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Zoom käyttö Ohjeet suomeksi 

Zoom on verkkokokousjärjestelmä, joka soveltuu hyvin koulutuksen, tapahtuman ja kokousten 

etätoiminnan sekä opiskelun työnkalun. Zoom-kokouksessa voi keskustella muun muassa chatin tai 

mikrofonien avulla, jakaa tiedostoja, työpöytänäkymän tai piirrellä yhteiseen valkotauluun. 

• Asenna Zoom clouds Meetings kokouksiin osallistumista varten Zoom Download 

Centeristä. Sama asennuslinkki toimii PC:llä ja Macilla. Kun olet ladannut sovelluksen, 

klikkaa Run/Suorita ja ohjelma asentuu koneellesi. Henkilöstö voi asentaa Zoomin myös 

PC:n desktopilta löytyvästä Software Centeristä. 

• Klikkaa Download ja suorita asennus. Asennus onnistuu yleensä vaivattomasti ja vie vain 

n. minuutin. 

• Klikkaa tämän jälkeen Open Zoom Meetings, ja Zoomin perusnäkymä avautuu. 

Seuraavaksi kirjaudut sisään. 

• kirjaudu sisään kirjoittamalla Zoom kokouksen numero ja osallistujan nimi eli sinun nimi.  

• Kirjautuminen tapahtuu selaimen kautta. Kirjaudu sisään kokouksen tunnuksella tai avaa 

kokouksen linkki suoraa sen jälkeen kirjoittaa osallistujan nimi. 

• Voit asentaa Zoom-sovellukset myös mobiililaitteisiisi Download Centeristä tai 

sovelluskaupasta. 

• Etsi asentamasi Zoom koneeltasi ja klikkaa se auki. Klikkaa join a meeting. 

 

 

 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/download
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Jos sinulla on kokouksen kutsuu sähköpostille, tarvitsee klikkaa linkki siihen ja kirjoittaa sinun nimi sen 

jälkeen järjestäjä antaa oikeus osallistujan kokouksen.  

https://www.youtube.com/watch?v=YPdyoN7DdwQ 

 

How to join Zoom meeting 

Zoom is a web conferencing system that is used for training, event and meeting activities and learning tool. In 

a zoom meeting, you can discuss via chat or microphones, you can also raise hand in case of a meeting and 

make reaction, share files by a desktop view, or draw on a common whiteboard. 

 

• Install Zoom clouds Meetings to attend meetings from the Zoom Download Center. The same 

installation link works on PC and Mac. Once you have downloaded the application, click Run 

and the program will be installed on your computer. you can also install Zoom from the 

Software Center on the PC desktop. 

• Click Download and complete the installation. Installation is usually effortless and only takes 

about a minute. 

• Then click Open Zoom Meetings and the Basic Zoom View will open. Next, you log in. 

• Log in by entering the zoom meeting number and the name of the participant, i.e. your name. 

• Login is done through a browser. Log in with the meeting ID or open the meeting link directly 

after Enter the participant's name 

• You can also install Zoom applications on your mobile devices from the Download Center or 

App Store. 

• Find the Zoom you have installed on your machine and click it to open it. Click join a meeting 

• If you have a meeting invite by email, you need to click on the link to it and enter your name 

after the organizer gives the right to the participant in the meeting. 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-meeting 
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