Step 1: to install Zoom
To attend the meeting you first have to install Zoom (for free). You can install Zoom on any device you
would like to use. Choose the device that suits you best. If you don’t want to turn on the camera, or if
you don't have a (web) camera, then this is no problem. Zoom is also suitable without a (web) camera
and you can also turn the camera off.
DEPENDING ON YOUR DEVICE, THE INSTALLLATION WILL BE AS FOLLOWS:
Windows, linux or Mac-Computer:
•
•
•

Go to Zoom’s download page (https://zoom.us/download).
Download Zoom Client for Meetings (the option on top in the row of possible downloads)
Install Zoom on your computer

Android-Phone or -tablet:
•

For your Android phone or tablet, go to the Google Play store, search for Zoom Cloud Meetings
app, download and install it.

iOS, iPhone or iPad:
•

Go to the App Store and search for the Zoom Cloud Meetings app. Download and install the app.

Step 2: TO PARTICIPATE IN THE ONLINE MEETING
You will find a link to the Zoom meeting in the invitation email we have sent you, or on the HELIUS
website. You can click this link after installation of ZOOM. Zoom will then open automatically.
You can also open Zoom on your device first, then:
•
•
•
•

Click on Join a Meeting
Enter the Meeting ID or the Zoom ID code (without spaces)
Click on Join
In addition, if necessary, enter the password you received with the invitation

Stap 1: ZOOM INSTALLEREN
Vooraf aan de bijeenkomst moet u een gratis stukje software installeren. Dit moet u installeren op het
apparaat dat u wilt gebruiken. Kies zelf het apparaat dat u het prettigst vindt. Mocht u het vervelend
vinden om de camera aan te zetten, of u heeft geen (web)camera, dan is dit geen probleem. Het werkt
ook zonder (web)camera en u kunt de camera ook uitzetten.
AFHANKELIJK VAN UW APPARAAT GAAT DE INSTALLATIE ALS VOLGT:
Windows, linux of Mac-Computer:
•
•
•

Ga naar de download-pagina van Zoom (https://zoom.us/download).
Download Zoom Client for Meetings (de bovenste in een rij van mogelijke downloads)
Installeer het op uw computer

Android-telefoon of -tablet:
•

Voor uw Android telefoon of tablet gaat u naar de Google Play Store, zoek hier naar Zoom Cloud
Meetings app en installeer deze.

iOS, iPhone of iPad:
•

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

Stap 2: DEELNEMEN AAN DE ONLINE BIJEENKOMST
In de uitnodigingsmail die wij u gestuurd hebben, of op de website van HELIUS, vindt u een link naar de
bijeenkomst. Deze kunt u, na installatie van ZOOM, aanklikken. Zoom opent dan vanzelf.
U kunt ook eerst Zoom openen op uw apparaat, en dan:
•
•
•
•

Klik op Join a Meeting
Toets het Meeting-ID oftewel de Zoom ID code in (zonder spaties)
Klik op Join
Vul ook evt. het wachtwoord in dat u bij de uitnodiging gekregen hebt

