
úvodná obrazovka - prihlásenie

GAMO Drive
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Prostredie webovej aplikácie

GAMO Drive

Súbory

Menu

Zmazané súbory

Využitie úložiska

Nastavenia

Aktivita Galéria Rozhovor Vyhľadávanie Upozornenia Kontakty Profil používateľa
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Základné funkcie GAMO Drive



Súbory - prehľad funkčnosti cloudového úložiska

GAMO Drive

Pridanie súborov do úložiska

Priečinok

Rýchla voľba

Priečinok 

s nastaveným

zdieľaním

Nastavenie

nového zdieľania
podrobnosti na ďalšej strane

Súbory je možné pridať aj pretiahnutím 

do prostredia prehliadača - Drag and Drop
TIP
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Súbory - nastavenie zdieľania súboru alebo priečinku

GAMO Drive

Klik na + (Sprístupniť odkaz)2

Klik na Nastavenie nového zdieľania

zobrazí sa bočný panel vpravo

1

Na ikone priečinka sa 

objaví značka zdieľania
3

Menu Sprístupniť odkaz 

sa zmení na

4
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Kopíruj odkaz

kliknutím skopírujete 

link na zdieľanie

súboru

(napríklad pre

zaslanie mailom)

5

Ďalšie nastavenia

možnosť zmeniť 

parametre zdieľania, 

alebo zrušiť zdieľanie

súborov či priečinkov  

6



Aktivita - prehľad vykonaných úprav a zmien v cloudovom úložisku

GAMO Drive

Aktivita

V ľavom menu v časti Zmeny v súboroch

máte možnosť vyhľadať už zmazané 

alebo predošlé verzie dokumentov

TIP
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Galéria - zobrazenie obrázkov uložených v cloudovom úložisku vo forme fotogalérie

GAMO Drive

Voľba spôsobu

zoradenia 

obrázkov

Názov priečinku, 

kde sú obrázky

uložené

Galéria
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Rozhovor - videokonferencia, chat, zdieľanie obrazovky na diaľku

GAMO Drive

© GAMO a.s. 2020         strana 7

Kliknutím vytvoríte nový rozhovor

Ak rozhovor s nastavenými 

parametrami už moderátor 

neplánuje používať, môže ho 

zmazať, údaje v cloudovom 

úložisku.

Moderátor vytvorením nového 

rozhovoru umožní pozývať 

nových účastníkov - hostí, 

komunikovať s nimi 

a sprístupniť im dokumenty 

z cloudového úložiska - súborov.

Rozhovorov môže byť 

vytvorených viacero, pričom 

každý má vlastné nastavenia 

a aj inú skupinu hostí

Rozhovor



Rozhovor - pozvanie účastníkov konferencie moderátorom

GAMO Drive

Kliknutím na 

Sprístupniť odkaz

sa ponuka zmení:

V prípade potreby

môže moderátor

nastaviť heslo

pre prístup 

k rozhovoru
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Nastavenie účastníkov

rozhovoru - hostí (guests)

1

Skopírovanie odkazu

 (linku) rozhovoru 

a odoslanie odkazu

hosťom rozhovoru

(napr. mailom)

2

3



Rozhovor - Hosť - otvorenie a spustenie rozhovoru

GAMO Drive

Moderátor odošle pozvánku

rozhovoru hosťovi/hosťom

1

Moderátor otvorí rozhovor

a klikne na Začať hovor

2

Hosť otvorí pozvánku 

s linkom na rozhovor

3

Hosť klikne na

Pripojiť sa k hovoru

4

Hosť povolí používanie 

mikrofónu a webkamery

5

Rozhovor je pripravený

na používanie

6
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Rozhovor - spustenie a ovládanie rozhovoru účastníkmi

GAMO Drive

Spustenie

rozhovoru

Zapnutie/vypnutie mikrofónu

Zapnutie/vypnutie webkamery

Zapnutie/vypnutie zdieľania obrazovky
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V priebehu rozhovoru si 

môžu účastníci 

prostredníctvom chatu, 

posielať textové správy. 

Správa účastníkom

rozhovoru (tzv. chat)

Moderátor môže takto 

napríklad vyzvať ostatných 

účastníkov, aby počas 

rozhovoru posielali do chatu 

otázky, na ktoré odpovie na 

záver.



Klik na Odkaz na súbor2

Klik na Projekty
zobrazí sa Pridať do projektu

1

Otvorí sa okno s názvom

Odkaz na súbor
3

V zozname priečinkov a 

súborov z cloudového

úložiska  moderátor 

vyberie požadovaný

súbor alebo priečinok

4

Potvrdí kliknutím Vybrať5

Rozhovor - Pridanie súborov z cloudového úložiska pre účastníkov rozhovoru - Projekty

GAMO Drive
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