
 סינכרוניתמדריך כניסה לכיתה 

 יומן המפגשיםמתוך 

 

 פוס הסינכרוניהקמ



 .הנה מערכת להעברת שיעורים סינכרוניים באמצעות רשת האינטרנט( SABA) הסנטרהמערכת 

 :להלן מספר פרטים חשובים לפני כניסתכם למערכת

  

  וודאו את תקינות האינטרנט במקום בו אתם שוהים 

 ניתן להיכנס למפגש מכל סוגי הדפדפנים( פרט לדפדפן ספארי במחשביMAC) 

 רמקולים ואף ניתן  /עליכם להצטייד במיקרופון ואוזניות, מלאהעל מנת להשתתף במפגש בצורה

 להשתמש במצלמת רשת

 במחשב תוכנת אצלכם שמותקנת וודאוJava  מעודכנת(ניתן לבדוק באמצעות הקישור הבא :JAVA) 

מומלץ להיכנס כחצי שעה לפני תחילת המפגש על מנת לערוך בדיקת שמע וקול 

 

 03-6200622בטלפון בעיה טכנית ניתן ליצור קשר עם מוקד התמיכה של מטח בכל 

 21:15-ל 8:00ה בין השעות -המוקד פעיל בימים א

http://java.com/en/download/installed.jsp


שבאתר  " יומן המפגשים הסינכרוניים"באמצעות קישור ישיר המופיע בהכניסה מתאפשרת 

 .או באמצעות קישור שהגיע אליכם למייל/ו www.scampus.cet.ac.il : הקמפוס

http://www.scampus.cet.ac.il/


 "כניסה למפגש"נלחץ על שם המפגש ונלחץ על הקישור , נמצא את המפגש הרלוונטי



 כניסה למפגשים סינכרוניים באמצעות קישור ישיר

 ל  "כניסה למערכת תתבצע באמצעות זיהוי דוא

 המתאימהל שלנו בתיבה "נקליד את כתובת הדוא

 על כפתור ל נלחץ "לאחר הקלדת כתובת הדוא

Attend in Browser 

1 

2 



 כניסה למפגשים סינכרוניים באמצעות קישור ישיר

 על כפתור לאחר הקלדת הפרטים נלחץ 

Attend in Browser 

1 

2 

נכתוב בתיבות המתאימות את שמנו  , כעת

את שם המשפחה וכן שם תצוגה  , הפרטי

השם שיופיע במערכת ויוצג לשאר )

 (.המשתתפים



 Chromeהתקנת תוסף לדפדפן 

 הקישורנלחץ על במסך שיפתח 

 Install the Saba Meeting App 

 Chromeהנחיות נוספות אם הגלישה נעשית בדפדפן מסוג 

  12אם לא רלוונטי ניתן לעבור לעמוד *



 1 נוריד את קובץ ההתקנה

 . המסך תיפתח חלונית הורדת הקובץבתחתית * 

 הקובץ בשלמותונמתין עד לסיום הורדת   



 נלחץ על כפתור
 install Saba Meeting Chrome Connector 

2 



 Chromeנוסף ל כפתור נלחץ על , במסך זה



 Launch Client 3נלחץ על כפתור 



 JAVAאו לחלופין להוריד גרסה מעודכנת יותר מאתר  JAVAבמידת הצורך יש להתקין 

 Runלטעינת המערכת ונאפשר הפעלה של היישום על ידי לחיצה על הכפתור כעת נמתין 

https://java.com/en/


 חלון הכיתה

 עם הכניסה לכיתה תקפוץ חלונית לבדיקת שמע וקול

 



 . או המיקרופון המחוברים למחשב/ו הרמקוליםהמערכת בוחרת באופן אוטומטי את 

   .נבחר ןהנכו השמע אמצעי כי וודאלקול אחד יהיה עליכם / ברשותכם יותר מאמצעי שמעאם 

 .לשינוי הבחירה נלחץ על החץ ונבחר את האמצעי המתאים מתוך הרשימה שמופיעה

 :בדיקת אמצעי השמע

 .והודעה מוקלטת תשמע Play  -על כפתור הנלחץ 

 .שמאל/לימיןאת עוצמת השמע על ידי הזזת הסרגל נכוון 

 :בדיקת אמצעי הקול

בהתאם לקצב  " קופץ"הירוק אם מופיע חיווי . נדבר אל המיקרופון

 .בהצלחההבדיקה עברה , הדיבור

לעשות הוא ללחוץ על החץ  כל שעליכם . שלבבדיקה זו זמינה בכל 

 .שובתופיע והחלונית   Muted/Onשנמצא ליד כפתור 

 .רמקולים/האוזניותאו /לבדוק את החיבורים של המיקרופון ויש ? נתקלתם בבעיה

 03-6200622תמיכה של מטח בטלפון היש לפנות למוקד  –לפתור את הבעיה הצלחתם במידה ולא 

 

 בדיקת שמע וקול



 ...כעת נמתין לתחילת המפגש

 ת הקמפוס הסינכרוניצוו – בכיתה כםל מחכים


