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Kako dostopati do ARNES spletnih učilnic?
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Učitelj ali učiteljica vam bo posredoval/a povezavo ali ID sestanka preko spletne učilnice. Kliknite na
povezavo, ki vam jo bo učitelj posredoval nekako tako:
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Preden se boste prijavili preko povezave, boste na računalnik namestili program ZOOM.
ČE UPORABLJATE RAČUNALNIK

Če se prikaže obvestilo, kot ga vidite spodaj, imate
ZOOM že nameščen. Kliknite na Odpri aplikacijo.

ČE UPORABLJATE TABLIČNI RAČUNALNIK ALI TELEFON
Namestitev se razlikuje glede na operacijski sistem
naprave.
V primeru, da imate napravo Android, aplikacijo
namestite preko Trgovine Google Play:
Povezava:
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoo
m.videomeetings

Če program še ni nameščen, ga morate namestiti. Ob
kliku na povezavo se vam pojavi okno, kjer kliknete na
“Download Now”:

V primeru, da imate napravo iOS, aplikacijo namestite
preko App store:
Povezava: https://apps.apple.com/us/app/id546505307
Prenese se datoteka, ki jo (odvisno od brskalnika)
poiščete in zaženete.

Po namestitvi se vam program ZOOM samodejno
odpre.

3

Za pridružitev videokonferenci boste potrebovali ID, ki
ga je posredoval/a učitelj/ica, ali pa ga najdete kot
številka v povezavi.

V primeru, da učitelj ali učiteljica še ni začel/a z videokonferenco, se pojavi spodnje okno:
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Preden se pridružite videokonferenci, morate v okno vnesti svoje ime. Tu vnesete svoje ime in priimek. V
primeru, da boste samo vi uporabljali ZOOM, potem kliknite “Remember my name…”, saj si bo program vaše
ime zapomnil. Če imate sorojenca, ki uporablja ZOOM, to opcijo pustite prazno. Nato kliknite “Join Meeting”
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Ime in priimek

V naslednjem oknu vidite, ali mate delujočo kamero. Lahko izberete med tem, da boste uporabili kamero ali
ne V primeru, da boste imeli kamero vključeno, bodo vašo sliko videli vsi udeleženci (tako učitelj ali učiteljica
kot tudi učenci).
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V primeru, da se pojavi okno za AUDIO nastavitve, kliknite “Join with Computer Audio”
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Ko ste se uspešno prijavili v videokonferenco, lahko levo spodaj vklapljate in izklapljate ter izbirate kamero in
mikrofon.

