În urma selectării iconiței Settings este afișată fereastra Settings care permite realizarea
setărilor pentru fiecare aspect al aplicației Zoom : Video, Audio, Share Screen, Chat, etc.

Setări avansate
suplimentare

Majoritatea acestor opțiuni sunt accessibile și din opțiunile prezentate la punctele 2 și 3, având
avantajul că aici sunt grupate pe categorii. În mod implicit aplicația Zoom pornește cu setările cele
mai uzuale care sunt suficiente pentru susținerea în bune condiții a activităților de invățământ
online. Există însă și Setări avansate suplimentare care nu sunt permise din meniurile programului,
fiind accesibile cu opțiunea View More Settings din care cele accesibile din versiunea gratuită sunt:
Host video (implicit Off) – Începe transmisiunea online cu video “On” pentru profesor;
Participants video (implicit Off) – Începe transmisiunea online cu video “On” pentru studenți. Se
poate modifica în timpul transmisiunii online;
Audio Type – Permite alegerea sistemului audio folosit de participanți. Se recomandă alegerea
opțiunii “Computer Audio”. Opțiunea “Telephone and Computer Audio” sau “Telephone” implică
folosirea unui telefon fără Android pentru a iniția o convorbire telefonică formând un număr de
telefon din Statele Unite care permite participarea audio la discuțiile online. Cele două opțiuni sunt
inactive în versiunea gratuită;
Telephone and Computer Audio

Telephone

Computer Audio

Join before host (implicit Off) – Permite participanților să intre online înainte de intrarea online a
profesorului (pentru transmisiunile planificate anterior);
Require a password when scheduling new meetings (implicit On) – Va fi generată o parolă când se
programează o transmisiune online. Dacă opțiunea este “Off” participanții pot intra fără parolă;
Require a password for instant meetings (implicit On) – Se va genera automat o parolă aleatorie
când se inițiază o transmisiune online cu opțiunea “New meeting”;
Embed password in meeting link for one-click join (implicit On) – Parola transmisiunii va fi inclusă
în link-ul trimis ca invitație studenților printr-un mail. Studenții pot intra cu un singur click pe link-ul
din mail-ul primit;
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Mute participants upon entry (implicit Off) – Dezactivează automat microfoanele studenților care
intră online. Profesorul poate alege dacă studenții își pot activa sau nu Audio în timpul transmisiunii
online;
Upcoming meeting reminder (implicit Off) – Profesorul este notificat cu privire la următoarea
transmisiune online pe care a planificat-o printr-un mesaj pe ecran;
Chat (implicit On) – Se permite participanților la transmisiunea online să trimită mesaje vizibile
tuturor participanților;
Private chat (implicit On) Permite participanților să trimită mesaje private unuia dintre participanți
Auto saving chats (implicit Off) – Permite salvarea automată a tuturor mesajelor de tip chat în
timpul transmisiunii online;
Play sound when participants join or leave (implicit Off) – Semnal sonor la calculatorul profesorului
la intrarea/ieșirea studenților în/din transmisiunea online ;
File transfer (implicit On) – Participanții pot trimite fișiere pe care ceilalți le pot descărca în timpul
transmisiunii online;
Always show meeting control toolbar (implicit Off) – Afișează permanent meniul din partea de jos
a ecranului;
Show Zoom windows during screen share (implicit Off) – Afișează ferestrele Zoom în timpul
partajării ecranului;
Screen sharing (implicit On) – Permite participanților să partajeze conținutul ecranului în timpul
transmisiunii online. Se poate specifica dacă poate partaja doar profesorul sau toți participanții;
Annotation (implicit On) – Permite participanților să folosească opțiunile din meniul “Annotate” în
timpul partajării ecranului cu “Share screen”;
Whiteboard (implicit On) – Permite participanților să partajeze un whiteboard în timpul
transmisiunii online;
Remote control (implicit On) – Permite participanților să preia controlul tastaturii și mouse-ului
celui care partajează ecranul cu “Share screen”;
Nonverbal feedback (implicit Off) – Permite afișarea în fereastra “Chat” a unor iconițe care exprimă
diferite tipuri de aprecieri asupra activității online;
Allow removed participants to rejoin (implicit Off) – Permite studenților înlăturați în timpul
transmisiunii online să se reconecteze;
Allow participants to rename themselves (implicit On) – Permite participanților să-și
redenumească numele din lista de participanți;
Breakout room (implicit Off) – Permite profesorului să împartă participanții în grupuri miciîn
vederea intrării online;
Remote support (implicit Off) – Permite profesorului să aibă acces la tastatura și mose-ul unui
student;
Far end camera control (implicit Off) – Permite unui student să preia controlul camerei video de pe
calculatorul profesorului;
Virtual background (implicit On) – Permite oricărui participant să înlocuiască fundalul din imaginea
sa video cu o imagine preluată dintr-un fișier format grafic;
Only show default email when sending email invites (implicit Off) – Permite utilizatorului să invite
participanți prin e-mail folosind un anumit program de poștă electronică e-mail;
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Waiting room (implicit On) – În momentul intrării online fiecare student așteaptă acceptul
profesorului care va folosi opțiunea “Admit” pentru a permite intrarea online;
Show a "Join from your browser" link (implicit Off) – Permite utilizatorului să se conecteze online
direct din browser-ul internet fără să instaleze aplicația zoom. Această variantă are facilități limitate
When attendees join meeting before host (implicit On) – Anunță profesorul când studenții se
conectează înainte de conectarea sa;
When a meeting is cancelled (implicit On) – Anunță studenții că transmisiunea online a fost anulată

C. OBSERVAȚII
1. La instalarea programului Zoom, in funcție de programul de Antivirus folosit, pentru downloadul fișierului de instalare este necesară dezactivarea timp de 10 minute a programului de
Antivirus.
2. La transmiterea de către profesor a invitației pe mail, programul are un mic neajuns în sensul că
nu activează link-ul trimis și deci studentul nu poate selecta acest link. Pentru a înlătura acest
neajuns este suficient de introdus <ENTER> la sfârșitul link-ului pentru a-l activa:
Mihai
Negru is inviting you to a scheduled
AC
Psihologie

AC
Psihologie
Mihai
Negru is inviting you to a scheduled

Zoom meeting.

Zoom meeting.

Psihologie
Topic: AC
Mihai
Negru's Zoom Meeting
Time: Apr 13, 2020 11:00 AM Bucharest

Psihologie
Topic: AC
Mihai
Negru's Zoom Meeting
Time: Apr 13, 2020 11:00 AM Bucharest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71655466471

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71655466471

Meeting ID: 716 5546 6471

<ENTER>

Link inactiv
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Meeting ID: 716 5546 6471

Link activ

