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Starten met Zoom.
Online meetings organiseren.
Om als host (organisator) met ZOOM te kunnen starten, begin je met het maken van een
account.
De basic versie is gratis en beperkt in tijd per sessie. De meetings met 3 of meer personen, zonder de host, is beperkt tot 40 minuten.
Zoom is bruikbaar op pc/Mac, na het installeren van een app ook op: tablet/ipad en
smartphone/i-Phone.

Maken van een account.
1. Geef in de adresbalk van je browser: https://zoom.us/
Je past natuurlijk het cookie gebruik aan.

2. Klik op “sign up, its free”.
Het maken van het account is gratis, wat je er uiteindelijk mee kan hangt af van je wilt
kunnen. Basic is gratis en heeft al mogelijkheden in voldoen waarvoor wij het kunnen
gebruiken. Meer mogelijkheden heb je vanaf €14,99/maand.
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3. Het account maken.
Als account kan je werk e-mailadres gebruiken maar hebben wij dat nog? Je kunt ook je
Google account gebruiken. De controle of dit account bestaat is bij Google.

4. Je account bevestigen.
Nu nog alleen bevestigen dat je het account wil maken. Klik “Creatie Account”

5. Plug-in toevoegen aan Chrome.
Om vlugger een “Meeting” te starten kan je een extensie toevoegen aan Chrome. Deze
extensie toevoegen is niet noodzakelijk. Het programma installeren is ook nodig en
start via een snelkoppeling.
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6. Get training.
Als je op “Get Training” klikt kan je een aantal filmpjes zien over de werking van Zoom.

7. Zoom installeren.
Om Zoom effectief te kunnen gebruiken, heb je het programma ZOOM nodig. Dit gaat
gemakkelijkst door te klikken op “HOST A MEETING”. Maak keuze uit de 3 mogelijkheden. Als het programma niet is geïnstalleerd start het downloaden normaal automatisch. Installeer het programma, op je bureau komt een snelkoppeling.

8. Je kan nu een meeting starten.
Klik je de plugin krijg je onderstaand scherm
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