Iedereen kan nu online lezingen volgen
Zonder Zoom te installeren, zonder ingebouwde camera en ook
zonder ingebouwde microfoon
Iedereen van de vereniging Ons Amsterdam kan nu de online lezingen volgen. Als
het u niet lukt om het ZOOM programma te installeren, kunt u nu dus toch verbinding
krijgen. Het enige wat u nodig hebt is een computer, laptop, tablet, Ipad of telefoon.
En een WIFI-verbinding.
U hebt een email ontvangen waarin de betreffende onlineverbinding wordt
aangekondigd. Hierin staat een gekleurde link en daaronder een “Passcode” en
“Meeting ID”. Noteer even de “Passcode” en “Meeting ID”. Daarna drukt u op de
gekleurde link die u in verbinding brengt met de lezing.
Opmerking: het kan soms voorkomen dat de link niet gekleurd is maar zwart. In dat
geval kopieert u de link en zet deze in de browser en geef return. De link moet dan
wel werken.
Doe dit ruim tijd voordat de lezing begint. Dan hebt u alle tijd om het uit te proberen.
1. U komt in nieuw scherm terecht. U wilt ZOOM niet installeren dus kiest u
voor ‘Join from browser’. U ziet deze tekst in blauw onderstreept wat naar
beneden in het scherm hieronder afgedrukt. Als u niets aanklikt dan
verandert het scherm na enkele seconden en kiest u ook voor ‘click here to
join from browser’.

2. Om mee te doen, dient u akkoord te gaan met de ‘Terms of Service en
Privacy Policy’.
3. Uw “Passcode” wordt gevraagd. Die hebt u inmiddels genoteerd vanuit de
uitnodigings-email.
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4. Soms wordt ook de “Meeting ID” gevraagd
5. U vult het ‘”Passcode” in en indien nodig de “Meeting ID”, daarna uw
naam, en u drukt op de blauwe knop: “Join”. De software start de
verbinding op.
De volgende stappen zijn dezelfde als in het geval u de ZOOM software
geïnstalleerd zou hebben:
1. Klik op de blauwe knop: “Join without video”. Het gaat hier om een
vergadering (lezing) van een groot aantal deelnemers. In principe is alleen
de spreker in beeld. In het geval het gaat om een kleinere vergadering
(lezing) zoals de cursus lezingen van Wendeline Dijkman, waarin de
deelnemers wel met de spreker mondeling kunnen communiceren, kunt u
kiezen voor de optie:’Join with video’. Een rode lijn door de video geeft aan
dat uw camera uitstaat en u door anderen niet te zien bent.

2. Klik vervolgens op de blauwe knop: “Join with Computer Audio” of “Call using
Internet Audio”. U krijgt nu geluidsverbinding. Het kan zijn dat de organisator
de audio voor alle deelnemers heeft uitgezet. Zo niet, dan wordt u
aanbevolen zelf de audio (microfoon, zie afbeelding) uit te zetten, om te
voorkomen dat geluiden bij u thuis de lezing verstoren. Een rode lijn door het
microfoon icoontje geeft aan dat de microfoon uitstaat.
3. U bent nu verbonden voor de online lezing.
Opmerking: geen camera of microfoon nodig voor deelname aan online lezing
met veel deelnemers
Het is niet nodig om over een camera of microfoon te beschikken als je wilt
deelnemen aan een online lezing. In dat geval zien de andere deelnemers jou niet en
kunnen jou ook niet horen. Maar dat is ook niet noodzakelijk als je ZOOM alleen
maar gebruikt om een online lezing met een groot aantal deelnemers te volgen.
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