
1. Instalarea aplicaţiei Microsoft Office Live Meeting 2007 Client 
 

Vă recomandăm să descărcați şi să instalați consola Microsoft Office Live Meeting 2007 Client înainte de a 

intra în camera virtuală a conferinței. Pentru aceasta, urmați paşii de mai jos: 

1.1. Verificați dacă sistemul dumneavoastră îndeplineşte cerințele minime pentru a rula aplicația 

Microsoft Office Live Meeting 2007. Pentru a verifica cerințele minime de sistem, accesați  link-ul: 

http://office.microsoft.com/en-us/livemeeting/HA102415191033.aspx#1 

1.2.  Pentru a descărca şi instala Microsoft Office Live Meeting 2007 Client (denumită în continuare 

aplicația LM ), accesați  http://office.microsoft.com/en-us/help/HA101733831033.aspx 

Notă: 

Paşii indicați mai jos au scopul de a vă ajuta sa instalați cu uşurință aplicația LM anterior datei la care veți fi 

solicitat să vă conectați pentru sesiunea Live Meeting de comunicări şi prezentări, (denumită în continuare 

sesiunea LM).  

 

1.3.  Faceți click pe Accept Terms and Install Client în partea de jos a paginii. 

1.4. Faceți click pe Run în cele 2 ferestre de dialog care se deschid: 

http://office.microsoft.com/en-us/livemeeting/HA102415191033.aspx#1
http://office.microsoft.com/en-us/help/HA101733831033.aspx


  

1.5.  Aşteptați instalarea aplicației (durează 1-2 minute). Faceți click pe Close când instalarea aplicației 

Live Meeting s-a încheiat. 

   

 

2. Lansarea aplicaţiei şi conectarea la sesiunea LM 
 

2.1.  Odată ce ați făcut click pe link-ul de accesare a sesiunii LM, primit pe e-mail, veți primi confirmarea 

de conectare la server-ul Live Meeting. Apăsați Yes. 

 

2.2. Introduceți numele dumneavoastră şi apăsați Continue. Aşteptați conectarea la sesiunea LM. 



  

 

2.3. Sunteți conectat cu succes la sesiunea Live Meeting. Dacă v-ați conectat mai devreme decât 

organizatorul veți vedea un ecran albastru: 

 

Ecranul albastru apare ori de câte ori, organizatorul sesiunii nu partajează o informație vizuală. 

2.4. Dacă în timpul sesiunii LM întâmpinați  vreo problemă tehnică: nu auziți, aveți nevoie de ajutor sau 

doriți ca explicațiile să fie date într-un ritm mai lent, folosiți indicatorii colorați din partea dreapta 

sus a ecranului: 



 

2.5. Sesiunea LM este interactivă, cu următoarele funcționalități: 

 dumneavoastră auziți prezentatorul/organizatorul, dacă dispuneți de boxe/căşti 

 dumneavoastră veți putea fi auzit dacă dispuneți de microfon 

 dumneavoastră veți putea fi văzut de către ceilalți participanți la sesiunea LM, dacă dispuneți de 

cameră video (webcam) 

 puteți pune întrebări în scris, prin intermediul facilității Q&A 

2.6. Dacă doriți să adresați o întrebare, mergeți pe meniul Q&A, tastați întrebarea dumneavoastră şi apoi 

faceți click pe Ask. 

 



Întrebarea va fi citită de către prezentator/organizator, va fi citită de acesta, astfel încât toți participanții să 

audă întrebarea pusă. Prezentatorul va scrie apoi răspunsul, care va ramane activă pe ecranul Q&A pe toată 

durata sesiunii LM. 

 

Notă: 

Dacă doriți să aflați mai multe despre sesiunile LM puteți consulta pagina  http://office.microsoft.com/en-

us/livemeeting/FX102425331033.aspx/  

 

http://office.microsoft.com/en-us/livemeeting/FX102425331033.aspx/
http://office.microsoft.com/en-us/livemeeting/FX102425331033.aspx/

