ZOOM GRUPIŲ
KŪRIMAS

Pasirinkę Home matysite pagrindinį Zoom programos langą,
kuriame galite kurti naujus pokalbius.
Chat - leidžia susirašinėti su kitais Zoom vartotojais.
Meetings - matysite suplanuotus ar/ir įrašytus pokalbius.
Contacts - Jūsų kontaktai Zoom platformoje.

GRUPINIO POKALBIO
KŪRIMAS
Programa leidžia sukurti grupinį pokalbį (pvz. klasės
mokinių), kuriame galėsite diskutuoti, dalintis medžiaga,
skambinti iš karto visiems grupės nariams.
Jei norite sukurti grupę, viršuje meniu juostoje rinkitės
Kairėje pusėje atsidaro Directory
funkcija. Ten galite matyti savo jau
sukurtas grupes. Norint sukurti naują
renkatės Channels ir spaudžiate +.
Atsiranda pasirinkimai:
Join a channel - prisijungti prie jau
sukurtos grupės.
Create a channel - sukurti naują grupę.

Pasirinkus
kurti
naują
grupę galite parinkti grupės
pavadinimą
Channel
Name.
Funkcija
Invite
members leidžia sukviesti į
grupę narius. Jei uždėsite
varnelę ties members in
your organization only, leis
kviesti tik tuos dalyvius,
kurie
registravosi
su
darbiniu el. paštu.

Taip pat galite rinktis ar grupė atvira, ar privati. Atviroje
grupėje prisijungti galės bet kas iš organizacijos, privačioje
reikės kvietimo iš grupės kūręjo.
Create channel - sukurs Jūsų grupę.
Sukurtą grupę rasite paspaudę meniu juostoje Chat ir
kairėje meniu pusėje juodoje juostoje bus visos grupės,
kurias sukūrėte ar kuriose dalyvaujate.

Pasirinkus varnelę šalia sukurtos
grupės pavadinimo atsidaro
papildomų funkcijų juosta.
Hide this chat - paslėps pokalbį ir
jo nematysite.
Meet with Video - skambutis su
vaizdo galimybe. Atitinkamai
without - be vaizdo.
Invite others - leidžia prijungti
papildomu dalyvius į grupę.
Star this Channel - pažymės grupę
žvaigždute. Taip ji atsiras aukščiau
Edit channel -.atidarys tą patį
langą, kuriame kūrėte grupę.
Galite pervadinti, padaryti slaptą
arba atvirą.

Assign new admin - priskirsite naują grupės administratorių.
Clear chat history - išvalys pokalbių atmintį.
Leave channel - paliksit grupę.
Delete channel - ištrinsite grupę.

Notifications galite pasižymėti, kad rodytų naujas žinutes
(varnelė prie show unread message badge).
Push notifaciotn - iškylantys pranešimai apie visas žinutes (all
messages); žinutes kuriose Jūs minimas (mention me or all
members); arba visai nepranešti (nothing).

Pasirinkus grupę atsidaro pokalbių langas, kuriame galite
rašyti žinutes, dalintis ekrano vaizdu (Screenshot) arba dalintis
įvairiais dokumentais (File). Pasirinkus Screenshot leis
pažymėti kuria ekrano dalimi norite dalintis, ar norite
papildomai kažką pažymėti.
File atidaro meniu, kuriame renkatės ar norite dalintis
dokumentu iš kompiuterio (My Computer) ar iš Google Drive
ir pan.

Pokalbio viršuje matote žvaigždutę (jei pažymėjote pokalbį kaip
svarbų); piktogramą su žmogeliuku ir skaičiumi - rodo kiek dalyviu
yra grupėje. Jei paspausite šalia atsiras meniu juosta su detaliu
dalyvių sąrašu. Vaizdo konferencijai spaudžiate kameros
piktogramą.

