Christmas with Beethoven dla WA & Friends

Jak wziąć udział przez Zoom i Facebook
Koncert będzie miał formę spotkania na platformie Zoom. Będzie także transmitowany przez stronę
główną Wydziału na Facebooku. Kilka minut przed g. 19 prosimy wybrać jeden z poniższych linków:



Link do spotkania na Zoom
Link do spotkania na Facebooku

(link skrócony http://tiny.cc/XmasBeethovenWA)
(https://fb.com/WydzialAnglistykiUAM/)

Dołączenie do wydarzenia przez Zoom umożliwi interakcję z uczestnikami spotkania na czacie a po
koncercie – także interakcję audiowizualną. Będąc widzem spotkania na FB mamy możliwość interakcji
jedynie z obecnymi na FB i tylko za pomocą komentarzy pod oknem transmisji.
By korzystać ze wszystkich funkcjonalności Zoom podczas spotkania nie musimy się rejestrować na
https://zoom.us/. Podobnie – by obejrzeć koncert na FB nie jest konieczne posiadanie konta na FB.
Za pomocą Zoom można dołączyć do spotkania na komputerze i przez telefon.




Na komputerze można wykorzystać w tym celu aplikację Zoom Client for Meetings pobraną ze
strony https://zoom.us/download albo zwykłą przeglądarkę. Wybierzmy pierwszą opcję, jeśli
planujemy częściej korzystać z Zooma.
o Po zainstalowaniu Zoom Client for Meetings, proszę kliknąć na Link do spotkania na
Zoom a gdy w przeglądarce pojawi się zapytanie „Ta witryna próbuje otworzyć
aplikację Zoom Meetings” – należy wybrać „Otwórz”.
o Jeśli uruchamiamy spotkanie w przeglądarce, po otworzeniu Linku do spotkania na
Zoom proszę wcisnąć przycisk „Launch meeting”.
Do połączenia przez telefon można wykorzystać aplikację Zoom Cloud Meetings z Google Play
Store albo App Store.

Osoby, które uruchomiły spotkanie na jeden z powyższych sposobów nie muszą wpisywać
identyfikatora spotkania ani hasła. Osoby, które wejdą na spotkanie klikając w aplikacji Zoom przycisk
Join albo wybierając na stronie https://zoom.us link Join a Meeting, zostaną poproszone o wpisanie
poniższych danych:



Meeting ID
Passcode

979 8912 2275
eej6Mv

Bezpośrednio po wejściu na spotkanie będą Państwo domyślnie wyciszeni a widok z Państwa kamery
nie będzie udostępniany. Możliwość samodzielnej zmiany ustawień głosu będą Państwo mieli po
koncercie – należy wówczas w aplikacji Zoom wybrać w lewym dolnym rogu opcję Unmute. W każdym
momencie mogą Państwo udostępnić widok ze swojej kamery wybierając opcję Start video.

