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A. INTRODUCERE
Programul Zoom Meeting este o aplicație software simplă și versatilă care permite derularea
conferințelor audio-video online prin intermediul conexiunii internet. Datorită facilităților ei este folosită la
nivel mondial atât în activitatea didactică la distanță cât și pentru organizarea unor ședințe având caracter
administrativ.
Aplicația software nu necesită cerințe hardware și software complexe putând fi instalată pe un
calculator personal sau notebook prevăzut cu microfon, difuzor și cameră video având un procesor de
minim 1 Ghz. Se poate instala și pe o tabletă sau smartphone.
Sistemele de operare necesare sunt:
-

Windows XP minim SP3;
Windows Vista minim SP1;
Windows 7, 8, 8.1, 10;
macOS X;
iOS și Android pentru tablete și smartphone.

Cerințe hardware pentru performanțe optime (HD) - minim procesor Quad Core cu 4 Gb RAM.
Varianta gratuită a programului Zoom Meeting este suficientă pentru derularea activităților didactice
online având următoarele facilități:
-

durata de timp pentru o transmisiune online este nelimitată pe perioada pandemiei;
maxim 100 de participanți la o conferință;
număr nelimitat de transmisiuni online;
chat public și privat;
transfer de fișiere de maxim 512 MB;
partajare ecran sau aplicații software;
înregistrarea activității online pe computerul local.

Aplicația poate fi instalată gratuit și pe telefonul mobil cu Android folosind aplicația “Magazin Play”.
Aplicația Zoom poate fi lansată și din browserul Internet fără a instala niciun software, de la adresa
web: zoom.us. Această versiune online are insă anumite limitări. Se recomandă instalarea aplicației pe
calculatorul personal. Acest ghid detaliază utilizarea variantei gratuite a aplicației Zoom instalată!
Varianta comercială costă 15
////-dolari pe lună și poate fi achiziționată online prin plata cu cardul de
debit pe site-ul producătorului “zoom.us”. Achiziționarea programului este însă opțională, varianta
gratuită având majoritatea opțiunilor valide!
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