ZOOM voor Online Q&A Sessies door experts

ZOOM
ZOOM heeft twee verschillende mogelijkheden in het online aanbieden van Lectures, een meeting of een webinar. Een meeting en
een webinar verschillen van elkaar in de mogelijkheden die ze hebben. Om deel te nemen aan ZOOM moet je altijd de ZOOM
applicatie downloaden en installeren. Het grootste voordeel van ZOOM zijn de breakout sessie waar deelnemers tijdens de sessie
in kleine groepjes of duo’s samen een vraag kunnen bespreken.

Features
Toegankelijk voor 100 personen
Toegankelijk voor 500 personen
Breakoutroom
Waiting room
Chat
Poll
Virtual Raise Hand
Q&A
White board
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ZOOM: Hoe werkt het? (1/2)
Downloaden
Ga naar de download pagina van Zoom: https://zoom.us/download
1. Download Zoom Client for Meetings (dat is de bovenste in een rij van mogelijke downloads)
2. Installeer het op je computer.

Installatie Android telefoon of tablet:

•

Voor je Android telefoon of tablet ga je naar de Google Play Store, zoek hier naar zoom cloud meetings app en installeer deze.

Installatie iOS, iPhone of iPad:

•

Ga naar de App Store en zoek naar de app Zoom Cloud Meetings. Download en installeer deze.

ZOOM: Hoe werkt het? (2/2)
Meeting
Via de mail ontvang je een ZOOM link waardoor je automatisch naar de juiste ZOOM meeting geleid wordt. Voordat de meeting
start zit je in een soort wachtkamer, zodra de meeting start wordt je de ZOOM kamer binnen gelaten door de producer.

Breakout rooms
De producer creëert virtuele kamers waar de deelnemers automatisch in geplaatst worden zodat zij in een klein groepje of duo de
vraag van de spreker kunnen bespreken

Chat: Q&A
Tijdens het event kan je vragen stellen in de chat aan de producer van de meeting of aan de spreker. Je kan ook virtueel je hand
opsteken. De producer zal de deelnemer dan unmuten. Een deelnemer kan zichzelf nooit unmuten, maar wel de video aan of uit
zetten.

Reporting
Na het event heb je een lijst met attendees, de chat, poll resultaten en een recording.

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op:
Micha Schipper
Michelle Doornbusch
Zoë Juliard
T: +31629070601
E: oﬃce@lecture.nl
w: www.lecture.nl

