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Programma Zoom- kontaktu pievienošana

1. Caur ielādēto programmu datorā (dubultklikšķis uz Zoom ikonas) ielogojamies 
programmā. Atveras Programmas sākuma logs. Vietā, kur ir sarkanā bultiņa 
(apakšējā zīmējumā), atrodas ikona Contacts. Uzklikšķinot uz tās, ieiesiet vietā, kur 
var izveidot savu kontaktu sarakstu.

Īsi skaidrojumi pārējām ikonām:
Home – šis sākuma logs
Chat – vieta, kur var sarakstīties ar saviem kontaktiem (čats jeb vēstuļu sadaļa)
Meetings – tur var ieplānot tikšanās vai redzēt jau saplānotās, taču bez šīs sadaļas 
ērti var iztikt, un saziņai lietot vienkāršāku versiju.
New meeting – te varēsiet izveidot jaunu tikšanos, sazināties ar kādu.
Join – spiežot uz šī un ievadot cita cilvēka izveidotu tikšanās kodu, nonāksiet viņa 
tikšanās vietā.
Schedule – Kalendārs.
Share Shreen – viena, kur iespējams dalīties savā ekrānā ar citiem (tā, ka citi redz 
jūsu ekrānu).



2. Kā pievienot jaunu kontaktu?
Lai to izdarītu, jums jāzina e-pasta adrese, ar kuru reģistrējies cilvēks, kura kontaktu 
vēlaties pievienot.
Kad esiet iegājis sadaļā Contacts (kas uzrādīta pirmajā attēlā), atrodiet mazo, pelēko 
krustiņu bez nosaukuma, kas atzīmēts ar sarkano bultu otrajā attēlā. Uzbīdot tam 
virsū peli, parādās pelēks skaidrojums (Add a Contact, utt). Klikšķiniet tam virsū.

3. Atveras paplašināta izvēlne, klikšķiniet virsū  “Add a Contact”.



4. Kad atvēries šāds logs, kā redzams attēlā, jums jāieraksta tajā izvēlētā cilvēka
e-pasta adrese un jāspiež zilā poga “Add Contact”

Tālāk paziņos, ka jūsu ielūgums ticis nosūtīts. Spiediet OK.



Kad tas izdarīts, kreisajā pusē pie My Groups, External parādās cilvēka kontakts. Ja 
iekavās ir (Pending), viņš vēl nav apstiprinājis “draudzību” ar jums.

Kad viņš būs apstiprinājis, iekavas būs pazudušas un jūs joprojām redzēsiet savu 
kontaktu – ja pie tā zaļš aplītis, tad cilvēks šobrīd atrodas pie datora.



5. Kā zināt, ka jūs kāds ir ielūdzis un kā apstiprināt?
Kad Jūs tiekat uzaicināts, sadaļā “Chat” jums parādās, ka ir jaunums. 
Chat sadaļa atrodama augšā, tieši blakus Home mājiņai. Dubultklikšķis uz tās. 
Pa kreisi, šobrīd iekrāsots zilā krāsā “Contact Requests”, klikšķis uz tā un jūs 
redzēsiet, kas jūs uzaicinājis draudzēties. Nospiežot “Accept”, jūs draudzību 
apstiprināsiet.


