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1. Опис сервісу та загальні рекомендації 

Сервіс «Онлайн-переговорка для бізнесу» – це потужна та захищена система 

відеоконференцій. Платформу оснащено повним набором функцій: 

▪ необмежена кількість онлайн-зустрічей з будь-якою кількістю учасників (завдяки 

розгортанню сервісу на ресурсах «еластичної» хмари); 

▪ відсутність обмежень по тривалості проведення; 

▪ відсутність реєстрації; 

▪ висока якість відеозв'язку; 

▪ демонстрація екрану учасникам; 

▪ обмін текстовими повідомленнями; 

▪ можливість змінювати роздільну здатність відео при зниженні якості з’єднання; 

▪ включення і відключення мікрофона та камери; 

▪ віртуальне «підняття руки» як сигнал модератору для зворотного зв'язку.  

Загальні рекомендації для проведення конференцій: 

1) Плануйте свої конференції завчасно. 

2) Для повноцінної роботи на ПК зі всіма функціями сервісу, рекомендується використовувати 

браузер Chrome. 

3) Скоротіть тимчасово використання інтернет-трафіку та закрийте зайві фонові програми на 

вашому пристрої. 

4) Поділіться з учасниками контентом заздалегідь, до початку конференції. 

5) Оптимізуйте послідовність ваших дій під час проведення конференції. 

6) При кількості учасників 50+ залишайте включеною камеру тільки у організатора 

(інші учасники будуть включати відео тільки за запитом). 

7) Встановіть етикет зустрічі та запропонуйте учасникам дотримуватися черги для виступів. 

Дотримання цих простих порад допоможе вам отримати максимальний ефект від 

проведення відеоконференцій. 

2. Налаштування сервісу 

Після переходу на сайт сервісу, необхідно відредагувати початкові налаштування. Натисніть в 

правому верхньому куті екрану на позначку «Налаштування».  

https://meeting.gigacloud.ua/
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В налаштуваннях «Пристрої» можливо змінити встановлені значення у розділах «Камера», 

«Мікрофон», «Звуковий вихід» та обрати дію «Перевірити звук». 

В налаштуваннях «Профіль» редагується: 

▪ Ім'я, що відображається на екрані (значення можна змінити під час конференції); 

▪ E-mail для сервісу Gravatar. 

Для збереження змін необхідно натиснути кнопку «Добре». 

Для скасування дій або повернення з розділу меню, натисніть кнопку «Скасувати».  
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2.1. Додаткові налаштування 

Для переходу до додаткових налаштувань оберіть в меню праворуч знизу розділ «Більше»:  

Перейдіть до необхідних налаштувань розділу: 

▪ налаштування якості відео відповідно до якості наявного зв'язку; 

▪ перехід до повноекранного режиму; 

▪ поділитися посиланням на YouTube; 

▪ «розмити тло» на відео; 

▪ загальні налаштування; 

▪ відключення звуку всім учасникам (окрім модератора); 

▪ статистика виступів учасників, з відображенням часу їх виступу; 

▪ комбінації клавіш для швидкого переходу до необхідних функцій.  
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2.2. Можливості модератора (організатора конференції) 

Модератором/організатором є учасник, який створив конференцію. Його можливості набагато 

ширші за можливості звичайних учасників, він може керувати конференцією. 

Модератор може: 

▪ вимкнути мікрофон всім, окрім себе; 

▪ вимкнути звук; 

▪ відключити учасника; 

▪ визначити пароль на конференцію; 

▪ виконувати додаткові налаштування (є доступ до вкладки «Більше параметрів»). 

3. Створення конференції 

Для створення нової конференції перейдіть на сайт сервісу. 

Призначте для конференції «кімнату» – унікальну назву, що не повинна містити спеціальні 

символи ?, &, :, `, ", %, #. Якщо пароль не встановлено, то за назвою «кімнати» до конференції 

зможуть вільно підключитися будь-які користувачі.  

Натисніть «Добре» для початку конференції. Після входу, вам необхідно дати дозвіл на 

використання камери/мікрофона в конференції або виконати вручну відповідні налаштування 

в браузері.  

https://meeting.gigacloud.ua/
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4. Пароль до конференції та запрошення нових користувачів 
Для захисту конференції встановіть пароль. Визначити пароль може тільки модератор. 

У меню праворуч в нижній частині екрану натисніть позначку «Поділитися посиланням».  

Оберіть «Встановити пароль», занесіть його у відповідному полі екранної форми.  

Підтвердіть дію натисканням клавіші «Enter».  

Щоб запросити учасника до поточної конференціі, скопіюйте посилання з адресного рядку 

браузера або натисніть «Поділитися посиланням» у меню в нижній частині екрану праворуч 

(див. вище). Натисніть позначку «Копіювати» та надішліть це посилання користувачеві. 

5. Налаштування імені користувача 
Змінити ім'я користувача, що відображається на екрані, можна декількома способами: 

▪ встановити в налаштуваннях «Профіль» перед створенням конференції (див. вище); 

▪ під час конференції, натиснувши на зображення у правому верхньому кутку;  

▪ під час конференції, викликавши меню «Більше» натисканням позначки.  
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6. Демонстрація екрану учасникам конференції 
Натисніть відповідну позначку «Показати екран».  

Оберіть об'єкти, які необхідно вивести: 

▪ увесь екран; 

▪ вікно програми – для відображення окремого вікна; 

▪ вкладка Chrome – для відображення окремої вкладки.  

Відзначте «галочкою», чи потрібен загальний доступ до аудіо (опція доступна для вкладок 

«Увесь екран» і «Вкладка Chrome». 

Натисніть кнопку «Поділитися» для початку демонстрації екрану. 

7. Включення/вимикання мікрофона/камери 
Після входу в конференцію, вам необхідно дати дозвіл на використання камери та мікрофону 

або виконати налаштування вручну в браузері. 

Якщо, в процесі конференції вам необхідно вимкнути мікрофон/камеру, скористайтеся 

відповідними екранними кнопками у нижній частині вікна. Їх стан також відображається 

іконками у вікні профілю в правому верхньому куті. 

При відключеному мікрофоні, скористайтеся функцією Push-to-talk. Натискання клавіші 

«пробілу» клавіатури ПК активує мікрофон. 

При необхідності, модератор може вимкнути будь-якому учаснику конференції звук: 

▪ перейти до панелі управління учасника; 

▪ у меню вибрати «Вимкнути звук». 

Увага! Учасник конференції може включити звук тільки самостійно. 
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Для відключення звуку всім іншим учасникам, оберіть функцію «Вимкнути мікрофон решті», 

при цьому користувач зможе тільки самостійно включати звук.  

8. Відображення всіх учасників, чат і особисті повідомлення учасникам 

Сервіс надає можливість відображення параметрів з'єднання учасників. 

Для одночасного відображення всіх учасників конференції, оберіть зображення «плитки». 
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Позначкою «зірочка» у плитковому відображенні позначається модератор. 

Всі учасники можуть використовувати загальний чат у рамках конференції. Для переходу до 

чату, необхідно: 

▪ у нижньому меню вибрати відповідну іконку; 

▪ у вікні чату ввести повідомлення; 

▪ надіслати повідомлення всім, натиснувши «Enter» на клавіатурі ПК. 

Для відправки учаснику особистого повідомлення, перейдіть до панелі управління учасника та 

оберіть «Відправити приватне повідомлення». 

Ліворуч, у відкритому додатковому вікні чату, напишіть учаснику ваше повідомлення. Особисті 

повідомлення виділяються червоним тлом. 

Для закриття вікна чату натисніть на позначку у вікні або вдруге на відповідне зображення в 

меню у нижній частині екрану. 

9. Функція «Підняти руку» 
Всі учасники конференції можуть використовувати натискання на екранну позначку 

«Підняти/опустити руку», щоб подати зворотний зв'язок. Зображення учасника, що активував 

функцію, позначається на екрані спеціальним знаком. 

10. Функція «Flip» (відзеркалити зображення) 
Для того, щоб відзеркалити зображення вашої веб-камери, виконайте послідовність дій: 

▪ натисніть правою клавішею миші у вікні профілю (верхній правий кут) або у вікні свого 

профілю при відображенні плиткою; 

▪ в контекстному меню натисніть позначку «Flip» для зміни зображення на дзеркальне та 

навпаки. 

Активним залишається останнє значення. 

Увага! У випадку відсутності з’єднання, необхідно виконати налаштування файєрволу 

користувача (створити правила для дозволу трафіку UDP на відповідні порти сервісу 

для визначеного діапазону IP-адрес). 

Виникли питання – звертайтесь до нашої технічної підтримки! 

https://my.gigacloud.ua/index.php?/tickets/new/

