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Programmas Zoom lejupielāde datorā  
Vienkārši soļi ērtākai un kvalitatīvākai saziņai!

1. Interneta pārlūkprogrammā ierakstam adresi http://www.zoom.us/download nospiežam enter. 
Atveras zemāk redzamā lapa.

2.Spiežam uz zilās pogas Download. Dators pats automātiski noglabās programmu. Uzleks 
paziņojums, vai vēlaties šai Zoom programmai atļaut veikt izmaiņas savā datorā, jums jāspiež YES 
vai JĀ. Tālāk, kad dators programmu noglabājis, jāatrod, kur tā stāv (datorā Lejupielādēs), vai bieži 
vien tā parādās ekrāna apakšpusē, ja ir iestatīts, ka tur automātiski rādās novilktie faili.
Atrodam, kur ir rakstīts  ZoomInstaller.exe  un veicam dubultklikšķi uz tās.

http://www.zoom.us/download


3. Kad parādās jautājums Vai atvērt lietojumprogrammu Zoom? Jūs uzklikšķiniet: Jā, atvērt 
lietojumprogrammu Zoom

4. Nākamā svarīgā lieta ir reģistrēties jeb izveidot savu profilu. Ielogoties iespējams arī ar savu SSO, 
Google vai Facebook kontu. Šādā gadījumā Jums prasīs, vai piekrītat, ka jūsu dati tiks nodoti 
lietošanā programmai Zoom, Jums jāspiež YES , Accept.
Jebkurā citā gadījumā iespējams piereģistrēties ar savu epasta adresi. Ja izvēlaties šādu variantu, 
sekojiet tālāk nākamajiem soļiem.
4.A    Sign up free. Klikšķis uz tā.



4.B  Ievadiet laukā savu e-pasta adresi. Nospiediet zilo pogu “Sign Up”

4.C  Kad izlec balts lodziņš, apstipriniet ar Confirm, to ka programma ik palaikam var Jums nosūtīt 
savus jaunumus uz Jūsu e-pasta adresi un ka Jūs no tā variet atteikties jebkurā laikā.

4.D  Kad parādās šāds uzraksts, ieejiet savā e-pastā un 
atrodiet vēstuli no Zoom. Tā var būt arī spamu kastē vai 
kastē “Abonētie”, “Mēstules”, utt. Nospiediet uz saites, 
kas norādīta vēstulē, tādējādi aktivizēsiet savu profilu. Ja 
nevariet atrast e-pastu, izmantojiet iespēju “Resend 
another email”. Ja joprojām vēstules nav, mēģiniet 
piereģistrēties ar citu e-pasta adresi.



5. Kad esiet apstiprinājuši saiti savā e-pastā, Jums automātiski parādīsies logs, kur jāaizpilda savs 
vārds, uzvārds, kā arī jāizveido parole savam Zoom kontam.
Parolei jāsastāv:

• vismaz no 8 zīmēm
• vismaz no viena burta
• vismaz no viena cipara
• tai jāiekļauj arī vismaz viens lielais burts vai viens mazais burts 
• Parole nevar sastāvēt vo vairākiem vienādiem burtiem, piemēram aaaaaa vai cipariem 1111
• Parolē nevar likt vairākus pēc kārtas esošus ciparus, 12345678 vai burtus abcdefg

Ja būsiet izveidojis nepareizu paroli, programma to norādīs, iekrāsojot kādu no šiem noteikumiem 
sarkanā krāsā. Ja parole būs pareiza, viss rādīsies zaļš un Jūs varēsiet spiest CONTINUE (oranžā 
poga)

6. Tālāk programma Jums piedāvās uzaicināt kontaktos kād Jūsu paziņu. Ja ziniet viņa e-pasta 
adresi, Jūs to variet izdarīt, ievadot e-pasta adresi laukā, ieklikšķinot kvadrātiņā (I’m not a robot”) 
un oranžo pogu “Invite”. Jūs arī variet izlaist šo opciju, nospiežot “Skip this step”.



7.  Ja parādās šāds lauks, tad apsveicam – Jūs esat instelējis programmu savā datorā un izveidojis 
savu profilu Zoom. Jums tagad tiek piedāvātas divas iespējas: Start Meeting Now (oranžā poga, kas 
nozīmē izveidot tikšanos ar kādu uzreiz), vai arī Go to My Account (iet uz manu kontu).

8. Kad ieejiet savā profilā (Go to My Account), redziet sevis ievadīto informāciju par jums. Tur ir arī 
norādīts Jūsu profila numurs (Personal Meeting ID). Šī ir unikāla skaitļu virkne, kas tiek piešķirta 
katram profilam. Pierakstiet šos skaitļus (tos varēs arī paskatīties jebkurā laikā) – iedodot šo 
numuru citiem, viņi ar Jums varēs sazināties. Ja vēlēsieties sazināties ar kādu citu, kas nav Jūsu 
kontaktu sarakstā, Jums būs jāzina viņa unikālā skaitļu virkne.


