
17.04.20  1

Zoom on yksi monista videokokouspalveluja tarjoavista yrityksistä.
Videokokouksessa jokainen osallistuja käyttää omaa tietokonettaan sieltä 
missä hän tapahtuman aikana on, esim kotonaan, autossa, mökillä….
Kokouksessa jokainen voi puhua, kirjoittaa (chat), jakaa ruutuaan (share) ja 
osallistua kokoukseen.
(Erona verrattuna webseminaariin, jossa osallistuja voi vain kuunnella, ja mahdollisesti kirjoittaa)

Laitteena voi olla PC, Mac, tabletti, älypuhelin. 
Älylaitteella osallistumiseen on erillinen opas (ZOOM-kokous-Android).
Internetyhteys on tarpeellinen.

Zoomin ilmaisversio rajoittaa ominaisuuksia, esim kokousaika max 40min 
kerrallaan.

Tässä esitetään miten osallistuja voi liittyä kokoukseen saatuaan kutsun 
sähköpostiinsa. Selaimena käytetään Firefox-selainta, ja ohjeet sen 
mukaisesti.
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Zoom kokouksen isäntä (Heimo) 
valmistelee kokouksen, ja lähettää 
osallistujille sähköpostiin kutsun.

Tässä muokkaamaton 
englanninkielinen kutsu

Time: kokouksen alkamisaika

Tässä on linkki kokoukseen, 
klikkaamalla tätä aloitetaan 
kokoukseen liittyminen.

Jos liityt ennen kokouksen alkua, 
sinut laitetaan odotushuoneeseen 
(waiting room) kunnes kokous alkaa.
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Ensimmäisellä (ja joskus muillakin)  kerroilla 
kutsulinkkiä klikattaessa avataan ZOOM 
ikkuna ja aloitetaan ZOOM ohjelman 
asennus.

Tallenna tiedosto ja kun lataus on valmis 
avaa asennustiedosto ikkunan oikeasta 
yläreunasta klikaamalla nuolta    ja tiedostoa.

Tämä siis Firefoxissa. Chromessa ja 
Edgessä lataus näkyy vasemmassa 
alakulmassa, ja siellä tallenna/suorita.

Näin saat Zoomin asennettua. 
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Windows saattaa kysyä 
lupaa, anna lupa (Kyllä)

Jonkun hetken kuluttua saat 
ikkunan Your meeting… 
odottele rauhassa.

Älä välitä taustalla olevista 
asioista.
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Kun ohjelma on saanut yhteyden 
kokoukseen pyydetään nimesi.

Pukki kohtaan ”Remember my 
name…” tallentaa nimesi niin sitä 
ei kysytä uudelleen.

Join Meeting avaa kokouksen.

Älä edelleenkään välitä taustalla 
olevista asioista.
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Käyttöehdot tulee hyväksyä, valitse I Agree

Odota kunnes sinut päästetään kokoukseen.

Ajan kuluksi voit testata ääni- ja videolaitteesi
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Äänen testaus, kuuletko soittoäänen, Yes=kyllä kuulen
(varmista että äänenvoimakkuus on sopiva ruudun 
alareunan kaiuttimen kuvakkeesta        )

Jos et kuule, tarkasta ensin äänenvoimakkuus vaikkapa 
kokeilemalla esim youtube.com videoa.
Varmista että käytät oikeita kaiuttimia/kuulokkeita

Siirrytään mikrofonin testaukseen
Puhu jotain, sininen palkki liikkuu äänen mukaan, ja 
puheesi toistetaan hetken päästä.

Kun kuulet oman äänesi, valitse Yes=kyllä kuulen
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Äänet ja mikrofoni toimivat!

Valitse Join with… ja pääset 
kokoukseen.
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Aikanaan ohjaaja hyväksyy 
sinut kokoukseen. Näet joko 
tämän tapaisen taustana olevan 
ruudun tai jotain muuta mitä 
ohjaaja näyttää.

Jatka klikkaamalla ”Join with…”
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Kokousruutu on tässä. Isäntä 
on saattanut jo laittaa kuvan tai 
videon tähän.

Painamalla ALT saat esiin 
ikkunan alareunan mustan 
valikkopalkin.

Participants näyttää oikealla 
ylhäällä osallistujat (Asentaja ja 
Heimo)

Kokousruutu on tässä. Sinun ei tarvitse tehdä mitään.
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Mute/Unmute sulje tai avaa mikrofonisi
Start video aloita oman kamerasi näyttö kaikille

Invite kutsu joku mukaan kokoukseen, sähköpostilla
Participants näytä osallistujat ruudun oikeassa reunassa.

Share Screen jaa oma ruutusi muiden nähtäväksi
Chat lähetä kirjoittamalla viestejä osallistujille, 

ruudun oikeassa alareunassa.
Record kokouksen tallennus

Leave Meeting poistu kokouksesta
Mute me sulje mikrofonisi
Raise Hand nosta kätesi merkiksi että sinulla on asiaa, tai hyväksyt
 äänestyspyynnön.

Alareunan musta valikkopalkki tulee esiin Alt näppäimellä tarvittaessa
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Joskus voit haluta näyttää mitä ruudullasi on, esim ongelma- tai 
opetustilanteessa. Edellisen sivun Share Screen antaa valintaikkunan, jossa 
valitset mitä haluat näyttää.

Screen: näytä 
työpöytäsi

Whiteboard: 
valkotaulu 
johon voit 
piirtää

(Nimetön ja Postilaatikko 
ovat tällä työpöydällä nyt 
auki olevia ohjelmia, joita 
voit myös näyttää.)

Share aloittaa 
jakamisen
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Kun ruudun jakaminen, Share Screen, on päällä ruudun yläosassa 
on valikko, jossa mm:
Annotate voit piirtää ruutuun
Stop Share lopeta jakaminen, ja palaa kokousruutuun.
More takaa löytyy kohta Share computer audio joka jakaa 

äänen kaikille, esim videota esitettäessä.
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Kun seuraavan kerran saat kutsun liittyä uuteen kokoukseen.

Zoom ohjelma on jo asennettu koneellesi, joten pääset helposti mukaan kokoukseen 
sähköpostin kutsussa olevasta linkistä.

Jos saat tämän pikku ikkunan, 
valitse Zoom ja Avaa linkki

Mikäli tämä pikku ikkuna 
puuttuu joudut asentamaan 
Zoomin uudelleen kohdasta 
download & run
Asennusohjeethan olivat 
tämän esityksen alussa
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Siinähän ne tärkeimmät asiat
  LOPPU

Kun haluat puhua laita mikrofonisi päälle alareunan mustasta palkista:

 

Start Video avaa kamerasi kaikkien näkyville.
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