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Důležité informace
• Při prvním přihlášení do platformy vyplňte svůj osobní profil

• Sestavte si svůj osobní program pomocí ikonky      , kterou najdete vedle každé sekce či prezentace

• Navštivte virtuální VÝSTAVU a stánky partnerů a vystavovatelů

• Spojte se s ostatními účastníky pomocí NETWORKINGU

• V případě technických potíží kontaktuje HELPDESK



Technické požadavky
• Pro správnou funkci virtuální platformy prosím dodržujte minimální systémové požadavky:

• Microsoft Windows a Mac OS (ostatní zařízení nemusí být plně podporována)

• Aktualizovaný internetový prohlížeč Google Chrome, Microsoft Edge a Safari

• Doporučujeme sluchátka s mikrofonem

• Stabilní internetové připojení bez blokovaných portů (minimální rychlost 10/10Mbps) 

• Vždy preferujte použití počítače před jiným zařízením (mobilní telefon, tablet)



Přihlášení do platformy
• Pro přihlášení do virtuální platformy klikněte zde

• V pravém horním rohu vyberte Přihlášení

• Přihlašte se pomocí e-mailu a hesla

• Při prvním přihlášení budete požádáni o zadání hesla, které vám přijde na e-mail použitý při registraci – heslo si 
můžete následně změnit v osobním profilu

https://icomprague2022.gcon.me/page/home


Správa osobního profilu
• Vyplňte prosím osobní profil a nahrajte svoji fotografii

• Správa Vašeho profilu je pod polem s Vaším jménem – „Osobní stránka“

• Osobní stránka obsahuje: 

Osobní data, Stručný popis (CV), Sociální sítě 

Networking

Novinky 

Upozornění

Osobní program



Program 
• Program lze filtrovat dle dnů nebo sálů. Konkrétní prezentaci lze vyhledat pomocí tlačítka „Hledat“ 

• Pro bližší informace nebo přístup do diskuze klikněte na název sekce nebo přednášky



Živé vysílání 
• Právě probíhající vysílání naleznete pod tlačítkem Online Sály

• Po kliknutí na vybranou virtuální místnost se zobrazí právě probíhající Živé vysílání z daného sálu

• V průběhu sledování můžete:

• Zobrazit prezentaci na celou obrazovku

• Položit otázku písemně

• Zeptat se živě

• Vyčkejte než Vás moderátor připojí živě do přenosu

• Položení dotazu není automatické

• Výběr dotazujících vždy závisí na moderátorovi sekce  



Virtuální výstava
• Ve virtuální výstavě naleznete stánky všech vystavujících firem

• Stánky obsahují:

• Kontaktní osobu

• Informace o firmě

• Videa

• Dokumenty ke stažení

• Chat nebo Videochat

• Odkazy na sociální sítě



Networking
• Funkce „Networking“ Vám umožňuje komunikovat s dalšími  účastníky

• Používání Networkingu:

• Networking naleznete pod ikonkou       v pravém horním rohu obrazovky

• Následně můžete vyhledat účastníka a napsat mu

• Pokud nechcete, aby Vám někdo napsal, je možné funkci networkingu vypnout v nastavení Vašeho profilu

• Žádné kontaktní údaje nebo osobní informace nejsou sdíleny a komunikace je spravována pouze prostřednictvím 
virtuální platformy



Helpdesk
• Pokud narazíte na technické potíže a potřebujete podporu, kontaktujte nás prostřednictvím HELPDESKU

• Svoji zprávu napište do chatu a klikněte na tlačítko „Odeslat“, tím se Váš dotaz zařadí do fronty a jeden z našich 
technických pracovníků Vám neprodleně odpoví

• Provozní dobu chatu technické podpory naleznete v informacích na Helpdesku

• Zde také naleznete další informace


