Uitleg Koffiedrinken via Zoom
Wat is Zoom?
Zoom is een Cloud dienst waarmee je een virtuele bijeenkomst kunt houden. Alsof je met elkaar aan
een grote tafel zit, maar dan via het internet.
Hoe werkt Zoom?
Je kunt er voor kiezen om elkaar alleen te horen, maar het heeft de voorkeur dat iedereen elkaar ook
echt in beeld krijgt. Daartoe heb je een laptop, pc, ipad, tablet of smartphone nodig met internet, camera en microfoon.
Hoe kan ik Zoom gebruiken?
1. Zoomen als deelnemer
We hebben een koffie bijeenkomst ingepland, die heeft deze code: Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95842926369
Klik op de link of open de website van zoom.us (of de app, als je die hebt gedownload volgens de uitleg hierboven) en ga rechts boven in de pagina naar “Join a meeting” en toets daar het nummer in
dat je hebt gekregen. Je komt nu in de koffie bijeenkomst en wordt ontvangen door
Yvonne Riemeijer, onze gastvrouw.
2. Software installeren
Je kunt ook gratis software installeren. Dit moet je installeren op het apparaat dat je wilt gebruiken.
Kies zelf het apparaat wat je het prettigst vindt.
Afhankelijk van je apparaat gaat de installatie als volgt:
•
•

Android telefoon of tablet: voor je Android telefoon of tablet ga je naar de Google Play Store,
zoek hier naar zoom cloud meetings app en installeer deze.
iOS, iPhone of iPad: ga naar de App Store en zoek naar de app Zoom Cloud Meetings. Download
en installeer deze.

Nu open je de app, ga naar “Join an Meeting” en toets daar de volgende code in: 95842926369

Wat uitleg over je scherm in Zoom
Onderaan het venster van Zoom vind je een balk. Als je je microfoon wil aan- of uitschakelen, klik allereerst op “Mute”. Als je niet zichtbaar wil zijn klik op “Stop Video”. Links onderaan zit een microfoon en camera icoontje. Er staat een streep door deze knoppen als je niet hoorbaar en/of zichtbaar
bent. Wil je wel weer zichtbaar of hoorbaar zijn klik er opnieuw op. Met deze knoppen kun je ook je
audio en video instellingen aanpassen, andere luidspreker, microfoon of webcam kiezen, indien gewenst.
Rechts bovenaan kun je kiezen voor alleen de spreker in beeld (Speakerview) of iedereen in beeld via
kleine schermpjes (Gallery).
De bijeenkomst verlaten gaat met “Leave Meeting”.
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Wat tips als je Zoom gebruikt
•
•
•

Je kunt er voor kiezen om alleen audio te vergaderen, maar het heeft de voorkeur dat iedereen elkaar ook echt in beeld krijgt. Daartoe heb je dus bij voorkeur een laptop of pc, internet,
camera en microfoon nodig.
De geluidskwaliteit wordt beter als deelnemers een koptelefoon(oortjes) met microfoon hebben.
Het beeld wordt beter, als je ervoor zorgt dat je hoofd in het midden van het beeld is en dat
het van voren wordt belicht (dus: een raam achter je waar de zon op schijnt, werkt niet
goed).

Hulp nodig?
Heb je hulp nodig, laat het weten via yvonne.riemeijer@gmail.com
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