ความต ้องการของระบบ

้
การใชงาน
VidyoMobile

รองร ับระบบปฏิบ ัติการ

การวางกล้องทีเ่ หมาะสม



Android v2.2 หรือสูงกว่า

ระบบปฏิบ ัติการ Android ทีเ่ หมาะสม


้
คูม
่ อ
ื การใชงาน
VidyoMobile™ for Android

Android v3.0 หรือสูงกว่า

ความสามารถของอุปกรณ์ทเี่ หมาะสม




1GHz Single core ARMv7 Processor
หรือสูงกว่า
512 MB RAM
มีกล ้องด ้านหน ้า

ระบบควบคุมการประชุม Vidyo ทีร่ องร ับ


VidyoPortal v2.1 หรือสูงกว่า

ื่ มต่อ
การเชอ


เครือข่าย 3G/4G หรือสูงกว่า

ี ง
ระบบเสย


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ั ญาณรบกวนแนะ
ถ ้าสภาพแวดล ้อมมีสญ
ให ้ใช ้ชุดอุปกรณ์ Small Talk

ในขณะทีค
่ ณ
ุ ใช ้งานคุณอาจจะสังเกตเห็นว่า
ใบหน ้าของคุณมีขนาดทีใ่ หญ่เกินไป คาแนะนา
คือ ควรวางอุปกรณ์ Conference ของคุณ ให ้อยู่
ในตาแหน่งทีเ่ หมาะสม ประมาณ 1-2 ฟุต โดยวาง
บนขาตัง้ เพือ
่ ให ้อยูใ่ นระยะทีเ่ หมาะสม
การเปิ ด-ปิ ด กล้องให้เหมาะสม
ในขณะทีค
่ ณ
ุ กาลังเคลือ
่ นทีห
่ รืออยูใ่ นรถทีก
่ าลัง
วิง่ ควรเลือกปิ ดกล ้องของอุปกรณ์ Conference
ั เจน
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการส่งภาพทีไ่ ม่นงิ่ หรือไม่ชด
ระหว่างการเคลือ
่ นที่
ล ักษณะของแสง
แสงเป็ นส่วนสาคัญของการแสดงภาพของคุณไป
ยังปลายทาง ดังนัน
้ ควรอยูใ่ นสถานทีม
่ แ
ี สงที่
เหมาะสม
ิ ธิภาพการใชง้ าน
ประสท
่ มต่อผ่าน
ประสิทธิภาพของการใช ้งาน การเชือ
WiFi ให ้ประสิทธิภาพทีด
่ ก
ี ว่า 3G โดย
ประสิทธิภาพเมือ
่ ใช ้ผ่าน 3G ขึน
้ อยูก
่ บ
ั โครงข่าย
Network ของผู ้ให ้บริการ
ั
ื่ มต่อผ่านระบบโทรศพท์
การเชอ
ตรวจสอบข ้อจากัดบริการทางด ้านข ้อมูล ในขณะ
ทีค
่ ณ
ุ เริม
่ ใช ้งาน VidyoMobile เป็ นประจา

้
เริม
่ ต ้นใชงาน
VidyoMobile ใช ้งานสาหรับการประชุมทางไกล
่
แบบภาพและเสียง บนอุปกรณ์ Android ซึง่ ชือ
บัญชีของคุณจะต ้องมีอยูใ่ นระบบ VidyoPortal
และอุปกรณ์ต ้องรองรับระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารตามที่
กาหนดไว ้

2. ใส่ User และ Password ในหัวข ้อที่
กาหนด
3. เลือก Login

1) ค ้นหา “VidyoMobile” ใน Google Play
2) เลือกติดตัง้ VidyoMobile เสมือนกับการ
ลง Android application ทั่วๆ ไป
3) ระบบจะทาการติดตัง้ ให ้อัตโนมัต ิ ลง
อุปกรณ์ Android
การเข้าใชง้ าน VidyoMobile
หลังจากติดตัง้ เรียบร ้อยแล ้ว จะปรากฏ icon
VidyoMobile
บนหน ้าจอหลักของอุปกรณ์ ซึง่ ในการติดตัง้ ครัง้
แรกระบบจะแจ ้งเตือนเกีย
่ วกับเงือ
่ นไขการใช ้งาน
โปรดอ่านรายละเอียดและยอมรับก่อนทาการเข ้าสู่
ระบบ VidyoMobile
1. ใส่ URL ทีไ่ ด ้รับจากเจ ้าหน ้าทีด
่ แ
ู ลระบบ
ในหัวข ้อ Portal

่ ทีต
เลือกชือ
่ ้องการติดต่อ
Room คือการเข ้าร่วมประชุมในห ้องของ
ผู ้ใช ้งาน
Call คือการติดต่อโดยตรงกับผู ้ใช ้งานที่
ต ้องการ

การติดตงั้ VidyoMobile App
่ มต่ออยู่
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชือ
กับ WiFi หรือ 3G/4G และสามารถใช ้งาน
Internet ได ้ หลังจากนัน
้ ไปที่ Google Play ของ
อุปกรณ์ Android

การติดต่อโดยตรงหรือการประชุม

่ เข ้าไปที่ My
Add contact คือการเพิม
่ รายชือ
Contacts
การเข้าร่วมประชุม
่
ในขณะทีค
่ ณ
ุ เข ้าสูร่ ะบบเรียบร ้อยแล ้ว รายชือ
ผู ้ติดต่อจะปรากฏทีห
่ น ้า My Contacts
่
การค ้นหารายชือ
เลือกทีแ
่ ถบค ้นหา และคียบ
์ อร์ดจะปรากฎ
่ , ห ้องประชุม หรือสัญลักษณ์
ขึน
้ มาให ้ใส่ ชือ
ทีต
่ ้องการค ้นหาภายในระบบ

การใช ้ห ้องประชุมส่วนตัว
ถ ้ามีการกาหนดการประชุมภายในห ้องของ
คุณ ให ้เลือกแทบ My Rooms ซึง่ จะปรากฎ
ห ้องของคุณขึน
้ มาพร ้อมกับรายละเอียดของ
ห ้องประชุมนัน
้

คาอธิบายสัญลักษณ์
การตัง้ ค่าการใช ้งาน
การสลับกล ้องใช ้

การปิ ด/เปิ ด ไมโครโฟน
การปิ ด/เปิ ด ลาโพง
การวางสาย
ล็อกห ้องประชุมด ้วยรหัส
เข ้าร่วมการประชุมด ้วยการเลือก Join Room

มีผู ้ประชุมในห ้อง
ห ้องประชุมว่าง
พร ้อมใช ้งาน
ไม่สามารถโทรโดยตรง
ไม่พร ้อมใช ้งาน

