
MikroKam ellenőrző lap 
A hosszabbítók felkapcsolása után, a hangkeverőt, erősítőt, szükség esetén a kameráknál lévő 
elosztókat, a Tv-t, elnöki és kezelői monitorokat, MikroVoks-os, illetve MikroKam-os 
számítógépet bekapcsoljuk. 

MikroKam számítógép tárhelyének ellenőrzése. (Ne legyen kevesebb, mint 10GB tárhely)  

A MikroKam futtatása rendszergazdaként. (A MikroKam ikonon: Jobb klikk – Tulajdonságok 
– Kompatibilitás - Az összes felhasználó beállításának módosítása - A program futtatása 
rendszergazdaként)  

A MikroKam-os gépen elindítjuk a MikroKam programot. 

A MikroKam-on a kulcsképeknél átváltunk "Teszt adás"-ra, majd benyomjuk a „Közvetítés” 
és a „Rögzítés” gombot. (Ezzel elindul a felvétel és a közvetítés)  

Ellenőrizzük, hogy van-e online közvetítés.  

Felhívjuk a Globomax Zrt-t (06/1-306-5371) és kérünk egy hivatalon kívüli ellenőrzést 
is, a közvetítéssel kapcsolatban. (Kép- és hangminőség, hangerő, kép-hang-szinkron, 
taps)  

Ellenőrizzük, hogy a hivatal hálózatából (Wi-Fin vagy más hivatali gépen, nem a 
Mikrokam gépen) van-e külső online közvetítés: Nyissuk meg a http:// 
https://onkormanyzati.tv/ weboldalt.  

Az egyik kolléga végig próbálja a szavazó pultokon a hozzászólásra jelentkező gombokat 
(normál, ügyrendi) és a mikrofonokat. A másik kolléga a gép mellett ellenőrzi a megjelenő 
neveket, felvételi szinteket, kameramozgásokat, kamerapozíciókat, az élő tesztközvetítés 
képét, hangját.  

Ellenőrizzük az elnöki mikrofont és a rádiós mikrofonokat, illetve a szavazópultok 
mikrofonjait. A másik kolléga eközben a gép mellett ellenőrzi a hozzászólók neveit, illetve a 
felvételi szinteket. 

Indítunk 3 db nyílt szavazást és végig szavazunk „igennel” „nemmel” és „tartózkodással”, 
majd indítunk egy névszerinti vegyest, és egy titkos vegyest. Ellenőrizzük, hogy a szavazás 
eredménye megfelelően jelenik-e meg, beállítástól függően a képre rákeverve, vagy a Preview 
képen. 

A MikroVoks-os gépen csinálunk egy új napirendi pontot, majd a MikroKam-os gépen 
ellenőrizzük, hogy a rendszer átvette-e ezt. 

A MikroVoks-os gépen áttérünk Zárt ülésre. Ezután ellenőrizzük a Kamerás gépen, hogy 
kikapcsolt a hangfelvétel, és a közvetítésben átállt a rendszer Zárt üzemmódra, illetve hogy 
megjelenik-e a korábban beállított „Zárt ülés” kulcskép. 

Indítunk 3 db nyílt szavazást és végig szavazunk „igennel” „nemmel” és „tartózkodással”, 
majd indítunk egy névszerinti vegyest, és egy titkos vegyest. 



A MikroVoks-os gépen áttérünk Szünet üzemmódra, ellenőrizzük a kamerás gépen, hogy 
kikapcsolt a hangfelvétel, és a közvetítésben a Szünet üzemmódban beállított kulcskép jelenik-  
e meg.  

Kiválasztjuk a hamarosan kezdünk üzemmódot és ellenőrizzük, hogy a közvetítésben nincs 
hang, illetve hogy megjelenik-e a korábban beállított „Hamarosan kezdünk” kulcskép. 

A MikroVoks-os gépen befejezzük az ülést és a MikroKam-ban leállítjuk a közvetítést és a rögzítést. 
Bezárjuk a programokat. A MikroKam-os gépen visszanézzük a felvételt, a kép és hang minőségét 
ellenőrizve.  


