
Etapele de instalare și conectare online cu aplicația Zoom Meeting

(etapele 1-8 instalare program, etapele 9-13 folosire program)

1. În browser-ul de internet se scrie adresa site-ului internet: zoom.us/download, de unde se
selectează opțiunea “Zoom Client for Meetings”. Așteptăm download-ul fișierului
ZoomInstaler.exe. După download se lansează în execuție.

2. Apare fereastra de mai jos din care se alege opțiunea “Sign Up Free” pentru a crea un cont propriu
pe site-ul ZOOM.

3. Se introduce adresa proprie de mail și se selectează opțiunea “Sign Up”:

4. Apare mesajul de mai jos care confirmă trimiterea automată a unui mail către adresa dvs. Va trebui
să deschideti acest mail.

5. Mail-ul pe care l-ați primit are subiectul: “Please activate your Zoom account”. În acest mail
prezentat în figură, faceți clic pe link-ul “Activate Account”
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6. Sunteti direcționați pe pagina
web  în  care  trebuie  să
introducem numele și
prenumele și să alegem o parolă
pentru noul cont ZOOM creat,
date  care  se  vor  confirma  prin
selectarea opțiunii “Continue”
din partea de jos a paginii web:

7. Până în acest moment am creat deja contul ZOOM și putem închide pagina web fără a mai accesa
nimic din fereastra nou afișată, revenind la aplicația Zoom pe care o aveți în bara de jos a ecranului
și care afișează fereastra in care completăm datele contului Zoom nou creat, respectiv adresa de
mail și parola introduse anterior, pe care le confirmăm selectând opțiunea “Sign In”:
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8. Ca urmare, va apare fereastra programului Zoom:

9. Sigla programului Zoom care va apare din acest moment pe Desktop, la lansarea în execuție va afișa
fereastra de mai sus de fiecare dată :

- Profesorii vor folosi opțiunea “New Meeting” pentru a transmite online cursul sau seminarul.
- Studenții vor folosi opțiunea “Join” pentru a participa la transmisia online.

10. Profesorii după selectarea opțiunii “New Meeting” selectează in fereastra care apare, opțiunea
implicită “Join with Computer Audio”. În acest moment s-a activat transmisia online, activându-se
atât  camera web a laptopului  cât  și  microfonul  încorporat.  În  partea de jos  a  ferestrei  video sunt
afișate următoarele opțiuni atat pentru profesori cat si pentru studenti:

Opțiunile uzual folosite sunt:

Mute – activeaza/dezactiveaza microfonul  - valabil pentru studenți

Stop video – activeaza/dezactiveaza camera video – valabil pentru studenți

Manage Participants – pentru a vedea studenții care participă la cursul online

Profesor Student



Share Screen – permite comutarea între cele 2 moduri de transmisie online:

1 – ecranul PC vizibil (se vede ecranul PC al profesorului), selectându-se cu dublu clic opțiunea
“Screen” sau fișierele docx, pdf, ppt deschise în momentul curent, sesiune care care se încheie cu butonul
roșu “Stop Share” din partea de sus - centru a ecranului.

2 – camera video activă și ecranul PC invizibil (se vede doar profesorul) – opțiunea implicită

Chat – permite mesaje text între participanții la transmisia online. Opțiunea File din fereastra Chat astfel
activată, permite profesorului dar și studenților încărcarea unor fișiere pe care ceilalți le pot downloada în
cadrul transmisiei online.

Record – permite înregistrarea transmisiunii online, care la încheierea transmisiunii va fi convertită în
format mp4 (cam 10 Mbytes pe minut adică 800 Mb in 80 minute). Fișierul e salvat pe propriul Hard Disk
putând fi trimis apoi studenților care nu au putut participa online, folosind platforma Wetransfer.

End Meeting – încheie transmisia online.

11. Pentru a identifica codul ID și parola transmisiei online, care trebuie comunicate studenților,
profesorii pot accesa butonul de informații (i) din stânga sus a ferestrei transmisiei video:

   afișându-se datele:

12. Datele care trebuie comunicate studenților sunt: Meeting ID și Password. Se pot trimite ca SMS.
13. Studenții, după efectuarea etapei 9 vor trece direct la etapa 13 și vor selecta opțiunea “Join” din

fereastra programului Zoom (fig 1) de fiecare dată când intenționează să participe la activitățile
didactice online, apoi vor introduce în prima fereastră (fig. 2) codul ID validat cu “Join” și în a doua
fereastră (fig. 3) parola (password). Selectarea optiunii “Join Meeting” permite participarea la
transmisia online:

fig.1 fig. 2 fig. 3

Opțiunile de la punctul 10 sunt valabile și pentru studenți
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