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 1  Namestitev in prijava v aplikacijo

Obiščite spletno stran https://zoom.us/download in s klikom na gumb
Download naložite aplikacijo na računalnik.

Dvokliknite na datoteko ZoomInstaller.exe, ki se vam je naložila na
računalnik.

Če se vam pokaže pojavno okno z opozorilom, kliknite na "Vseeno
namesti". Ko se vam odpre začetno okno programa Zoom, kliknite na
"Sign in".

https://zoom.us/download


V oknu, ki se vam pojavi, kliknite na gumb "Sign Up Free", ki se nahaja
spodaj desno, da ustvarite uporabniški račun.

Odpre se stran za nastavitev ZOOM uporabniškega računa, kjer vam je
dana možnost, da se vpišete z vašim Google računom ali
Facebookom, lahko pa samo vpišete svoj e-mail naslov. Ko vpišete
naslov, kliknite na gumb "Sign Up". 

Ko se odpre pojavno okno, kliknete na "Confirm".



Na e-mail naslov, ki ste ga vpisali, bo prispela pošta za potrditev ZOOM
uporabniškega računa. V sporočilu kliknite na "Activate Account".
Odprla se bo spletna stran, kjer vpišete ime, priimek in geslo, ki ga
vpišete dvakrat. Kliknite na gumb "Continue".

POZOR! Geslo mora vsebovati najmanj 8 znakov, od tega vsaj eno črko
in vsaj eno številko, vsebovati pa mora male in velike tiskane črke.
Geslo si zapišite, da ga ne boste pozabili. Spletno stran lahko zaprete,
aplikacija ZOOM je nameščena na vaš računalnik.



Zaženite aplikacijo ZOOM, ki ste jo namestili na računalnik. Če ste ga
namestili na namizje, poiščite spodnjo ikono:

 2 Prijava v aplikacijo ZOOM

Lahko tudi kliknete na Windows okno v levem spodnjem kotu in v
iskalnik vtipkate ZOOM. Ko odprete program, se vam prikaže začetno
okno, kjer kliknete na "Sign in".

Vtipkajte svoj e-naslov in geslo in spet kliknite na "Sign in". Če želite,
da vas bo v prihodnje program samodejno vpisoval, označite "Keep me
signed in".  Uspešno ste se prijavili v aplikacijo.



Na začetnem zaslonu je za vas pomemben zgolj gumb "Join"
Ko kliknete na gumb, se vam odpre pojavno okno, v katerega pod
Meeting ID prilepite številko oz. povezavo, ki ste jo dobili po e-mailu, v
spodnjo vrstico pa svoje ime in priimek. Kliknite na "Join"

Pojavilo se bo novo okno, kliknite na gumb "Join with Computer
Audio".

Uspešno ste vstopili v konferenco, zdaj samo počakajte da vas vodja
srečanja spusti v sobo.



V storitvi Play Store ali App Store poiščite aplikacijo Zoom Cloud
Meetings in si jo naložite na telefon.

Odprite aplikacijo na vašem telefonu in tapnite na gumb "Join a
Meeting". 

Odpre se vam novo okno, v katerega vpišete Meeting ID, ki ste ga
dobili po e-pošti, in svoje ime in priimek. Nato tapnite "Join a
Meeting".

 3 Namestitev in prijava na pametnem telefonu



Uspešno ste vstopili v konferenco, zdaj samo počakajte da vas vodja
srečanja spusti v sobo.

Kasneje se bo pojavilo okno "Video Preview", vi pa tapnite na "Join
with Video".


