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Rejestracja 

LINK DO APLIKACJI ZOOM 

Dostęp do aplikacji  Zoom moz na uzyskac  przez link afiliacyjny na stronie https://www.fruga.net/zoom 

 

WYBÓR WERSJI 

Na początku strona wymaga potwierdzenia sprawy ciasteczek 

 

 

  

https://www.fruga.net/zoom
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Następnie dostajemy wybo r wersji aplikacji 

 

Na potrzeby przetestowania aplikacji Zoom proponuje rozpocząc  od bezpłatnej wersji Basic, klikając 

przycisk Sign up, it’s Free 

WERYFIKACJA 

System rozpocznie weryfikację naszych danych. W tym celu poprosi o wpisane adres mailowego 

 

Po wpisaniu adresu, klikamy przycisk Sign Up (alternatywnie moz na tez  zarejestrowac  się przy pomocy 

konta na portalach społecznos ciowych – tej s ciez ki w tym dokumencie nie opisano) 

Zoom prosi o zgodę na wysyłanie newslettera, co moz emy potwierdzic  klikając „Confirm” lub odrzucic  

poprzez wejs cie w ustawienia „Set Preferences” 
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Potem informacja, z e link weryfikacyjny został wysłany na nasze konto mailowe 

 

W skrzynce mailowej znajdujemy wiadomos c  z pros bą o kliknięcie link aktywującego nasze konto w 

aplikacji Zoom 

 

URUCHOMIENIE 

Po kliknięciu linku aktywującego konto jestes my poproszeni o podanie danych 
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Po wpisaniu imienia, nazwiska oraz hasła, klikamy „Continue” 

 

System prosi, abys my zaprosili naszych znajomych. Moz emy pros bę zignorowac , a tylko kliknąc  „I’m not 

a robot” oraz „Skip this step” 

 

Nareszcie koniec procesu rejestracji. Jestes my na pulpicie pozwalającym rozpocząc  transmisję. 
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Pierwsze kroki 

Klikamy „Start Meeting Now” 

 

System przenosi nas do ekrany, w kto rego dolnej częs ci jest pytanie uruchomienie EXE aplikacji (w 

wersji na Windows) i kliknięcie „Run” 

 

Po wyraz eniu zgody rozpoczyna się instalacja 
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Widzimy pulpit transmisji  

 

Najez dz ając kursorem/myszką na dolną częs c  ekranu zobaczymy menu i tam wybieramy „Start Video” 

 

Od tego momentu, poza głosem, transmitowany jest tez  obraz z kamery 
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Wybieramy „Share Screen” (tj. zielony przycisk ze strzałką) 

 

Wybieramy obiekt do udostępnienia (np. plik PDF) oraz potwierdzamy wybo r klikając przycisk „Share” 

 

Od tego momentu transmitujemy takz e wybrany obiekt (np. widok pliku PDF) 
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Kon czymy transmisję klikając „End Meeting” w menu „More” 

 

System prosi o potwierdzenie zakon czenia spotkania, więc klikamy „End Meeting for All” 

 

 Zostajemy przeniesieni do ekranu logowania 
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Podstawowa konfiguracja 

USTAWIENIA W APLIAKACJI 

Logujemy się do aplikacji Zoom 

 

Jestes my w aplikacji Zoom i klikamy ikonkę ko łka zębatego w prawym go rnym rogu  

 

Jestes my w oknie ustawien , gdzie mamy dostęp do najwaz niejszych ustawien  technicznych  
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USTAWIENIA NA PORTALU ZOOM 

Do ustawien  na portalu Zoom moz emy przejs c  klikając „Change My Picture” w menu rozwijanym po 

kliknięciu ikonki z naszymi inicjałami/zdjęciem w prawym go rnym rogu aplikacji 

 

Jestes my proszeni o zalogowanie się do portalu 

 

W portalu Zoom mamy liczne opcje konfiguracyjne 
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Wybieramy menu „Settings” w pasku po lewej stronie

 

Następnie ”In Meeting (Advanced) i zaznaczamy opcję „”Breakout room”, kto ra umoz liwi nam podział 

uczestniko w szkolenia na podgrupy 

 

URUCHOMIENIE TRANSMISJI Z PORTALU ZOOM 

Moz na uruchomic  transmisję bezpos rednio z portalu Zoom. Kliknąc  menu „Host a meeting” w go rnym 

prawym rogu i wybrac  „With Video On” 
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Transmisja rozpoczyna się 

 

PLANOWANIE TRANSMISJI Z APLIKACJI ZOOM 

Po zakon czeniu transmisji wracamy do pulpitu aplikacji Zoom, gdzie klikając przycisk „Schedule” 

planujemy przyszłą transmisję 

 

Uzupełniamy szczego ły i zapraszamy uczestniko w 
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Informacje o autorze 

Bernard Fruga – trener zarządzania, autor biznesowy i bloger.  

Kilkanas cie lat pracował w s rodowisku międzynarodowym, mieszkając w Szwajcarii i rozwijając 

przedsięwzięcie biznesowe w kilkudziesięciu krajach.  

Pracuje indywidualnie oraz prowadzi szkolenia dla przedsiębiorco w, managero w i lidero w biznesu. 

Pracując systemem cotygodniowych sesji i audiobooko w wiedzowych oraz codziennych stand-upo w, 

rozwiązywał m.in. wyzwania związane z dobrymi nawykami zarządzania, przywo dztwem w organizacji, 

zarządzaniem zespołem, uporządkowaniem warsztatu pracy, zarządzaniem emocjami, zarządzaniem 

projektami i in. 

Napisał kilka ksiąz ek, m.in. „ISRIKUZ II. Skuteczny manager” i „Eventworking”, kto re są dostępne w 

formie papierowej i audiobooko w na https://www.fruga.net 

Obszerniejszy biogram na : https://www.fruga.net/bernard-fruga-bio-kontakt/ 

 

BERNARD FRUGA 
TRENER ZARZĄDZANIA 

  

 

  

Tel. 22 299 1970 

Mail biuro@fruga.net 

Www www.fruga.net 
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