Uporaba aplikacije ZOOM
ZOOM je spletna platforma za avdio in video komunikacijo, ki se uporablja za organiziranje
sestankov, izobraževanj, delavnic in drugih oblik sodelovanja. Uporabniki, ki želijo organizirati svoje
delavnice ali izobraževanja, se morajo pred tem registrirati. Na voljo je tudi brezplačen paket, pri
katerem je dolžina sestanka treh ali več oseb omejena na 40 minut.
Uporabnik, ki se želi samo pridružiti srečanju, ne potrebuje uporabniškega računa. Slediti mora le
povezavi na virtualno “sobo”, ki jo prejme od organizatorja srečanja.

Namestitev aplikacije
Če se ZOOM sestanka udeležujete prvič in uporabljate pametni telefon ali tablico, vas bo povezava
samodejno preusmerila v AppStore oz. GooglePlay, kjer si boste lahko namestili ustrezno aplikacijo.
Če želite aplikacijo namestiti že prej, boste povezave našli na tej strani v razdelki “Zoom Mobile
Apps”.
Če boste ZOOM uporabljali na računalniku, morate prav tako najprej namestiti “ZOOM Client for
Meetings”. To lahko storite na tej povezavi. Na svoj računalnik prenesite namestitveno datoteko
Zoom_client.exe. Poženite jo in sledite navodilom.

Kako poteka prenos si lahko ogledate na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=1FMgBoplbg.

Kako se pridružiti pogovoru
Ob uri, za katero je napovedano srečanje, kliknite na povezavo do tega srečanja in sledite navodilom
na zaslonu. Podroben prikaz korakov si lahko ogledate na povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=F-WABl9P7jw.
Druga možnost je, da poženete ZOOM aplikacijo in kliknete na gumb “Join a Meeting” in nato
vnesete ID srečanja, ki ste ga prejeli v povabilu.

Če se srečanju pridružujete prvič, vas bo aplikacija opozorila, da morate vnesti ime, pod katerim
boste sodelovali v pogovoru.

Zvok in video
Za nemoteno uporabo aplikacije mora imeti naprava, ki jo uporabljate, delujoč mikrofon in slušalke.
Ob vstopu v sobo je mikrofon privzeto onemogočen, vsak udeleženec ga mora vklopiti (“join/connect
with audio”). Če želite sodelujoče na srečanju tudi videti, mora imeti vaša naprava vklopljeno
kamero, vendar pa kamera ni nujno potrebna za sodelovanje na srečanjih.

