Korte handleiding voor Zoom
Zoom is te gebruiken op een PC, telefoon en tablet. Een camera, microfoon en
luidsprekers zijn nodig om met elkaar te kunnen communiceren. Niet elke PC
heeft een microfoon en/of camera. De meeste laptops hebben in ieder geval
een camera en luidsprekers. Een telefoon heeft ze vaak alle drie. De meeste
problemen ontstaan vaak in het begin met het instellen van de microfoon en
de luidsprekers en het volume daarvan. We gaan er stap voor stap door heen.
Installatie op een computer
Hoewel je aan een Zoom gesprek kunt deelnemen zonder iets te installeren
raden we aan om de app Zoom op je computer te installeren. Je hebt dan de
volledige functionaliteit.
Ga naar de website https://zoom.us/download (Voor Mac en Windows)

Druk op download en installeer het programma.
Hierna kun je zonder account in elke Zoom ontmoeting stappen.

Als je Zoom start krijg je hetvolgende scherm. Je hebt de keuze om op “Join a
Meeting” te drukken of
“Sign In”. Als je op Join a
meeting drukt kun je
deelnemen aan een
vergadering of
ontmoeting. Als je op Sign
In drukt moet je eenmalig
een account aanmaken.
Dat zijn de gegevens de je
gebruikt om een Zoom
gesprek aan te gaan.
Om een Zoom account aan te maken moet je het volgende scherm invullen
waar je komt na het
indrukken van “Sign In”.
Je moet daar je
emailadres opgeven en
een wachtwoord
bedenken. Onthoud dit
wachtwoord goed want
je hebt dit later nodig.

Na alles ingevuld te hebben ontvang je een email die je moet bevestigen. Zo
wordt het email adres gecontroleerd. Druk daarvoor op Activate account.

Als je deelneemt vanaf een apple computer, I-pad of I-phone kijk dan in de app
store voor de app van Zoom. Als je voor de eerste keer op de link klikt kom je
daar ook automatisch. Hetzelfde geldt voor gebruikers op een Android telefoon
of tablet. Ga dan naar de Play store of klik op de link van de uitnodiging. Je
hoeft je niet per se te registreren, na installatie kun je ook deelnemen door nog
een keer op de link te klikken.
Als je in Zoom bent kom je in de waiting room en moet je wachten totdat de
host (gastvrouw) je binnenlaat. Dit om te voorkomen dat we per ongeluk
ongenode gasten krijgen.
Als je er eenmaal binnen bent dan zie je onderaan een aantal kloppen als je de
muis boven het scherm houdt of er op klikt.
Zorg dat je video en je audio of microfoon ingeschakeld zijn. Dat zijn de eerste
knoppen onderaan links.
Rechts boven staat er waarschijnlijk een knop waarmee je kunt kiezen of je
alleen de spreker van dat moment ziet of iedereen.
Als je op leave-meeting klikt dan verlaat je het Zoom gesprek.

