)
Jeśli chcemy udostępnić całość naszego ekranu klikamy na „Udostępnij ekran”. Po chwili
przeglądarka wyświetli nam następujące okno. Upewnijmy się, że jesteśmy w zakładce „Cały
ekran”.

Wybieramy jedyne okno dostępne w zakładce po czym klikamy przycisk „Udostępnij”, aby
pokazać wszystkim uczestnikom zawartość swojego ekranu. Aby wyjść należy kliknąć przycisk
„Anuluj”.
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Udostępnianie okna aplikacji (Chrome)
Opcja ta pozwala na udostępnienie okna wybranej aplikacji. Przydaje się wówczas, gdy nie
chcemy udostępniać całego naszego ekranu tylko to co dzieje się w oknie danej aplikacji. Aby
udostępnić okno aplikacji tuż po kliknięciu „Udostępnij Ekran” przechodzimy do zakładki
„Okno aplikacji”.

Następnie klikamy przycisk „Udostępnij”, aby pokazać wszystkim uczestnikom zawartość okna
wybranej aplikacji. Aby wyjść, należy kliknąć przycisk „Anuluj”.

Udostępnianie Karty Chrome
Opcja ta pozwala na udostępnienie wybranej Karty Chrome. Przydaje się wówczas, gdy nie
chcemy udostępniać całego naszego ekranu ani okna wybranej aplikacji. Aby udostępnić
konkretną Kartę Chrome, po kliknięciu „Udostępnij Ekran” w pokoju spotkań należy przejść
do zakładki „Karta Chrome” i podobnie jak w poprzednich krokach kliknąć przycisk
„Udostępnij”.
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Udostępniania całego Pulpitu (Opera)
Jeśli chcemy udostępnić całość naszego ekranu klikamy na „Udostępnij ekran” w pokoju
spotkań. Po chwili przeglądarka wyświetli nam następujące okno. Upewnijmy się, że jesteśmy
w zakładce „Cały ekran”.

Udostępniania okna aplikacji lub Karty Opera
Jeśli chcemy udostępnić okno aplikacji lub Kartę Opery należy postępować identycznie jak w
przypadku przeglądarki Chrome (patrz strony 4-5).
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Udostępnianie całego Pulpitu (Firefox)
Jeśli chcemy udostępnić całość naszego ekranu klikamy na „Udostępnij ekran” w pokoju
spotkań. Po chwili przeglądarka wyświetli nam następujące okno.

1. Z rozwijalnej listy wybieramy opcję „Cały ekran”
2. Ten przycisk naciskamy jeśli chcemy tymczasowo zablokować możliwość
udostępniania ekranu przeglądarce Firefox (patrz niżej: Blokada udostępniania ekranu)
3. Klikamy na „Udostępnij” jeśli chcemy pokazać uczestnikom zawarość swojego ekranu
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Udostępnianie okna aplikacji (Firefox)
Jeśli chcemy udostępnić okno wybranej aplikacji klikamy na „Udostępnij ekran” w pokoju
spotkań. Po chwili przeglądarka wyświetli nam następujące okno.

1. Z rozwijalnej listy wybieramy aplikację, której okno chcemy udostępnić (w tym
przypadku jest to okno aplikacji PowerPoint)
2. Przycisk „Nie udostępniaj”. Naciskamy go jeśli chcemy tymczasowo zablokować
możliwość udostępniania ekranu przeglądarce Firefox (patrz niżej: Blokada
udostępniania ekranu)
3. Klikamy na „Udostępnij” jeśli chcemy pokazać uczestnikom zawarość okna wybranej
aplikacji

Udostępnianie Karty Firefox
Aby udostępnić konkretną Kartę Firefoxa, po kliknięciu, należy wybrać wybraną przez nas kartę
przeglądarki z rozwijalnej listy (oznaczonej wcześniej jako 1). I podobnie jak w poprzednich
krokach kliknąć przycisk „Udostępnij”.
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Blokada udostępniania ekranu (Firefox)
Jeśli tuż po wybraniu opcji „Udostępnij Ekran” w pokoju spotkań przeglądarka nie wyświetla
żadnego okna wyboru należy sprawdzić, czy udostępnianie ekranu nie jest zablokowane przez
Firefoxa. W tym celu należy kliknąć (1) ikonę w pasku przeglądrki.

Aby odblokować możliwość udostępniania ekranu w przeglądarce Firefox, kliknij krzyżyk (2).
Następnie, gdy wrócisz do pokoju spotkań, ponownie wciśniij „+” i wybierz opcję „Udostępnij
Ekran”.
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Udostępnianie całego ekranu (Mac)
Dla przeglądarki Safari opcja udostępniania ekranu nie jest wspierana. Jeśli korzystasz z
systemu Macintosh i chcesz dzielić ekran z uczestnikami, pamiętaj, żeby w ustawieniach
systemowych udostępnić zawartość ekranu dla używanych przez Ciebie przeglądarek.

Udostępnianie okna aplikacji (urządzenia mobilne)
Opcja udostępniania ekranu nie jest wspierana na urządzeniach mobilnych. Jeśli chcesz
pokazać uczestnikom zawartość swojego pulpitu musisz skorzystać z laptopa lub komputera
stacjonarnego.
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Udostępnianie całego ekranu (Edge)
Dla przeglądarki Microsoft Edge opcja udostępniania ekranu nie jest wspierana.

Jak wyłączyć udostępnianie ekranu
Aby wyłączyć udostępnianie kliknij czerwony przycisk (1) „Wyłącz udostępnianie”, aby
zatrzymać dzielenie ekranu wciśnij przycisk (2) „Wstrzymaj udostępnianie”.
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