EEN ONLINE LEZING VOLGEN BIJ THE
EMBASSY OF THE FREE MIND VIA ZOOM
Hieronder volgt een uitleg voor wie nog niet bekend is met ‘Zoom’.
Via Zoom kunt u vanaf thuis onze online lezingen volgen
Hoe kunt u zo’n online lezing volgen en wat heeft u ervoor nodig?

Wat is Zoom?

Zoom is een videobeldienst, net zoiets als Skype of FaceTime.

Uitnodiging online lezing

Wanneer u een ticket koopt voor een van onze online lezingen ontvangt u van ons een
email met daar in een link. Deze link klikt u aan vlak voordat de lezing begint.

Programma downloaden? Nee hoor :-)

Het is mogelijk om bij Zoom een account aan te maken. Maar om deel te nemen aan
een online lezing van de Embassy of the Free Mind hoeft dat niet. Het is ook niet nodig
om het programma te downloaden. De online lezing is gewoon door op de link te
klikken via de internetbrowser te volgen.

Deelnemen aan online lezing via Zoom

Volg het stappenplan hieronder om de lezing op uw pc of telefoon te kunnen volgen.
Klik vlak voor aanvang van de lezing op de link die in de mail staat. Die link geeft
toegang tot de lezing.
• Zoom opent in de standaardbrowser op de pc. Klik op de knop Launch
Meeting (start vergadering).
• Werkt dit niet, klik dan onder de knop ‘Launch Meeting’ op Having issues
with Zoom Client? Join from Your Browser.
• Vul uw naam en emailadres is in en zet een vinkje bij I’m not a robot om aan te
tonen dat u geen robot bent.
• Klik op Join (meedoen).
• Klik op Join with computer audio (meedoen met geluid vanaf de pc).
• U neemt nu deel aan de lezing.
• U ziet alleen de spreker, de andere deelnemers kunt u niet zien en niemand
ziet u in beeld.
• Ook uw microfoon staat automatisch uitgeschakeld, de spreker of andere
deelnemers kunnen u niet horen.
• Na afloop van de lezing kunt u zelf de Zoom weer afsluiten.
Onder aan het scherm staat de optie Q&A. Als u hier op klikt wordt een venster
geopend waar u uw vraag kunt typen. Tijdens de Q&A is er ruimte om vragen uit het
publiek te behandelen en wordt mogelijk de door u gestelde vraag beantwoord.
Het werkt niet, wat nu?
Controleer of uw eventuele koptelefoon goed verbonden is en of het geluid aanstaat.
Is er verbinding met het internet? Eventueel kunt u de Zoom verlaten en via dezelfde
Zoomlink proberen of de Zoom nu wel werkt. U kunt gewoon weer binnenkomen.
Mocht ook dit niet lukken dan kunt u een email sturen naar info@efm.amsterdam
met een zo gedetailleerd mogelijke uitleg van het probleem.

