Študenti Fakultete za upravo UL

Ljubljana, 9. marec 2020

Navodila študentom za dostop do videokonferenčnega sistema
VOX

1. Brskalnik: za uporabo VOX videokonferenc priporočamo uporabo brskalnika Firefox. Za
uporabo VOX videokonferenc je potrebna namestitev Flash player-ja. Za podrobnosti glejte
točko 2. V spletni učilnici bo za posamezen predmet pripravljena povezava na
videokonferenco. Po kliku na povezavo do videokonference je potreben vstop, za
podrobnosti glejte točko 3.
2. Flash player: je nujno potreben za uporabo VOX videokonferenc. Če ga imate v brskalniku
nameščenega, lahko preverite tukaj. Potreben je klik na gumb
. V kolikor je
Flash player nameščen, se bo izpisala različica nameščenega Flash playerja (označeno z
zeleno). Če je nameščen, ga je potrebno še omogočiti, kar se naredi s klikom na sivo polje
(označeno z rumeno), ter klikom na »Dovoli« (označeno z rdečo). Po kliku na »Dovoli« se bo
na mestu, kjer je bilo pred klikom sivo polje (označeno z rumeno) pojavilo obvestilo »Please
Wait. Checking latest version info.«:

Če Flash player ni nameščen, se izpiše spodnje obvestilo:

Flash player lahko namestite sami s klikom na povezavo, kjer izberete
Če boste imeli težave, se lahko obrnete na helpdesk@fu.uni-lj.si.
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3. Vstop v VOX: v e-učilnicah predmetov bodo objavljene povezave do videokonference za
posamezen predmet. Po kliku na povezavo se odpre osnovna stran, kjer za vpis izberete
»Enter with your login and password«, ter klik na AAI PRIJAVA.

Sledi izbira domače organizacije, kjer izberete »Univerza v Ljubljani«, ter potrdite. V naslednjem
koraku sledi vpis, uporabite enake vpisne podatke, kot za STUDIS, e-učilnice, … V naslednjem
koraku potrdite pošiljanje vaših atributov s klikom na »Da, nadaljuj«:
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V naslednjem koraku se je potrebno strinjati s pravnim obvestilom, s tem pa se proces vstopa v
VOX videokonferenco zaključi. V kolikor se videokonferenca ne naloži, na zgornji tretjini strani pa
se pojavi sivo polje, kot je bilo pri preverjanju, ali je Flash player nameščen, je potrebno klikniti
na to sivo polje, ter dovoliti izvajanje Flash player-ja na tej strani. Glejte začetek točke 2.
4. Nekatera ostala navodila za uporabo videokonferenčnega sistema VOX so na voljo na tej
povezavi.
5. Za test uspešnega vstopa v videokonferenco lahko uporabite testno videokonferenco:
https://vox.arnes.si/fu_uni-lj_si-peskovnik-redni/
6. Posnetki videokonferenc bodo v spletne učilnice naloženi po izvedenem predavanju.
7. V primeru težav pri dostopanju do videokonference pošljite e-pošto na eizobrazevanje@fu.uni-lj.si
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