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Zkrácený návod na připojení do virtuální zasedací místnosti Whereby 

 

Připojení lze uskutečnit z počítače, tabletu, mobilu. Pro správnou funkčnost systému je 

potřeba mít zařízení s webkamerou a mikrofonem.  

1. Odkaz na videokonferenci otevřete 

nejlépe v aktualizovaném prohlížeči 

Google Chrome, kde do příkazového 

řádku zadejte adresu (viz obrázek 1) 
https://whereby.com/map2-slavkov 

Další možnost, jak se připojit na naši  

konferenci, je přes webové stránky MAP Slavkov u Brna. V sekci návody/postupy najdete 

obrázek s odkazem virtuální zasedací místnosti. Klikněte na něho a odkaz vás přesměruje 

na výše uvedenou stránku Whereby.  

2. Na titulní stránce videokonference zadáte svoje jméno a stisknete modré tlačítko Continue 

(viz obrázek 2). 

 

3. Po přihlášení se zobrazí okno s žádostí o povolení přístupu k webkameře a mikrofonu. 

Obrázek č. 3 zobrazuje situaci, kdy váš počítač nemá připojenu kameru a mikrofon a systém 

po vás požaduje obě zařízení povolit.  

Obrázek 1 

Obrázek 2 
Obrázek 3 

https://whereby.com/map2-slavkov
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4. Že jsou obě zařízení připojena poznáte podle okna, které 

zobrazuje váš prostor před počítačem. Pro vstup do 

místnosti stiskněte tlačítka Join meeting. Viz obrázek 4 

 

5. Při komunikaci lze okna v prohlížeči aplikace různě 

přizpůsobovat. Je na zvážení uživatele, jaké rozvržení mu 

vyhovuje.    

 

6. K ovládání jednoduchých funkcí slouží tlačítka v dolní 

části obrazovky. Jejich využití je intuitivní. Najdete zde 

tlačítko pro ovládání kamery, mikrofonu, sdílení 

obrazovky, chat. Viz obrázek 5 

 

 

7. Konferenci (místnost) lze opustit jednoduše stisknutím tlačítka Leave, případně zavřením 

prohlížeče. 

 

Obrázek 5 

Informace o programu 

Produkt najdete na webových stránkách www.whereby.com. V neplacené variantě je možné 

propojit až 4 účastníky, placená verze nabízí možnost propojit až 11 účastníků. Výhodou je, že 

nikdo nic neinstaluje, stačí poslat pouze odkaz na konferenci.  

Obrázek 4 

http://www.whereby.com/

