ZOOM
INSTELLINGEN
AANPASSEN
Zoom is een eenvoudige en kwalitatief goede videocommunicatie oplossing en helpt u als docent
om toch de klassikale, sociale sfeer te behouden in een stabiele online omgeving. Op deze manier
kan iedere volksuniversiteit leuke, interactieve cursussen blijven aanbieden, ook als het even niet
op de eigen locatie kan.
Onderstaand leest u op welke manieren u, uw instellingen kan aanpassen via: de webpagina,
Zoom Client App en smartphone app.

Zoom webpagina
Via de Zoom webpagina kunt u, uw profiel en les instellingen aanpassen.
Wijzig uw profiel
1. Ga naar www.zoom.us en login met uw gegevens.
2. Klik in de linker balk op “Profile”.
3. Hier kunt u, uw profiel aanpassen, zoals: een profielfoto toevoegen, personal meeting
ID en host key aanpassen.
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Verander uw instellingen
1. Selecteer “Settings” in de linker kolom.
2. De instellingen verschijnen in beeld. Klik op de betreffende tabbladen om de
instellingen te wijzigen.
3. De instellingen zijn opgedeeld in “Basic”, “Advanced”, “E-mail notification” en “Other”.
Via “Other” kunt u planningsrechten toewijzen en de taal van uw e-mail wijzigen.
Let op: Nederlands is niet mogelijk.

Zoom Client Applicatie
Via de Zoom Client Applicatie kunt u ook uw instellingen
wijzigen:
1. Ga naar uw Zoom Client App.
2. Klik rechts bovenin op uw profielfoto.
3. Een menu verschijnt in beeld. Klik op “Settings”.
4. Een nieuw scherm verschijnt, waar u alle instellingen kunt
wijzigen.
5. Navigeer via de linker balk door alle instellingen.
6. Wanneer u in de linker balk op “Advanced Features” klikt,
gevolgd door “View Advanced Features”, dan opent de
Zoom webpagina.
7. Via uw Zoom Client app kunt u ook uw updates
controleren. Klik daarvoor rechts bovenin op uw
profielfoto, gevolgd door “Check for Updates”.
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Zoom Applicatie voor mobiel
U kunt tevens uw instellingen wijzigen via de Zoom App op uw mobiel.
1. Open de Zoom App op uw mobiel en klik rechts onderin op “Settings”.
2. Hier staan per onderwerp de instellingen die u kunt wijzigen.
3. Selecteer het onderwerp waarvan u de instellingen wilt wijzigen.
4. Nu kunt u via de mobiele Zoom App uw instellingen wijzigen.

Support
Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de admin van uw volksuniversiteit.
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