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PlaceCam  

Video Konferans –  Görüntülü Görüşme –

Kurumsal İletişim Sistemi  

Kullanıcı Kitapçığı 

 

 

 

 



2 
PlaceCam                      www.etgigrup.com  

HAZIRLIK : WEBCAM ve KULAKLIKLI MİKROFON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not:  Kaliteli ses aktarımı için tavsiye edilen mikrofonlar aşağıda sayfada listelenmiştir.  

          USB cihazlar kullanıyorsanız, bilgisayarınızın USB girişine takmalısınız.    

 

Bilgisayarınızın dahili bir web 

kamerası yoksa, bilgisayarınızın 

USB girişine web kameranızı 

(webcam) takın! 

Mikrofonlu kulaklığınızı 

bilgisayarınızın yeşil 

renkteki kulaklık ve 

kırmızı veya pembe 

renkteki mikrofon girişine 

takın.  

Yeşil renk  

kulaklık  

içindir. 

Pembe renk 

mikrofon 

içindir. 
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TAVSİYE EDİLEN TAK ÇALIŞTIR CİHAZLAR 

(ETGi Grup’tan Temin Edebilirsiniz!) 

 

USB TEK TARAFLI MİKROFONLU KULAKLIK 

(HEADSET) 

JABRA UC VOICE 550 MS MONO 
 

 

USB MASAÜSTÜ MİKROFON HOPARLÖR SETİ 

JABRA SPEAK™ 510 SERIES 

  

 

USB WEB CAM MASAÜSTÜ MİKROFON 

HOPARLÖR UZAKTAN KUMANDA SET 

LOGITECH BCC950 CONFERENCECAM 
 

 

WEBCAM 

LOGITECH HD PRO WEBCAM C920 
 

 

WEBCAM 

LIFECAM STUDIO 

 

 

USB MASAÜSTÜ MİKROFON 

CLEARONE CHATATTACH 170 

 

 

http://www.jabra.com/products/wired_headsets/jabra_uc_voice__550_series/jabra_uc_voice_550_ms_mono
http://www.jabra.com/products/pc_headsets/jabra_speak__510_series
http://www.logitech.com/en-us/product/conferencecam
http://www.logitech.com/tr-tr/product/hd-pro-webcam-c920
http://www.microsoft.com/hardware/tr-tr/p/lifecam-studio/Q2F-00003
http://www.microsoft.com/hardware/tr-tr/p/lifecam-studio/Q2F-00003
http://www.clearone.com/products_chatattach170
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KURULUM 

PlaceCam i  www.daviko.com ya da www.etgigrup.com web sayfasından indirip kurabilirsiniz. iPad 

gibi mobil versiyonları kurmak için iPadstore gibi kurulum sitelerinden indirmeniz gerekmektedir. 

Windows kurulumunu aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz. www.daviko.com  sayfasında Mac ve Linux 

kurulumları da mevcuttur.  

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞTIRMA 

 

 

 

 

Çalıştır tıklayınız!.  

Gelen bütün 

pencerelerde “Next“ 

tıklayınız!  

http://www.daviko.com/software/PlaceCam_v3.2.6.2-setup.exe
http://www.etgigrup.com/
http://www.daviko.com/software/PlaceCam_v3.2.6.2-setup.exe
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Placecam Yazılımını Bilgisayarınıza Kurduktan Sonra 

Masaüstünde’ki PlaceCam İkonuna Tıklayarak 

Çalıştırın! 

 

 

Placecam açıldıktan sonra Sisteme Giriş için gerekli ePosta ve 

Şifrenizi giriniz.  Eğer size özel Lisans Sunucusu URL (web adresi) 

verilmiş ise, onu da giriniz. Uygula tıkladıktan sonra PlaceCam i 

tekrar açınız.  

Bu ayarları istediğiniz zaman  “Ayarlar” tabına tıklayarak 

değiştirebilirsiniz. 
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“Sisteme giriş bilgilerini değiştirmek 

için tıklayınız” yazısına tıklayarak 

ePosta, Şifre ya da Lisans sunucusu 

bilgilerininizi değiştirebilirsiniz.  

Kullanmak istediğiniz 

kameranızı, mikrofonu 

ve hoparlörü buradan 

seçebilirsiniz. 

Ayrıca bant genişliği, 

Çözünürlük (Video Genişliği 

ve Görüntü Kalitesi) ve ses 

ayarlarını da 

değiştirebilirsiniz. Gelen 

aramaların otomatik olarak 

cevaplanmasını yani 

görüşmenin başlamasını da 

buradan ayarlayabilirsiniz. 
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Problemler 

 Eğer PlaceCam kurulum yapıldıktan sonra, açılıp hemen kapanıyorsa, 

PlaceCam ikonuna sağ tuş ile tıklayıp, özelliklerden Uyumluluk seçtikten 

sonra aşağıdaki şekilde Windows 7 seçiniz.  

  

 Görüşmeyi başlatmak ya da görüntü ve ses kalitesinde ciddi yavaşlık 

problemi varsa bulunduğunuz ağ da Güvenlik Duvarı (Firewall) UDP 3443 

portu kapalı olabilir. Network yöneticisi ile görüşerek bu portu açtırınız. 

 

GÖRÜŞMEYİ BAŞLATMAK 

Görüşme yapabilmek için kişilerin sizin kişi listenizde olması gerekir. Bunu 

yapmak için “Kişiler” den görüşme yapmak istediğiniz kişileri adı ya da email 

adresi ile arayabilir ve bulduktan sonra “Kontak İsteği” gönderebilir ve kişi 

listenize ekleyebilirsiniz.  Sonra kişi listesinden seçerek, arama yapıp, görüntülü 

görüşme başlatabilirsiniz.   
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Not: Çağrı geldiğinde aşağıdaki şekilde bir pencere açılacaktır. “Kabul et” 

tıklayarak görüşmeyi başlatabilirsiniz. 
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GÖRÜŞMEYİ - TOPLANTIYI KAPATMAK 

Toplantıya tıklandığında toplantıdaki katılımcılar listelenecektir. İstediğinize 

tıklayarak sizinle görüşmesini kapatabilirsiniz.  

 

TOPLANTIYI KAYDETMEK 

Toplantıya tıklandığında kırmızı REC tıklayarak toplantıyı kayıt edebilirsiniz. 
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ÇOKLU GÖRÜŞME - TOPLANTI  

Birden fazla kişiyle aynı anda görüşebilirsiniz. Bunun için görüşme yapmak 

istediğiniz kişileri “Kişiler Listesi”nden seçip arama yapabilirsiniz. 

 

DOKÜMAN VE UYGULAMA PAYLAŞIMI  

Paylaşmak istediğini doküman ya da uygulamayı açtıktan sonra “Paylaşım” 

tabında listelenecektir.  İstediğiniz doküman ya da uygulamayı seçerek 

paylaşabilirsiniz. 
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SUNUM UYGULAMA PAYLAŞIMI AYARI 

Powerpoint sunumlarını paylaşmak istediğiniz slayt gösterisi sırasında ikinci 

bir ekran açılır. Bu durumda Placecam içinde gösterilemez. Bunu ayarlamak 

için Powerpoint Menü’sünden Slayt Gösterisi seçilir. Gelen ekranda Kişi göz 

atacak (pencere) seçilir. 
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GÜVENLİK DUVARI (FİREWALL) AYARI 

Görüşme sırasında görüntü ve ses aktarımında bir yavaşlık varsa 

bilgisayarınızın güvenlik duvarında UDP 3443 portu kapalı olabilir. Bunu 

anlamak için görüşme sırasında Ayarlara tıklayabilirsiniz. Kırmızı renkli olarak 

görüşmenin HTTPS üzerinden yapıldığı bilgisi varsa, aşağıdaki şekilde UDP 

3443 portunu açabilirsiniz. 
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SUNUMLAR 

http://www.etgigrup.com/?Bid=1361249 

http://www.daviko.com/videokonferenz/3-1-Download.html 

 

http://www.etgigrup.com/?Bid=1361249
http://www.daviko.com/videokonferenz/3-1-Download.html

