
Subcontracting Meetings 2020 – Jak wziąć udział w wirtualnych spotkaniach? 

 

Tegoroczna edycja spotkań kooperacyjnych Subcontracting Meetings odbywa się w pełni wirtualnie. 

Aby efektywnie wziąć udział w wirtualnych spotkaniach proszę przeczytać poniższą instrukcję. 

Po skutecznej rejestracji i wyborze partnerów do spotkań, kolejnym krokiem jest udział w wirtualnych 

spotkaniach z innymi uczestnikami Subontracting Meetings 2020. Udział w tych spotkaniach odbędzie 

się w systemie b2match i żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest konieczne – wystarczy 

kamerka, mikrofon, dobre łącze internetowe i aktualna wersja przeglądarki internetowej, najlepiej 

CHROME. Każdy z uczestników otrzymywał emaile zarówno z potwierdzeniem rejestracji, jak i z 

potwierdzeniem zaproszeń to spotkań. Aby zalogować się do platformy b2match proszę otworzyć 

jeden z ostatnich emaili otrzymany od organizatorów Subcontracting Meetings 2020 i kliknąć link, 

który wpuści do platformy b2match. 

Po zalogowaniu się na swój profil, proszę pojrzeć do zakładki AGENDA w swoim profilu, aby upewnić 

się, na którą godzinę mają Państwo poszczególne wideorozmowy. 

Zarówno w zakładce AGENDA, jak i MEETINGS, przy każdej rozmowie znajdą Państwo zielony 

przycisk prowadzący bezpośrednio do rozmowy. 

Już teraz mogą Państwo przetestować, czy otwiera się okno rozmowy. Za każdym razem będziecie 

poproszeni o udostępnienie kamery i mikrofonu. 

 

Proszę korzystać z laptopa/komputera a nie telefonu. Ważna jest także aktualna wersja przeglądarki 

MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME lub OPERA. 

W oknie rozmowy, zobaczą Państwo również, że w lewym dolnym rogu pojawi się ikona dodania 

osoby, tzw. opcja „INVITE GUEST”, który pozwala wygenerować link do rozmowy. Możecie go 



przesłać każdej osobie, która będzie uczestniczyć w spotkaniu. Gdy uruchomi go w aktualnej wersji 

przeglądarki CHROME, MOZILLA czy OPERA, to będzie mogła/mógł dołączyć do rozmowy, np. tłumacz 

czy współpracownik. 

 

W oknie rozmowy, będą Państwo widzieli ile jeszcze zostało czasu do zakończenia spotkania (każda 

rozmowa trwa 30 min.) W trakcie rozmowy mogą Państwo włączać/wyłączać mikrofon i kamerę. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wyboru partnerów do rozmów, czy kwestii czysto 

technicznych, prosimy o kontakt z organizatorami: 

Barbara Kamińska – koordynator spotkań Subcontracting Meetings   

+48 691 031 381; 61 869 2242,  barbara.kaminska@grupamtp.pl 

Grzegorz Cieśla - współorganizator 

+48 61 827 97 46; gc@ppnt.poznan.pl 
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