
ИНСТРУКЦИИ ЗА ВИДЕО КОНСУЛТАЦИИ  ЗА ОБУЧАЕМИ ЛИЦА НА ЦЕНТЪР ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ „ХАРМОНИЯ 1“ООД 

1. Какви настройки да направим преди първа консуклтация ? 

Преди да започнете работа трябва да пробвате връзката: 

1. Използвайте външен микрофон и слушалки. 

2. Изключете всички външни източници на звук - телевизор, радио и др. Осигурете пълна 

тишина в помещението по време на конферентната връзка. 

3. По време на връзката Вие не трябва да чувате гласа си от колонките. Намалете звука на 

колонките така че да чувате другите участници, но да не е по-силен, за да не влиза звук в 

микрофона. 

4. По време на връзката с нас камерата не трябва да е включена към друга програма - 

само към тази на връзкат 

Ако не спазвате тези условия, получава се микрофония, т.е. силен шум по време на 

връзката, или прекъсване по време на контакта. 

2. Къде да открием датите за консултации? 

Ваш ангажимент е да прегледате графика си и да видите датите и имената на 

преподавателите за дадения предмет. 

 
 

3. Къде да открием видео консултациите в платформата? 

Разделът за видео консулации за вашата специалност/език ще откриете в менюто „Моите 

курсове“ - от раздела на сайта „Навигация“ 
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Кликвате върху видео консултации за ( специалност или език). 
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След като сте влезли вече в раздела за видео консултациите, ще видите бутони , на които 

пише  „Видео консултация и името на преподавателя, натиснете бутона , за да се зареди. 

 
Появява се съобщението: 
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Препоръчително е в този случай да изберете „Микрофон“, за да може да участвате в 

разговора. 

 
От падащото меню трябва да изберете името на вашия микрофон и да натиснете „Изпробвай 

говорителите“.  

При избор на микрофон от падащото меню понякога има повече от един вариант за 

избор. За да разберете кой е точният, трябва да изпробвате всички и да намерите , този които 

зарежда звук в слушалките Ви. 
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Щом чуете звука, значи сте направили правилните настройки и може да се включите в 

консултацията с кликване върху „ Напред“. 
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След включване към конферентната връзка виждате от ляво (в синьо) всички участници, в 

средата (в жълто) лекциите, които преподавателите могат да качат за дадената лекция, а от 

дясно (в червено) е чат връзката. 

 

4. Как да видите  запис от видео консултация? 

Има опция, ако сте пропуснали някоя от видео консултациите, да я изгледате на запис. 

Записите са достъпни след около 5 мин. от приключване на консултацията. 

За да стартирате записите с видео консултации, трябва да намерите отново бутона  с името 

на преподавателя, а те изглеждат така: 
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След като сте го заредили, ще видите презентациите с часа и датата на консултацията. 

 
Избирате коя искате да прегледате 
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И след това се зарежда записът: 

 
След приключване на работа със системата от дясната страна на сайта избирате „Изход“ 
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За повече информация при проблеми: 

Нели Драгиева - офис-мениджър 

Mtel: 0889 / 865 000 

Vivacom: 0878 / 475 455 

 


