מדריך מקוצר לשיחות וידאו ב

מה זה זום?
זום היא מערכת לשיחות וידאו קבוצתיות שמאפשרת עריכת פגישות ,וובינרים ואפילו כנסים כאשר כל
אחד מהמשתתפים נמצא במקום אחר .ניתן לשתף עד  49מסכים.
קיבלתי זימון לשיחת זום ,מה אני עושה ?
בזימון לשיחת  Zoomיופיעו קישור ומספר הזמנה או קוד שיחה בן  10ספרות .יש שתי אפשרויות
פשוטות להצטרפות – דרך המחשב או הנייד בצירוף וידאו או כשיחת טלפון רגילה (במקרה ואתם ללא
אינטרנט)
 .1התחברות דרך הטלפון ללא וידאו:
התקשרו לאחד המספרים הבאים:
1-801-227-228
03-9786688
055-3301762
תגיעו לפתיח (בדומה לשיחת ועידה רגילה) ותתבקשו להקיש את מספר ההזמנה בן 10
הספרות ולאחריו  .#אחרי שהקשתם סולמית תועברו לשיחה.
 .2התחברות דרך האינטרנט בוידאו:
לחצו על הקישור שבזימון ויפתח דף שיזמין אתכם להוריד את התוכנה או להמשיך דרך הדפדפן.
אפשר להמשיך דרך הדפדפן אך מומלץ להוריד את התוכנה .ברגע שהורדתם את התוכנה לפי
ההוראות על המסך תועברו ישירות שיחה.
אפשר להקדים ולהוריד את הגירסה החינמית שמאפשרת לקיים שיחה של עד  40דקות.
להורדה למחשב לחצו כאן
להורדה למכשיר מסוג אנדרואיד לחצו כאן
להורדה למכשיר מסוג אייפון לחצו כאן
המסך הראשון שתראו אחרי שהורדתם את התוכנה יציג בפניכם שתי אפשרויות  -הצטרפות לשיחה
חדשה ( ,)Join a Meetingאו כניסה או הרשמה (.)Sign in
ההרשמה חינם .מומלץ לסמן את התיבה בתחתית המסך –  .Keep me signed inכך לא תצטרכו
לזכור סיסמא ולהיכנס למערכת בכל פעם מחדש.
זימון פגישות ועוד
ברגע שהתקנתם את המערכת על המחשב תוכלו להיכנס למסך הבית בכל זמן .על המסך מספר
אפשרויות:






 – New meetingלחצו על הכפתור להפעלת שיחה מיידית .בתחתית המסך מופיע כפתור
הזמנת משתתפים .בלחיצה עליו תוכלו להוסיף את כתובות המייל של מי שתרצו לקיים עימו
שיחה (בדומה לזימון באאוטלוק) .קוד השיחה והסיסמא להצטרפות יופיעו גם הם במסך זה.
 – Joinהצטרפות לשיחה שהוזמנתם אליה .אל תשכחו שדרוש לכם קוד השיחה שנרשם
בהזמנה.
 – Scheduleזימון פגישות למועד מאוחר יותר .הזימון יופיע באאוטלוק.
( Share screenבמכשירים ניידים –  – )Shareמאפשר לכם לשתף קבצים ולהראות את המסך
ליתר המשתתפים כאילו אתם באותו החדר.

מרגע שהצטרפתם לשיחה יופיע בתחתית המסך סרגל כלים שבאמצעותו תוכלו לבצע פעולות שונות,
להוסיף או להוריד וידאו או קול לפי הצורך ,וכן לסיים את השיחה.

