Screen Sharing
Berbagi layar/materi presentasi
di dalam online meeting.

Polling
Mulai survey cepat
saat online meeting
berlangsung.

Video

Online Meeting Software

Saling bertatap
muka dari berbagai
lokasi disini.

Everywhere & Anytime
- Let’s break the limit -

Call
Permudah online
meeting meski hanya
dengan panggilan
suara.

VEX
Recording
Simpan rekaman
selama conference
untuk membuat
notulen setelahnya.
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VEX
Virtual Exchange
Panduan Mahasiswa

Mencari Ruangan di VEX:
1.

Ketikkan URL https://vex.stei.ac.id/ ke bagian
address-bar pada browser. Disarankan
menggunakan Firefox dan Chrome terbaru.

2.

Kemudian akan tampil halaman seperti gambar
disamping, cari dan pilih ruangan kelas yang akan
diikuti.

3.

Pilih kategori ruangan untuk menemukan ruangan
kelas yang akan diikuti atau, Anda dapat
menggunakan fitur pencarian untuk menemukan

Panduan Mencari Ruangan di VEX

ruangan kelas secara cepat.

Memulai VEX
Virtual Exhange:
1.

Pilih ruangan kelas yang akan diikuti.

2.

Kemudian akan tampil pop-up seperti gambar
disamping, pilih masuk sebagai mahasiswa.

3.

Inputkan NPM dan KATA SANDI yang telah
didaftarkan. Jika ruangan bersifat privat, maka
inputkan juga KODE AKSES yang telah diberikan.

Panduan Memulai VEX

4.

Klik Mulai Pertemuan.

5.

Setelah itu, Anda akan diarahkan pada ruang kelas
yang Anda tuju.

Te s A u d i o C o n f e r e n c e
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1.

Setelah Anda selesai login, maka akan muncul
pop up tes audio suara, silakan pilih
Microphone untuk ikut berbicara atau pilih
Listen Only jika hanya ingin mendengarkan.
Kami sarankan untuk memilih Microphone agar
Anda dapat berbicara jika dibutuhkan saat
conference berlangsung.

2.

jika Anda mendengar suara echo (gema), maka
klik YES (Anda telah berhasil melakukan
setting), jika tidak silakan klik NO pada kotak
dialog yang tampil.

3.

Setelah klik NO, akan muncul kotak dialog audio
setting, silakan ubah Microphone & Audio
Source, lalu klik Retry.

4.

Jika masih belum berhasil, cek setting pada
browser yang Anda gunakan untuk menyetujui
(Allow) penggunaan Microphone.

2

3

Tampilan Materi yang dibagikan,
memberikan keleluasaan kepada Anda untuk
berbagi materi/layar, mulai dari pilihan Your
Entire Screen (layar yang sedang dibuka),
Application Window (aplikasi yang dipilih),
Chrome Tab (tab di browser).

Share Your Screen, untuk berbagi
Pengguna dapat

layar.

menulis
Menu di sebelah kiri menampilkan
fitur Public Chat (chatting), Shared
Notes (berbagi catatan) dan Daftar
Peserta Conference.

catatan/notulen
yang dapat dilihat
semua peserta

Share Webcam, untuk

dalam menu

menampilkan wajah saat

Shared Notes.

conference.
Mute, dapat di-klik untuk berbicara atau
diam (mute).

Berbagi Materi Presentasi/Layar hingga

Leave Audio, untuk meninggalkan
panggilan di dalam conference.

Menulis Notes dalam Conference

POLLING, menampilkan hasil survey cepat
yang digelar selama conference
berlangsung.

POLLING, Anda dapat memasukkan berbagai
pilihan dalam kolom Add poll option, jika ingin
mengubah bentuk polling, Anda dapat meng-klik
tombol Custom Poll.

START RECORDING, untuk memulai melakukan perekaman selama
conference berlangsung.

END MEETING & LOGOUT, untuk
mengakhiri meeting ataupun logout dari
conference.

PUBLIC CHAT, Peserta

WHITEBOARD, menjadi sarana

conference dapat melakukan

untuk melakukan coret-coret
selama conference.

chatting dalam menu tersebut.
TOOLS, para peserta dapat menggunakan pensil
yang tersedia dalam menu tersebut serta
menyalakan multi-user whiteboard.

SHARE AN EXTERNAL VIDEO, Anda dapat
membagikan video dari Youtube/kanal lainnya
dengan memasukkan URL kedalam kotak dialog.

SETTING, untuk melakukan kustomisasi dalam
aplikasi Conference. Anda dapat memilih fitur
PAUSE RECORDING, untuk
menyelesaikan perekaman selama
conference berlangsung.

yang di-ON atau OFF kan.
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