Szükséges beállítások a konferencia terem használatához
2015.09.01-től az Adobe Flash Player működését több böngésző is korlátozza a
felhasználói biztonság érdekében. Ez remek dolog, hiszen a számítógépünk és a rajta
lévő adataink biztonsága fontos. Ugyanakkor bizonyos alkalmazások – így a
webkonferencia program – működését is korlátozza. Ez a korlátozás böngészőtől,
böngésző-, Flash verziótól függhet, ezért nem mindenki találkozik vele, annak az alábbi
segédlet megmutatja, milyen beállítást kell megtennie.
Ezt a beállítást csak 1 alkalommal kell elvégezni, utána már tudja a böngésző a
továbbiakban.
Amennyiben a webkonferencia terembe belépve azt tapasztalja, hogy az előadás hangja,
videója nem hallható, látható, valószínűleg az alábbi képeket láthatja pl.: Google Chrome
böngésző esetén:
Amennyiben a képen látható
szürke mezők fedik a média
blokkokat, a böngészője nem
engedi a Flash működését.
A megfelelő működés érdekében
ezt a korlátozást fel kell oldani,
majd ezt követően ismét belépni
a konferencia terembe.
A beállítások megadása után, a
hang/video átvitel, prezentáció
már automatikusan működni fog.

Google Chrome böngésző (javasolt) használata esetén a böngésző címsorába írja be a
következőt:
chrome://plugins/
A megjelenő képernyő megmutatja a böngészőben elérhető pluginek verziószámát és
beállításait. Önnek az Adobe Flash Player plugint kell figyelnie, a verziószám nem
érdekes. A pluginnek bekapcsolt állapotban kell lennie – amit onnan tudunk, hogy egy
„kikapcsolás” hivatkozást látunk.

A szükséges beállítás, amit meg kell tennie
Az Adobe Flash Player pluginnél kapcsolja (pipálja) be a „Mindig futhat” opciót.

Ezt követően a konferencia szobába ismét lépjen be a kapott linkről,
több teendője nincs már ezzel kapcsolatban.
Hivatalos beállítási referencia az Adobe -tól: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/enabling-flash-player-chrome.html
Hivatalos tájékoztatás és beállítási referencia a Google-tól: https://support.google.com/chrome/answer/6213033?hl=hu

Másik böngészőben is találkozhat ezzel a problémával, az alábbi oldalak részletesen
megmutatják a beállításokat, amik lényegében azonosak a fentiekkel, de böngészőnként
más-más módon tehetők meg.
Mozilla Firefox esetén írja be a címsorba:
about:addons
Majd a Bővítmények-> Shockowave Flash plugint álltsa be a „Mindíg aktiválja” opcióra
Hivatalos Mozilla segédlet: https://support.mozilla.org/hu/kb/flash-bovitmeny-naprakeszen-tartasa-es-hibaelharit#w_a-flashbaavagtmaeny-nem-magkaidik
Hivatalos Adobe segédlet: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/enabling-flash-player-firefox.html

