ZOOM
KONFERENCINIO
POKALBIO
FUNKCIJOS

Pradėjus konferencinį pokalbį atsiranda papildoma meniu
juosta apačioje.
Mute funkcija leidžia Jums kalbėti, o dalyviams Jus girdėti. Jei
paspausite ant mikrofono piktogramos įsijungs mute fukcija ir
Jūsų garso pokalbio dalyviai nebegirdės. Norėdami vėl kalbėti
pasirenkate unmute.
Stop video leidžia išjungti kamerą ir nerodyti filmuojamo
vaizdo.
Invite - galite pakviesti dalyvius į pokalbį.
Manage participants - pasirinkus šią funkciją dešinėje atsiranda
naujas laukas su visais pokalbio dalyviais. Galite išjungti visų
dalyvių mikrofonus (mute all) arba leisti konkrečiam dalyviui
kalbėti (unmute).
Šalia Share screen yra rodyklė aukštyn, kurią paspaudus
atsiranda papildomi pasirinkimai. Jei varnelė bus prie one
participant can share at a time - vienu metu dalintis savo ekrano
vaizdu galės tik vienas dalyvis. Varnelė prie multiple
participants can share simultaneously - keli dalyviai vienu metu
galės dalintis savo ekrano vaizdais.
Chat - jį pasirinkus dešineje kampe atsiranda pokalbių langas,
kuriame galime rašyti.
Record - leidžia įrašyti pokalbį arba jo dalį.
Reactions - leidžia sureaguoti plojimu arba nykščio pakėlimu.

Dalinimasis turiniu (Share screen)
Vaizdo dalinimosi funkcija (share screen) atidaro papildomą
lagą, kuriame galite rinktis kokiu turiniu norite dalintis.

Basic funkcijoje pasirinkus Screen dalyviai matys tą pati
vaizdą, kokį Jūs matysite savo kompiuteryje (pvz. word
dokumentą).
Whiteboard - baltos lentos funkcija. Dalyviai matys baltą
ekraną, kuriame galėsite piešti ar rašyti.
Jei esate papildomai atsidarę internetinių puslapių ar
dokumentų juos matysite iš karto lentelėje ir galėsite
pasirinkti konkretų dokumentą dalijimuisi.

Advanced funkcijoje galite rinktis dalintis tik dalimi savo
ekrano (portion of screen). Atsiras rėmelis, kurio pagalba
galėsite pažymėti kuria dalimi norite dalintis su visais.
Music or computer sound only - leidžia dalintis tik muzika
arba garsu leidžiamu per kompiuterį.
Content from 2nd camera - leidžia dalintis antros kameros
vaizdu, jei tokia yra prijungta.

Files funkcijoje galite rinktis dalintis duomenimis iš
papildomų šaltinių - dropbox, google disko ir pan.

Jei planuojate dalintis įrašu su garsu iš savo kompiuterio
būtinai pažymėkite varnele Share computer sound, kad
dalyviai girdėtų įrašo garsą.

