Pozadia FEM pre aplikáciu MS Teams.

Všetkým pracovníkom FEM ponúkame možnosť aplikovať pozadia FEM do aplikácie MS Teams.
Pre prípad, že si počas konverzácie so študentami, kolegami, prípadne počas prítomnosti na
seminári či konferencii neprajete zobrazovať pozadie z miestnosti, v ktorej sa práve nachádzate,
pripravili sme pre vás alternatívne grafické pozadia. Do pozadí sme zapracovali fotografie
budovy, chodieb, interiéru či zábery z cvičební.
Pozadia s fakultnou tematikou pre MS Teams si môžete stiahnuť z tejto adresy.
Po stiahnutí a rozbalení zip súboru nájdete na disku dva adresáre: Blurred (tu sú uložené
pozadia, pri ktorých sú podkladové fotografie rozmazané, odporúčame používať pozadia z tohto
adresára, záber z webkamery vynikne viac), adresár Original (tu sú pozadia, pri ktorých sú
podkladové fotku ostré). Výber konkrétneho pozadia ponechávame na vás.
Pozadia v aplikácii MS Teams si zmeníte alebo aktivujete nasledovne (postup pre MS Teams
v angličtine):
•
•
•

v spustenej aplikácii MS Teams v ľavom paneli klikneme na - Calendar
hore vpravo klikneme na položku - Meet now
zobrazí sa nám vstupná obrazovka pred zahájením stretnutia, kde za podmienky
aktivovanej webkamery klikneme na - Background filters

•
•

v pravej časti sa otvorí panel - Background settings, klikneme na +Add new
na PC nájdeme vopred uložené pozadia a vyberieme pozadie, ktoré chceme do aplikácie
importovať, napr. "teams_fem_bg_budova_01_01.jpg"
vybraté pozadie sa ihneď nastaví ako predvolené - pozadie bude mať príznak "check"

•

Takto si môžeme do Teams pridať všetky pozadia, ktoré by sme chceli používať, je ich následne
možné aj striedať.
Akým spôsobom bude pozadie spolu s obrazom z webkamery vizualizované, uvidíme v náhľade
v ľavej časti okna, prípadne to tiež môžeme vyskúšať vstúpením do miestnosti cez voľbu "Join
now" (pozadie sa v náhľade bude zobrazovať prevrátené, nakoľko webkamera sníma otočený
obraz, všetkým účastníkom meetingu bude pozadie zobrazené samozrejme správne).

Poznámky:
−

−

Importované a aktivované pozadia sa uchovávajú len na na konkrétnom zariadení, kde sme
si pozadia pridali - ak sa prihlásime do aplikácie MS Teams na inom zariadení, pozadia
budeme musieť pre konkrétne zariadenie znova nahrať a aktivovať
pokiaľ by ktorýkoľvek pracovník mal k dispozícii svoje fakultné fotografie, vhodné na
vytvorenie pozadia pre aplikáciu MS Teams, kľudne nás kontaktujte, s vygenerovaním
pozadia vám radi pomôžeme.

