ZOOM-OHJEITA
Zoom toimii Windows, Mac, Linux, iOS ja Android -laitteilla. Näkyvyys on parempi, jos
käytössäsi on läppäri tai muu isoruutuinen laite. Tällöin voi haluttaessa useampikin henkilö
osallistua tapaamiseen saman laitteen välityksellä. Myös älypuhelin toimii.

1. LIITTYMINEN TIETOKONEELLA
Vaihtoehto a)
Suosittelemme vahvasti, että lataat ilmaisen Zoom-sovelluksen (Zoom Client)
etukäteen. Tällöin kaikki Zoomin ominaisuudet ovat käytettävissä ja kokemuksemme
mukaan myös tapaamiseen liittyminen on sujunut helpommin.
Klikkaa saamaasi liittymislinkkiä ja valitse
Jos Zoom Clientiä ei ole asennettu etukäteen, sen voi tehdä vielä tässä vaiheessa
painamalla

Vaihtoehto b)
Jos lataaminen ei jostain syystä onnistu,
voi mukaan liittyä myös selaimella painamalla tästä.
Jos vaihtoehto ei ole näkyvissä, klikkaa ensin Launch Meeting ja sen jälkeen Join from
Your Browser. Selainkäytössä kaikki ohjelman hienoudet eivät ole käytettävissä ja
liittymisessäkin on esiintynyt pieniä vaikeuksia. Parhaiten liittyminen on onnistunut, kun
oletusselaimeksi on ollut määriteltynä Chrome.
ALOITUSNÄKYMÄ:
.

Vaihtoehto a)
Jos Zoom on jo asennettu,
paina tästä

Jos haluat ladata ja
asentaa Zoom Clientin
tässä vaiheessa,
valitse tämä

Vaihtoehto b)
Liity mukaan selaimella. Jos vaihtoehto ei ole
näkyvissä, paina ensin Launch Meeting.

Seuraavaksi:
- Anna koko nimesi
- Ruksaa, että et ole robotti
(Joskus robotintunnistusjärjestelmä saattaa pyytää
valitsemaan kuvasta jotain kohteita, esimerkiksi autoja tms.
Silloin pitää klikata oikeita ruutuja, jotta pääsisi liittymään
kokoukseen.)

- Liity (Join)
- Odota, että kokouksen järjestäjä (host) päästää sinut sisään, mikä saattaa kestää
hetken, jos hänellä on ruuhkaa.

TAPAAMISNÄKYMÄ:
Tapaamisnäkymää voi säädellä kohdasta Wiew. Vaihtoehtoja on kolme.
- Speaker View (näytöllä näkyy se henkilö, joka puhuu)
- Gallery View (osallistujia näkyy enemmän) tai
- Fullscreen

Osallistuja voi muuttaa video- ja mikrofoniasetuksia ikkunan alareunan valikosta.
Jos valikko ei ole näkyvissä, liikuta hiirtä.
Valikosta löytyvää Chattoimintoa voi käyttää mm.
Videokamera on auki tai kiinni
kommenttien ja kysymyksien
esittämiseen.
Aloita mikrofonin käyttö, klikkaa
Mikrofoni on auki tai kiinni

ja valitse Join Audio by Computer

Reactions-nappulasta voit esim. nostaa käden ylös pyytäessäsi puheenvuoroa.
Jos tätä nappulaa ei ole, puheenvuoron voi pyytää chatillä.

2. LIITTYMINEN PUHELIMELLA TAI TABLETILLA
Mobiililaitetta käytettäessä pitää ensin ladata
sovelluskaupasta ilmainen sovellus Zoom Cloud
Meetings. Selaimella liittyminen ei onnistu.
Kun ohjelma on asennettu ja painaa linkkiä, aukeaa
mahdollisesti viereinen valintaikkuna

Anna koko nimesi ja odota, että pääset sisään

Mobiililaitteessa alareunan säätimet tulevat näkyviin,
kun napauttaa näyttöä.

Tästä säädetään videokameraa
Kamera on auki

tai kiinni

Mikrofonin säätö tästä
Klikkaa ja valitse Call over internet
Mikrofoni on auki tai kiinni

Eri näkymät on sijoitettu välilehdille, joita voit selata
pyyhkäisemällä sivulle.

Valittavissa olevat välilehdet
Safe Driving Mode
(mikrofonisi on mykistetty ja videokuva estetty),
Speaker View (näytöllä näkyy se henkilö, joka puhuu)

Gallery View (osallistujia näkyy enemmän).

Välilehtien lukumäärän näkee pisteistä (kolme).
Tässä keskimmäinen välilehti (Speaker View) on
valittuna, jolloin keskimmäinen piste on vaaleampi.

Speaker View:ssa voit vaihtaa pääkuvan napauttamalla
pikkukuvaa.

Äärimmäisenä vasemmalla oleva välilehti: Safe Driving Mode

Alla olevissa kuvissa on valittuna Gallery View eli oikeanpuoleisin tapaamisnäkymä.
Kaksoisnapauttamalla kuvaa, saa
vaihdettua sen isoksi pääkuvaksi

Kameran saa käännettyä itsestä
poispäin, jos esim. haluaa näyttää muille
jotakin.

