NÁVOD NA INSTALACI NOVÉHO
VZHLEDU OBRAZOVKY VYVOLÁVACÍHO
SYSTÉMU LITE
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1 ROZLOŽENÍ OBSAHU
V tuto chvíli záleží na tom do kolika slotů vyvoláváte a jak chcete, aby byla obrazovka uspořádaná.
Zde máte náhledy, jak může obrazovka vypadat:

2 JAK TOHO DOCÍLIT?
1. Nejprve si otevřete svůj internetový prohlížeč GOOGLE CHROME.
2. Do vyhledávacího okénka zapište adresu vyvolávacího systému, kterou naleznete ve Frontě
pacientů (obrázek 1a+b).
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Obrázek 1a

Obrázek 1b

3. Ve vyhledávači si otevřete dvě záložky:
a. první záložka: vašeadreavyvolávacíhosystému/index.html
b. druhá záložka: vašeadreavyvolávacíhosystému/content.html
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4. Nyní si v druhé záložce nastavte počet vyvolávacích slotů a počet panelů, které budete
promítat.
Např. Vaše ordinace vyvolává do 3 slotů a chcete, aby se vám v čekárně promítalo video z Youtube a
informace pro pacienty. Nastavte si tedy počet přidaných panelů na 2 a počet ordinací 3.

Obrázek 4a

↓
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Obrázek 4b
V případě, že obsadíte celou obrazovku vyvolávacími sloty, můžete ji uspořádat na dva sloupce
zaškrtnutím možnosti „Použít sloupcový design“. Výsledek pak může vypadat takto:

5. Nyní si nastavujete, jaký obsah budete publikovat. A to rozkliknutím + u jednotlivých panelů.
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Záložka „Obecné“ slouží pro publikování ostatních URL stránek, které mohou být zobrazeny jako zdroj
iFramu, například živé vysílání České televize, předpověď počasí apod.
6. Nastavili jste si například, že v prvním panelu chcete promítat vaši reklamu. Najděte si na
youtube.com konkrétní video a zkopírujete tuto část odkazu (ID videa):

Tu vložíte do záložky Youtube v prvním (červeném) panelu a nastavíte si hlasitost videa.
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Ve druhém panelu (zeleném) chcete promítat informace pro pacienty. Ty vložíte pomocí prezentace,
kterou vytvoříte prostřednictvím google prezentace.
Jak takovou prezentaci vytvořit?
A). Zadejte do vyhledávače „Google prezentace“.

B). Vyberte hned první možnost.

C). Stiskněte na „Přejít na Prezentace Google“ a hned poté na červené + v pravém dolním rohu.
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D). Nyní si vytvoříte prezentaci (podobně třeba jako v MS Power Point) s libovolným počtem slidů.
Když máte prezentaci hotovou, postupujte následovně:
•

Prezentaci nikam neukládáte, ale volíte z nabídky soubor „Publikovat pro web“.
V tomto okně přepněte na možnost „Vložit“ a zaškrtněte obě možnosti „Spustit
prezentaci ihned po načtení přehrávače“ a „Po posledním snímku pustit prezentaci
od začátku“, poté stiskněte „Publikovat“.

•

V okénku se vygeneruje dlouhá URL adresa prezentace. Nejlepší je si celou URL
adresu zkopírovat např. do MS Word a poté kopírovat pouze část URL odkazu.
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•

Tuto vybranou část opět kopírujete a vkládáte do druhého (zeleného) panelu do
záložky „Google slides“ a nastavíte si čas zobrazení jednotlivých slidů.

7. Když máte obsah nastavený, stiskněte „Nastavit obsah“. Na obrazovce vyvolávacího systému
se objeví upravený obsah.

8. Můžete si také nastavit „Panel v době nečinnosti“, který se začne promítat po N minutách
(které si nastavíte). Nastavení obsahu je stejné jako v předchozích bodech. Rozdíl je akorát
v tom, že obsah bude promítán přes celou obrazovku. Jakmile pacienta vyvoláte, objeví se
vyvolávací sloty a nastavený obsah.
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