Suomen Epidemiologian Seura ry:n syysseminaari 21.10.2020

Linkki tapahtumaan:
https://hopin.to/events/suomen-epidemiologian-seura-ry-finnish-epidemiology-society
Lippu: Valitse tarjolla olevista lipuista ’osallistuminen’
Rekisteröityminen:
Jos olet jo aiemmin rekisteröitynyt Hopin-tapahtuma-alustaan, voit kirjautua sisään klikkaamalla 'sign in' ja
täyttämällä olemassa olevat tunnuksesi ja salasanasi. Voit kirjautua tapahtuma-alustaan myös käyttämällä
sosiaalisen median tiliäsi.
Täytä tietosi lomakkeeseen ja hyväksy tapahtuma-alustan käyttöehdot. Klikkaa 'sign up'.
Tapahtumaan saapuminen:
Kun kirjaudut tapahtumaan ennen sen alkamista, päädyt odotusaulaan.
Aulassa näet kuinka kauan tapahtuman alkuun on vielä aikaa.
Voit luoda itsellesi profiilin, johon voit lisätä kuvan ja perustietoa itsestäsi. Tämä on suositeltavaa!
Voit keskustella muiden tapahtuman odotusaulassa olevien kanssa chatissa.
Seminaarihuone ja kahvihuone ovat vasemmalla.
Kahvihuoneessa kaikki voivat keskustella chatissa ja videokeskusteluna (Share audio and video). Kun haluat
lopettaa kuvasi ja äänesi jakamisen, voit poistua näkyvistä klikkaamalla "Leave".
Ruudun alalaidasta löydät videokuvan kontrollit:
- kamera päälle ja pois
- mikrofoni päälle ja pois
- kamera- ja mikrofoniasetukset: Valitse käyttämäsi mikrofoni sekä kamera.
Seminaarihuoneessa osallistujat voivat kysyä kysymyksiä chatissa tai voit pyytää puheenjohtajalta
puheenvuoroa (Ask to share audio and video), jonka jälkeen voit jakaa kuvasi ja äänesi muille (Share audio
and video).
Networking-huoneessa voit tavata satunnaisesti valitun toisen osallistujan ja vaihtaa muutaman sanan.
Alusta antaa rajallisen lyhyen ajan keskustelulle, josta voi myös poistua painamalla ’Leave’.
Varmistathan, että käytössäsi on päivitetty Chrome- tai Firefox -selain.
Käynnistä tietokoneesi uudestaan ennen tapahtumaan liittymistä.
Älä pidä muita ohjelmistoja tai välilehtiä auki tapahtuman aikana
Käytä ensisijaisesti tietokonetta. Mobiililaitteilla virtuaalikokemus voi heikentyä.
Varmista, että käytössäsi on riittävä verkkoyhteys. Mieluiten langallinen, vähintään 5mbs/2mbs. Paras laatu
saavutetaan vähintään 30mbps/10mbps -yhteydellä.
Jos käytät kuulokkeita, varmista, että selaimen äänet on määritelty kuulumaan niistä.
Jos mikrofonisi ei välitä ääntä selaimeen, tarkista mikrofonin toimivuus tietokoneen asetuksista.
Selaimen asetuksissa voit varmistaa, että osoitteella app.hopin.to on oikeus käyttää mikrofoniasi sekä
kameraasi.
Jos et kuule muiden ääntä, varmistathan, että selaimen ääniasetukset ovat oikein.
Jos koet ääni- tai kuvaongelmia, selainikkunan päivitys tai selaimen uudelleenkäynnistys auttaa.
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Link to the event:
https://hopin.to/events/suomen-epidemiologian-seura-ry-finnish-epidemiology-society
Ticket: Select ‘Participation’-ticket.
Registering:
If you have already registered to Hopin-platform, you can use ‘sign in’ and your user name and password,
or your social media account.
Fill in your information and agree with the conditions of the platform. Click ‘sign up’.
Entering the event:
When you enter, you arrive in the lobby.
You can see how long there is until the start of the event.
You can create a profile, including photo and background info. This is recommended!
You can discuss with others in the chat.
Seminar room and coffee room are on the left.
In the coffee room, all can discuss in the chat and by video (Share audio and video). When you want to stop
sharing, you can change to not being shown by selecting ‘leave’. At the bottom of the screen you have the
control options:
- Webcam on/off
- Microphone on/off
- Camera and microphone settings: select the ones you use.
In the seminar room, the participants can ask in the chat or ask the chair for the floor (Ask to share audio
and video), after which you can share your video.
In the Networking-room, you can meet a randomly selected other participant for a short discussion. The
platform gives a limited short time for each discussion, alternatively you can press ‘Leave’.
Make sure you are connected using an updated Chrome or Firefox browser.
It is recommended to restart your computer before joining.
Do not have other programs open during the event
Using computer/laptop is recommended; mobile devices may provide less optimal experience.
If you use MAC: make sure you have activated “Screen Sharing” and “Screen Recording”.
Make sure you have good internet connection, preferably cable connection, at least 5mbs/2mbs. Best
quality with at least 30mbps/10mbps.
If you use headphones, make sure the sounds are set to come through them.
If your microphone does not work, check the settings of your computer.
In the settings of the browser you can check that app.hopin.to has the right to use your microphone and
webcam.
If you do not hear others, check that the sound settings of the browser are correct.
If you have challenges with sound or video, refreshing or restarting the browser should help.

