HƯỚNG DẪN NHANH CÁCH CÀI ĐẶT, SƯ DỤNG NAVI CONFERENCE
-

Gắn Webcam và Mic vào máy tính qua cổng USB và đảm bảo kết nối tốt.

-

Máy tính sử dụng họp trực tuyến phải kết nối tốt tới máy chủ (ping thông).

-

Máy tính phải được cài một trong các trình duyệt: Firefox, Chrome.

B1: Mở trình duyệt nhập vào link http://diachiIPcuaServer:6789 rồi đăng nhập bằng tài khoản
được cấp

Với lần đầu tiên sử dụng hệ thống sẽ y/c người dùng cài đặt Plugin tên là Launcher bằng màn hình poup
như sau:

Bạn hãy bấm nút CLICK HERE để tải về Plugin rồi thực hiện cài đặt như thông thường, sau khi cài đặt
xong bấm phím F5 để Refresh lại trang đăng nhập, khi đó màn hình Popup sẽ mất và xuất hiện giao diện
như dưới đây (tùy bạn chọn Tiếng Anh hay Việt):

Bạn bấm nút “Vào phòng họp” hoặc “Enter Room” nếu là tiếng Anh, khi đó hệ thống tiếp tục tự động tải
về phần mềm Navi Video Conference V3.0 và tự động thực hiện setup (quá trình này mất khoảng vài
phút tùy theo tốc độ kết nối Internet và cấu hình máy tính sử dụng và nó chỉ thực hiện với lần đầu tiên
bạn sử dụng máy để đăng nhập. Từ lần đăng nhập kế tiếp hệ thống tự động bỏ qua các thủ tục này).
Bước 2: Hệ thống kiểm tra phần kết nối Audio/Video và đăng nhập vào phòng họp:
Tiếp theo chương trình sẽ kiểm tra các thiết bị như headphone, webcam nhằm đảm bảo đang hoạt động
tốt qua giao diện như sau:

Bạn hãy bấm nút Next để tiếp tục với giao diện:

Mục Input/Output device ta cần chọn đúng loại mic Phoenix ta kết nối. Tùy chủng loại mic mà mã hiệu
sẽ khác nhau nhưng với dòng mic của hãng Phoenix USA sẽ bắt đầu bằng chữ “Ph”
Bạn hãy nói gì đó và quan sát dải âm lượng trên nút Status, nếu dải âm lượng màu xanh thay đổi theo
âm lượng giọng nói của bạn thì nghĩa là mic của bạn hoạt động tốt. Bạn nên đặt mức âm lượng của mic
cỡ khoảng 80-90% mức âm lượng.
Bạn hãy bấm tiếp phím Next để kiểm tra tín hiệu từ Webcam (nếu bạn không dùng webcam thì có thể
bấm nút Cancel để hủy việc kiểm tra), giao diện như sau:

Bấm nút Finish để vào phòng.

