Zoom videokonferencia használati útmutató képernyő fotókkal
1. lépés: Nyisd meg a legutóbbi Szalon hírlevelét és kattints a linkre.

…vagy kattints a Facebookon megadott linkre.

2.lépés: Ha korábban még nem használtad a Zoom online eszközt, akkor az alkalmazást először le kell
töltened, ez pár kattintással megoldható. Kattints a “Download” gombra.

Letöltés közben az alábbiakat láthatod:

3. lépés: Az alkalmazás megnyitása. Kattints az „Open Zoom” gombra.

4. lépés: miután a Zoom sikeresen telepítésre került, automatikusan csatlakozol a Szalon online
eseményéhez, melynek adatai megjelennek a képernyőn (dátum, időpont, meeting neve).

5. lépés: A Zoom kér egy neved tőled, írd be a mezőbe. Ezzel a névvel jelensz majd meg a video hívásban a
többi vendég számára.
Ha beírtad a neved, kattints a “Join Meeting” gombra.

6.lépés: A “Join Meeting” gomb megnyomása után kapcsolódsz az online eseményhez. Egy felugró ablak
megkérdezi, hogy audio nélkül szeretnél-e csatlakozni a meetinghez - ez esetben sem téged nem fognak
hallani és te sem hallod a többieket. Ezt elkerülendő a “Join with Computer Audio” gombra kell
kattintanod.

7. lépés: egy következő ablakban (az ablak alján) érdemes a kis négyzetben megjelölni az “Automatically
join audio by computer when joining a meeting” opciót. Ezzel az audio automatikusan aktiválva lesz a
következő alkalommal, amikor Zoom meetinghez csatlakozol.

Amikor már bent vagy a video hívásban, a képernyődön találsz egy pár hasznos ikont. Elmondjuk, melyik
mire való.
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(1) Mute, azaz mikrofon:
A mikrofonra kattintva tudod a hangod ki- és bekapcsolni. Amikor ez a funkció ki van kapcsolva (a mikrofon
ilyenkor egy piros vonallal át van húzva), a többiek nem hallanak téged, illetve a környezetben levő
háttérzajt. Ezért fontos, hogy előadás közben a mikrofonod végig ki legyen kapcsolva!
A mikrofon ikon a saját képernyőd jobb felső sarkában is elérhető.
(2) Kamera
Ezzel tudod a saját videot ki- és bekapcsolni. Amikor ez a funkció ki van kapcsolva, a többiek nem látnak
téged, csak a neved jelenik meg a képernyőn.
(3) Participants - résztvevők:
Ha erre a gombra kattintasz, láthatod a résztvevők számát.

(4) Chat - cset funkció:
Erre kattintva szöveges üzenet formájában tudsz hozzászólni az előadáshoz.
(5-6) Share screen és Record:
Ezeket nem fogod tudni használni a rendezvény alatt.
(7) Reactions - reakciók:
Itt a taps és tetszik ikonnal reagálhatsz az előadásra.
(8) Leave meeting - azaz kilépés a meeting-ből:
Erre a gombra kattintva tudod elhagyni a meetinget.
(9) Speaker view / Gallery view váltógomb:
Speaker view (előadó nézet) - ekkor csak az a személy látható a képernyőn, aki éppen beszél, a többiek
pedig kis ablakokban a háttérben vannak. Javasoljuk, hogy az előadást ezzel a nézettel kövesd!
Ha a Gallery view-ra váltasz, akkor minden résztvevő azonos méretű ablakban látható a képernyőn.

Reméljük, hasznos volt számodra az útmutató és nagy szeretettel várunk vasárnap a Magyar Szalon első
ZOOM előadásán!

