In 30 minuten weet jij hoe Zoom werkt!

Zo werkt Zoom - ervaar het zelf

WERKEN MET ZOOM
Veel organisaties gaan aan de slag met Zoom. En dat snappen we volledig: het is
een geweldige online omgeving. Je kunt erin vergaderen, gesprekken voeren en
trainingen geven. Maar het is online. En velen kennen deze manier van werken nog
niet! Daarom helpen we je graag op weg. Wij kiezen ervoor om komende weken
geen offline maar online-live communicatietrainingen te geven (the show must go
on), ook voor ons was het dus omschakelen. Onze ervaring? Zoom is niet
ingewikkeld, maar het is handig even te oefenen voor je daadwerkelijk live gaat.
DAGELIJKS VAN 14.30 – 15.00 UUR GRATIS ‘ZO WERKT ZOOM-MINITRAINING’.
Je kan hier gewoon even oefenen. Hoe ben je in beeld, werkt je geluid, hoe split
ik mijn screens, hoe deel ik bestanden, hoe steek ik mijn hand op, hoe is het om
met meerdere deelnemers zo’n sessie te volgen, hoe kan je een discussie
voeren etc. Zie het als kennismaken. Wij leiden de sessies en je kan al je vragen
stellen. Gewoon om jou vertrouwder te maken met Zoom! Wij moesten ook even
wennen aan deze nieuwe Classroom en vonden het fijn om even wat dingen uit te
proberen alvorens serieus in een vergadering, online training te duiken. Graag
bieden wij jou ook die kans!
De training vindt plaats in onze gloednieuwe virtuele
INGRID+ Academy Online Classroom
WAT
Mini-training “Zo werkt Zoom” (GRATIS)
Een half uur tips, tricks en Zoom ervaren? Van harte welkom! Deze sessies bieden
we dagelijks aan en duren maximaal 30 minuten. Doe gerust mee. Je bent welkom!
WANNEER:
Dagelijks zolang er animo voor is. Tijd: 14:30 – 15.00 uur
Dinsdag 17 maart
Woensdag 18 maart
Donderdag 19 maart
Vrijdag 20 maart
ZO DOE JE MEE!
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1. LAAT ONS WETEN DAT JE MEEDOET
Comment ‘JA’ onder het laatste LinkedIn-bericht van Ingrid Nagel of als je
geen LinkedIn hebt mail dan naar ingrid@ingridacademy.nl en vertel ons
welke dag je mee wilt doen.
2. INSTALLEER ZOOM
Heb je Zoom (nog) niet geïnstalleerd? Installeer dan gratis dit programma
op je laptop. Dit kan op iedere laptop. Ga naar https://zoom.us/download.
Kies op deze pagina voor Zoom Client for Meetings en de rest wijst zich
vanzelf. Meer uitleg vind je in deze korte video.
3. KIES TIEN MINUTEN VOOR AANVANG VAN DE TRAINING VOOR ‘JOIN’

4. VUL JE MEETING-ID IN
Onderstaand scherm verschijnt dan.
Hier kan je jouw meeting-id intoetsen.
Meeting ID voor deze training is: 777-710-1010.
Je kan ook in onze INGRID+ Academy Online
Classroom komen door op deze link te klikken:
https://zoom.us/j/7777101010

Belangrijk: we beginnen precies op tijd, vanaf vijf minuten voor de begintijd ben
je al welkom in de INGRID+ Academy Online Classroom. Zorg voor een lekkere
kop koffie of thee en bereid je voor op een interessante sessie.
Heb je nog vragen, dan kun je altijd bij ons terecht per e-mail of telefoon. We
zien ernaar uit je online te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Team INGRID+ Academy
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