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دليل المستخدم للزائر
 إذا كنت تشارك في معرض افتراضي يتم استضافته على منصة             ، فيمكن أن يكون هذا

الدليل مفيًدا لك للتعرف على البيئة االفتراضية للمعرض مسبًقا

تسجيل الدخول
 يمكن الوصول إلى المعرض من خالل تصفح                                                                 عملية

تسجيل الدخول بسيطة للغاية. بحس القيود المفروضة

 قد ُيطلب منك إدخال كلمة مرور لمرة واحدة           باإلضافة إلى البريد اإللكتروني وكلمة المرور
لتسجيل الدخول إلى المعرض. أو

قد تدخل المعرض باستخدام البريد اإللكتروني الخاص بك وحده

القائمة الرئيسية
 عند دخول المعرض ، سيكون شريط القائمة الرئيسي هو أفضل صديق لك للتنقل عبر الميزات

المختلفة المتاحة بكل سهولة

مالحظة:
 قد ال تتوفر بعض الميزات المذكورة في هذا الملف في المعرض الذي تقوم بحضوره . على سبيل المثال ، ليس من 

 الضروري دائًما أن يحتوي المعرض االفتراضي الذي يتم استضافته على منصة             قاعة ملصقات أو لوحة
ليدربورد. لذلك ، إذا لم تجد أي ميزة في شريط القوائم ، فهذا يشير إلى أنه لم تتم إضافتها لهذا المعرض
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قاعة المشاركين
 تحتوي قاعة المشاركين على منصات افتراضية حيث يمكنك التفاعل مع مختلف األقسام فيما

يتعلق بخدماتهم. بمجرد الدخول إلى قاعة العرض ، يمكنك زيارة منصة معينة الستكشاف ميزاتها

مالحظة:
ال تنسى الضغط على الفتات البوث. تحتوي بعض هذه الالفتات على روابط لتستكشف المزيد عن العارضين

المنصات اإلفتراضية - البوثات
 لزيارة البوث ، تحتاج إلى النقر على أي منصة / بوث داخل قاعة المعرض. داخل البوث ، ستجد

 العديد
معلومات عن الشركة

قائمة الفيديو
الملفات
المحادثة

أسئلة وأجوبة (صفحة المناقشة المباشرة)
روابط أخرى
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المسرح و المحاضرات
 يأخذك إلى قاعة حيث يمكنك الوصول إلى جميع الندوات / االجتماعات / مقاطع الفيديو المجدولة

والتي يمكنك المشاركة فيها بسهولة. يمكن أن تكون الجلسات مباشرة أو مسجلة مسبًقا

في المسرح ، باستخدام صفحة قائمة الندوات / المحاضرات ، يمكنك القيام بما يلي:
الوصول إلى قائمة الندوات لمشاهدة / المشاركة في الندوات / االجتماعات

إنشاء أجندة شخصية
إضافة المحاضرة لتقويمك الشخصي

 الدعم الفني
 إذا واجهت أي مشكلة فنية أثناء المعرض ، فيمكنك الحصول على المساعدة من فريق الدعم الفني
 في            من خالل إرسال استفسارك في غرفة محادثة الدعم الفني والتي يمكن الوصول إليها

من خالل:

أيقونة المساعدة أو مكتب المعلومات في شريط القائمة الرئيسية
غرفة الدردشة للدعم الفني ضمن خيار الدردشة
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التنبيهات
 في يوم المعرض ، قد تتلقى إشعارات مختلفة في أوقات مختلفة. تساعدك هذه اإلشعارات أو
 التنبيهات في عرض / استكشاف / حضور األشياء المهمة التي تحدث في المعرض. تعرف على

كيفية تقليل اإلشعارات والحفاظ على شاشتك خالية من الفوضى
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