40. Zjazd PTA - platforma konferencyjna (instrukcja obsługi)
Niniejsza instrukcja przedstawia podstawowe elementy platformy konferencyjnej Hopin, na
której odbywa się 40. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Bardziej
rozbudowana dokumentacja platformy Hopin znajduje się tutaj:
https://hopin.zendesk.com/hc/en-us
Platforma działa we wszystkich głównych przeglądarkach internetowych (w ich najnowszych
wersjach). W razie wystąpienia problemów sugerujemy włączenie w przeglądarce Chrome,
która ma największą kompatybilność z wszelakimi platformami konferencyjnymi.
Instrukcję zapisania się na konferencję otrzymali Państwo e-mailowo. Poniżej zakładamy, że
są już Państwo zalogowani do konferencji.
Aby dostać się na konferencję należy po zalogowaniu do swojego konta na
https://hopin.com kliknąć w Zjazd PTA wśród swoich “eventów”. W razie potrzeby można
przejść do zakładki “events”, gdzie konferencja będzie widoczna.
Alternatywnie można wejść w bezpośredni link do konferencji:
część 1: https://hopin.com/events/40-zjazd-polskiego-towarzystwa-astronomicznego
część 2: https://hopin.com/events/40-zjazd-polskiego-towarzystwa-astronomicznego-2
Po wejściu na konferencję widzimy następujący ekran:

Oto jego główne elementy:

Reception
Strona startowa konferencji. Zawiera podstawowe informacje oraz program.
Uwaga: ze względów technicznych Zjazd PTA podzielony jest na platformie na dwie części.
13-15.09 oraz 16-17.09. Będziemy widzieć program tej części, do której jesteśmy aktualnie
zalogowani. Pełen program dla wszystkich dni jest dostępny tutaj:
https://www.pta.edu.pl/zjazd40/program-zjazdu

Stage
Tutaj odbywają się główne wydarzenia konferencji, np. ceremonia otwarcia. Największą
część ekranu zajmuje wideo, a po prawej mamy panel czatu. Panel czatu jest podzielony na
kilka zakładek: “chat” - czyli ogólna dyskusja, “polls” - ewentualne ankiety, “people” - lista
uczestników konferencji będących aktualnie w pokoju, “Q&A” - miejsce do zadawania pytań
do prelegentów (moderatorom łatwiej w ten sposób wyławiać pytania do prelegenta niż
spośród dyskusji na czacie ogólnym).
Dodatkowo w panelu możemy przełączać się pomiędzy “event” a “stage”. Panel oznaczony
jako “event” widzą wszyscy uczestnicy konferencji, a “stage” tylko osoby,. które weszły do
“stage”. Analogicznie działające zakładki posiadają czaty w “sessions”.

Sessions
Miejsce, gdzie dostępne są poszczególne sesje. Możliwość wejścia do sesji pojawia się na 5
minut przed godziną jej rozpoczęcia. Potem sesja jest widoczna aż do jej planowanego
zakończenia.
Aby wejść w daną sesję należy w nią kliknąć, co przeniesie nas do ekranu podobnego jak w
“stage” (główny ekran wideo i po prawej panel czatu).

Networking

Miejsce do nawiązywania kontaktów. Należy kliknąć niebieski przycisk “Join”. Platforma
poprosi wtedy udostępnienia przeglądarce internetowej kamery i mikrofonu, co należy
uczynić. Zezwolenie to można zapisać w przeglądarce na przyszłość, aby nie pytała za
każdym razem.
W tej sekcji losowane są spotkania 1 na 1 spośród innych osób, które weszły do tej sekcji.
Jest to okazja do poznania nowych osób, nawiązania kontaktów, znalezienia nowych
projektów do współpracy. Obowiązuje limit do 5 minut na spotkanie, po czym rozłączy się
ono automatycznie (na górze ekranu wideo widoczny będzie przycisk umożliwiający
przedłużenie spotkania o chwilę). Dalsze wątki można kontynuować już w prywatnych
rozmowach za pośrednictwem czatu platformy.

Expo
Miejsce gdzie znajdziemy postery (plakaty). Po wejściu do tej sekcji mamy listę wszystkich
posterów. Po kliknięciu w wybrany poster otworzy się widok podobny do “stage”, gdzie na
głównym ekranie widzimy tytuł i autorów postera, a po prawej jest panel czatu. Możemy
kliknąć “open in PDF” poniżej tytułu albo w przycisk w panelu po prawej. Spowoduje to
otwarcie postera jako plik PDF. W zależności od konfiguracji Państwa komputera albo
otworzy się nowa karta przeglądarki internetowej i wyświetli PDF, albo otworzy się
zewnętrzny czytnik PDF-ów.
Z kolei w panelu czatu możemy podyskutować z autorami postera albo poprosić ich o
zaplanowanie spotkania wideo. Każdy poster ma swój własny pokój czatu.

Zadawanie pytań do prelegentów
Pytania zadajemy w panelu czatu w zakładce “Q&A” danej sesji. Prowadzący sesję wybierze
pytania i je odczyta głosowo, a prelegent odpowie również głosowo. Proszę zwrócić uwagę,
że panel czatu ma dwie główne sekcje - jedna dotyczy całego eventu, a druga danej sesji.
Pytania zadajemy w danej sesji.

Komunikacja pomiędzy uczestnikami konferencji
Wszyscy uczestnicy konferencji mogą w dowolnym momencie komunikować się ze sobą.
Jest na to kilka sposobów:
- dyskusja na czacie (ogólnym albo danej sesji)
- prywatna wiadomość do innego uczestnika
- rozmowa wideo 1 na 1 z innym uczestnikiem
- opcja “networking” która wylosuje nam osobę do rozmowy wideo
Po kliknięciu w danego uczestnika w zakładce “people” w panelu czatu pokaże się nam
więcej informacji o nim (jeśli dana osoba coś o sobie napisała). Mamy tam też możliwość
napisania prywatnej wiadomości albo poproszenia o spotkanie wideo (‘Invite to video all”
albo “Schedule a meeting”).
Po wybraniu opcji “Invite to video call” odbiorca otrzyma powiadomienie (ikona powiadomień
w prawym górnym rogu) i jeśli zaakceptuje nasze zaproszenie, otrzymamy na czacie
komunikat i link, w który należy kliknąć aby rozpocząć rozmowę wideo. Podobnie odbiorca
powinien kliknąć w link (również pojawi mu się na czacie z nami).
Z kolei opcja “Schedule a meeting” która pozwala na zaplanowanie spotkania wideo na
przyszły termin. Można też zaprosić dodatkowych gości (jest limit osób). Zaproszenie
wymaga akceptacji przez drugą stronę. Zaplanowane spotkania są widoczne w zakładce
“My agenda” i stamtąd możemy wejść do pokoju takiego prywatnego spotkania (można
wejść przed zaplanowanym czasem).
Jeśli chcemy zawrzeć kilka informacji o sobie w szczegółach swojego profilu, klikamy w
ikonę w prawym górnym rogu i po rozwinięciu menu wybieramy “Edit profile”. Szersze
możliwości edycji są z kolei po wybraniu “My Account” w tym samym menu.

Inne przydatne funkcje
Panel czatu można zwijać/rozwijać strzałką widoczną u góry.
W prawym górnym rogu, obok ikony profilu użytkownika, znajduje się po lewej symbol
powiadamiający czy nadeszła do nas jakaś prywatna wiadomość i dający dostęp do skrzynki
wiadomości.
Ikona “czat” w lewym dolnym rogu to pomoc techniczna platformy Hopin. Jeżeli natomiast
ktoś chciałby skontaktować się z moderatorami Zjazdu PTA, prosimy korzystać z panelu
czatu po prawej lub prywatnej wiadomości do moderatorów (ich nazwiska są wypisane w
przypiętym komunikacie na czacie).
Platforma Hopin ma też aplikację mobilną:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=to.hopin.android
iOS: https://apps.apple.com/gb/app/hopin/id1542021364

Dźwięk sesji mi się nie włącza
Przeglądarki internetowe zwykle nie odtwarzają automatycznie dźwięku, wymagają jakiejś
interakcji użytkownika ze stroną, aby zacząć odtwarzać głos. W takiej sytuacji platforma
Hopin po wejściu do pokoju sesji wyświetla w prawym górnym rogu na czerwono komunikat,
aby kliknąć na stronie myszką, co spowoduje włączenie dźwięku.
Gdyby komunikat nam zniknął, a klikanie nic nie dawało, to włączyć dźwięk można np.
klikając prawym przyciskiem myszy na kartę w pasku otwartych kart w przeglądarce i wybrać
“włącz dźwięk / wycisz kartę” lub podobną funkcję (nazwy zależą od przeglądarki
internetowej).

Dla prelegentów/rozmówców - jak dostać prawo mówienia
Trzeba kliknąć w niebieski przycisk “Ask to Share Audio and Video“ widoczny na ekranie
wideo. Przycisk ten może być na środku ekranu (jeśli nic się nie dzieje aktualnie na sesji)
albo w rogu (jeśli trwa transmisja). Moderator udzieli nam pozwolenia i będziemy mogli
mówić oraz dzielić się ekranem.
Gdy już jestesmy na scenie i prowadzimy wykład, sterujemy swoją prelekcją przyciskami na
dole ekranu (kamera, dźwięk, udostępnienie swojego ekranu z prezentacją).

Dla prelegentów/rozmówców - jak przetestować platformę przed prelekcją

Będzie taka możliwość. Dodatkowo w trakcie konferencji będzie otwarty specjalny pokój
służący do testów dla prelegentów. Szczegóły podamy wkrótce.

