Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 513 66 00, fax: (01) 513 66 50
E-pošta: kgzs@kgzs.si

Navodila za dostop do e-sestankov, eusposabljanj, e-… z uporabo Zoom-a
preko spletnega brskalnika
1. Korak: Udeleženci, ki so povabljeni preko e-maila na e-srečanje, se lahko tega udeležijo brez
namestitve programa ZOOM na svojem računalniku, telefonu ali tablici, temveč do e-srečanja
lahko dostopajo kar preko spletnega brskalnika (Crome, Firefox, Opera, …). Za vključitev v esestanek, e-usposabljanje, … je potrebno klikniti na povezavo, ki jo običajno prejmete z
vabilom preko e-maila ali pa je objavljena na spletni strani, kadar gre za bolj javni dogodek.
Na spodnji sliki je primer vabila in prikaz povezave do e-usposabljanja (primer povezave je
označen z rdečo barvo).
Primer vabila s povezav:

Passcode (geslo): Kk3pik (označeno z rumeno barvo), je primer gesla, ki se ga potrebuje v
nadaljevanju za vstop v Zoom srečanje. Glej Korak 6.

2. Korak: Kliknete na moder znak »Launch Meeting« (označeno z rdečo barvo), da se vam
pojavi možnost vstopa v Zoom preko spletnega brskalnika.

3. Korak: Kliknete na besedilo »Join from your Browser« za vstop na Zoom srečanje (označeno
z rdečo barvo).

4. Korak: V ponujeno mesto (Your Name) vpišete svoje polno ime in priimek. V primeru, da se
vam pojavi na mestu za verifikacijo reCAPTCHA, ki preverja, ali je na odjemalčevi strani človek
ali robot, obkljukate za to namenjen kvadrat (pojaviti se vam mora zelena kljukica – glej
spodaj »I am not robot« s čimer potrjujete, da niste robot).
Nato pritisnete »Join« (označeno z rdečo barvo).

5. Korak: Kliknite »I Agree« (označeno z rdečo barvo), si čimer se strinjate s pogoji storitev in
politiko zasebnosti podjetja Zoom.

6. Korak: Na mesto za kodo (Meeting Passcode) iz e-mail vabila prepišete 6-mestno geslo
(Passcode: Kk3pik – glej Korak 1, kjer je geslo označeno z rumeno barvo). Nato pritisnete
»Join« (označeno z rdečo barvo).

7. Korak: Kliknite na moder znak »Join Audio by Computer« (označeno z rdečo barvo).

8. Korak: Kliknite »Dovoli« (označeno z rdečo barvo), da se vaš mikrofon poveže s sistemom
Zoom-a. Ta korak je izjemno pomemben, saj boste le na tak način lahko vzpostavili
dvosmerno komunikacijo.

Gumba z mikrofonom in kamero prikazujeta stanje vklopa/izklopa mikrofona in kamere.
Mikrofon ali kamero lahko vklopite /izklopite s klikom na izbran gumb. V tem primeru je
mikrofon vključen, saj ikona ni prečrtana; kamera pa je ugasnjena, saj je ikona prečrtana.

Želimo vam uspešne Zoom sestanke!

