ZOOM – Erabiltzaileen eskuliburua
Garrantzitsua
da
Batzorte
eta
Udalbatzara
telematikoki
konektatzerako orduan, Informatikako Saileko lankideekin froga egin
zenuen ordenagailu eta konexio beretik konektatzea. Gailua edo
konexioa aldatzen badira, aurretik probatutakoak ez du balio eta
arazoak suerta daitezke.
ZOOM aplikazioa ezin da euskaraz erabili, beraz, euskarazko
eskuliburuan atal eta botoien izenak gazteleraz idatzi dira.
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1. ZOOM PLATAFORMA DESKARGATZEA
Zure ordenagailuan ZOOM plataforma instalatuta baduzu, zoaz 2.
puntura.
Bestela, ireki nabigatzaile bat eta sartu ondorengo helbidean:
https://zoom.us/
Bertan, RECURSOS atalean DESCARGAR EL CLIENTE DE ZOOM
klikatu behar da.

Ondorengoa ikusten da:

Bertan, CLIENTE ZOOM PARA REUNIONES atalean DESCARGAR
botoia klikatu behar da.
fitxategia zure ordenagailuan
nahi duzun lekuan gorde, eta ondoren 2 klik egin instalazioa hasteko.

Hau ikusiko duzu:

Instalazioa amaitzen denean hau ikusiko duzu:

ZOOM plataforma zure ordenagailuan instalatuta dago.

2. ZOOM PLATAFORMAN KONTUA SORTZEA
Zure ordenagailuan edo beste batean zure_helbidea@errenteria.eus
erabiltzailearekin ZOOMeko kontua sortuta baduzu, zoaz 3. puntura.
Betela, zure ordenagailuko mahaigainean edo aplikazioen artean
ZOOM aplikazioa aurkitu. Ondorengo ikonoa du:

2 klik eginez, aplikazioan sartu eta hau ikusten da:

INGRESAR botoian klik egin eta ondorengoa ikusten da:

Pantalla horretan, REGÍSTRESE GRATUITAMENTE loturan klik egin
behar da.

Nabigatzaile bat irekitzen da eta bertan jaiotze data sartzea eskatzen
da. Datua bete eta CONTINUAR klikatu behar da.

Ondoren bistaratzen den pantailan, Errenteriako Udaleko posta
elektronikoa idatzi behar da:

Posta elektroniko helbidea idatzi eta REGISTRARSE klikatu behar da.
Jarraian mezu bat agertzen da, edozein unetan kontua
desaktibatzeko aukera dagoela gogoraraziz:

CONFIRMAR klikatu behar da.
Une horretan, erregistratu dugun posta elektroniko helbidean posta
berri bat jasoko dugu, kontua aktibatzeko:

Bertan ACTIVAR CUENTA klikatu behar da. Nabigatzaile bat irekitzen
da, eta aktibazio prozesua bete behar da, ikastetxe baten izenean ari
zaren edo ez esanez. Ezezko aukera egin eta CONTINUAR klikatu.

Jarraian, ondorengo pantalla bistaratzen da:

Bertan, IZENA, ABIZENA eta bakoitzak nahi duen PASAHITZA 2 aldiz
idatzi behar dira, eta CONTINUAR klikatu. Hau egindakoan, posta
elektroniko bat jasotzen da pasahitza ezarri dela esanez.
Jarraian ondorengo pantalla bistaratzen da, bertan OMITIR ESTE
PASO klikatu behar da:

Aktibazio prozesua bukatzeko, ondorengoa bistaratzen da:

Bertan, COMENZAR REUNIÓN AHORA klikatuz ZOOMeko bilera batera
sartzeko aukera dago, oinarrizko probak egin nahi badira ere.
Honaino iritsita, ZOOMeko erabiltzailea sortuta dago.
Puntu honen hasieran azaldu den bezala ZOOM programa ireki, eta
ondorengoa ikusten da:

Bertan INGRESAR klikatu eta hau bistaratzen da:

INTRODUCIR EL CORREO ELECTRÓNICO eta honen azpiko eremuan
aurreko pausuetan erabilitako posta elektroniko helbidea eta
pasahitza sartu behar dira.
Nahi bada, MANTENER MI SESIÓN INICIADA aukera klika daiteke,
aldiro erabiltzaile eta pasahitza ez eskatzeko.
Ondoren, INGRESAR klikatu. Hau bistaratzen da:

3. BILERAN ERREGISTRATZEA
Batzordeak eta Udalbatza era telematikoan egiteko, partaide bakoitza
identifikatua egotea beharrezkoa da. Identifikazio hau egiteko,
beharrezkoa da partaide bakoitza parte hartuko duen bilera
bakoitzean ERREGISTRATZEA.
Bilera arruntetan, ez da beharrezkoa erregistro prozesu hau burutzea.
Bilera batean erregistratzeko, bileraren antolatzaileak posta
elektroniko bat bidaliko du erregistratzeko loturarekin. Loturan klik
eginda, nabigatzaile bat irekintzen da ondoren ikusten den bezala:

Pantalla horretan IZENA, ABIZENA eta Errenteriako Udaleko POSTA
ELEKTRONIKOA (2 aldiz) idatzi behar dira, eta REGISTRAR klikatu.
Jarraian, bileran erregistratu zarela eta bilerara nola sartu bistaratzen
da nabigatzailean bertan:

Hala ere, une horretan posta elektroniko bat jasotzen da informazio
berdinarekin. Oso garrantzitsua da posta elektroniko hori gordetzea,
bilerara sartzeko lotura bertan baitago, laranga kolorez markatutako
lekuan:

4. BILERAN SARTZEA
Batzorde eta Udalbatzan bilera gela birtualak bileraren ordua baino
ordu bat lehenago irekiko dira. Komenigarria da bileretara garaiz
konektatzea, sor daitezkeen arazoak konpondu ahal izateko.
ZOOM instalatuta dagoen eta zure kontua jarrita duzun ordenagailutik
sartu behar duzu bilera gelara. Horretarako, bileran ERREGISTRATU
zinen unean jasotako posta elektronikotik sartu behar duzu. Lotura
honetatik:

Lotura horretan klik egitean, ondorengoa bistaratzen da:

Bertan, leiho txiki bat agertzen bada, “Permitir siempre que zoom.us
abra este tipo de enlaces en la aplicación asociada” aukera klikatu eta
ABRIR ZOOM MEETINGS klikatu behar da.
Ez bada leiho txikirik ateratzen, INICIAR REUNIÓN klikatu behar da.
Jarraian ondorengoa ikusten da:

Une horretan, bileraren antolatzaileak zure eskaera jasoko du, eta
onartzen duenean, bileragela barruan egongo zara. Hau ikusiko duzu:

ZOOM erabiltzen duzun lehen aldia bada, baliteke hau ere galdetzea:

Bertan, “Conectar automáticamente el audio del equipo al entrar a
una reunión” klikatu, eta urdinez dagoen ENTRAR AL AUDIO POR
COMPUTADORA aukeratu behar da.

5. BILERAGELAREN ERABILPENA
Bilera gela barruan, erabiltzaileak hau ikusiko du:

Erabiltzaileak:
pantailaren
erdian
bileran
konektatuta dauden erabiltzaileak ikusten dira.

Vista: atal honetatik erabiltzaileak nola ikusi alda
daiteke, hitz egiten ari dena ikusi edo erabiltzaile
guztiak galerian ikustea aukera daiteke.
Mikrofonoa: Mikrofonoa konfiguratzeko ^ klikatu
behar da. Mikronoaren gainean klik eginda aktibatu
edo desaktibatu egiten da.
Kamera: Kamera konfiguratzeko ^ klikatu behar
da. Kameraren gainean klik eginda aktibatu edo
desaktibatu egiten da.

Partehartzaileak:
Klik
egitean
bilerako
erabiltzaileen zerrenda ikusten da eta bakoitzaren
ezaugarri batzuk (kamera eta
mikroaren egoera, itzultzailea
den, etab).
“Levantar la mano” aukera
erabil daiteke hitza eskatzeko.
Honela ikusen da:
Norberaren izena aldatu nahi
bada, xagua izenaren gainean kokatu eta “Más”
aukera eta “Renombrar” aukeratu behar da:

Txata: erabiltzaile guztiei edo bakarrari idazteko
aukera.
Pantalla partekatzea: bakoitzaren ordenagailuko
pantailako edukia partekatzeko aukera.
Grabatzea:
Bilera
grabatzeko aukera.

norberaren

ordenagailuan

Itzulpena: Batzorde eta Udalbatzetan euskaratik
gaztelerara itzuliko da saioa.
Itzultzailea itzultzen hasteko
ondorengoa ikusten da:

prest

dagoenean,

Erabiltzaile bakoitzak aukera dezake saioa berezko
audioarekin entzun, edota “Español” hizkuntza
aukeratu eta euskarazko audioa baxuago eta
gainetik gaztelerazko itzulpena entzun nahi duen.

Kontuan izan “Silenciar el audio original” klikatzen
bada, ez dela euskarazko audioa entzungo,
itzultzaileak itzultzen duena bakarrik entzungo da.
Erreakzioak: Emoji bidez erreakzioa bidaltzeko
aukera.
Bileratik ateratzea: bileratik irteteko aukera.

6. BOZKETAK
Bozketa bat egiterako orduan zure bozka emateko era “Levantar la
mano” aukeraren bidez egingo da.
Horretarako, bilera aurrera eramaten ari den
zerrendako zein puntu bozkatuko den adieraziko du.

pertsonak

gai

PARTICIPANTES atalean klik egin eta eskuineko aldean partehartzaile
guztien zerrenda bisaratuko da, honela:

Erabiltzaileen zerrenda ikusgai duzunean, bilera aurrera eramaten ari
den pertsonak ALDEko bozka emateko unea dela adieraziko du. Zure
bozka ALDEkoa izango bada, “Levantar la mano” botoia klikatu behar
duzu. Zure izenaren ondean ikono hau agertuko da:
Partehartzaileen zerrendan,
eskuak ikusiko dira, honela:

ALDE

bozkatu

duten

guztien

ALDEko bozkarekin amaizean, antolatzailean
partehartzaile
guztien
altxatako
eskuak
desaktibatuko ditu.
Ondoren, era berdina egingo da KONTRAko bozka
eta ABSTENTZIOArekin.

