ZOOM APLIKACIJA

REGISTRACIJA:

NALOŽITEV Zoom aplikacije
Zoom aplikacijo si pred prvim srečanjem brezplačno
naložite na računalnik preko spodnje povezave:
https://zoom.us/download. To storite s klikom na
modro ikono “Download” pod naslovom “Zoom Client
for Meetings”.
Preneseno datoteko nato zaženite in sledite postopku
namestitve.
Če želite Zoom uporabljati na mobilnem telefonu ali
tablici, ga lahko naložite na napravo preko spodnje
povezave:
https://www.zoom.us/download#mobile_app.

NOV RAČUN:

REGISTRACIJA
Ko boste aplikacijo naložili na računalnik, se vanjo
prijavite s pomočjo elektronske pošte, če uporabljate
Googlov mail (»Sign In with Google«). Prijavite se
lahko tudi z računom na družbenem omrežju
Facebook (Sign In with Facebook).
Lahko pa tudi ustvarite nov račun s klikom na »Sign
Up Free«, ki se nahaja v spodnjem desnem kotu. Če
se odločite za ustvarjanje novega računa, se vam bo s
klikom na to ikono odprla spletna stran, kjer bo od
vas zahtevan vnos rojstnega datuma. Po vnosu
datuma rojstva, izberite »Continue«. Pri naslednjem UDELEŽBA NA SREČANJU:
koraku, bo od vas zahtevan vnos epoštnega naslova.
Po vnosu e-poštnega naslova izberite ikono »Sign Up«.
Na vaš e-poštni naslov boste nato prejeli sporočilo.
S klikom na modro ikono »Activate Account« ali s
kopiranjem povezave v brskalnik boste aktivirali vaš
račun. Nato sledite navodilom in v okenca vpišite
zahtevane podatke.
UDELEŽBA NA SREČANJU
Srečanju se lahko pridružite s klikom na povezavo, ki
jo boste prejel na vaš e-mail pred določenim
srečanjem. Ta povezava vas bo nato usmerila na
spletno stran. Tam se vam bo ponudila možnost, da
srečanje odprete v aplikaciji (»Open Zoom
Meetings«).
UPORABA RAZLIČNIH NASTAVITEV
Pogosto se pri prijavi na srečanje pojavi povabilo:
»Join with Computer Audio« in »Testa Speaker and
Microphone«.
S klikom na »Join with Computer Audio« boste lahko
slišali druge, hkrati pa se bo vključil tudi vaš mikrofon.
Upravljanje z mikrofonom in kamero najdete v levem
kotu spodaj.
Če vidite prečrtan mikrofon ali kamero to pomeni, da
sta izključena. S klikom na ikono prečrtane kamere jo
vključite, s klikom na ikono prečrtanega mikrofona ga
vključite.

UPORABA NASTAVITEV:

VKLOP MIKROFONA:

