
Krok 1.
  Przechodzimy na strone platformy zoom pod adresem url: 
www.zoom.us

Krok 2.
  Jeśli posiadamy konto zoom logujemy się na istniejące 
konto oraz pomijamy kroki 3 - 9. Jeżeli nie posiadamy konta zoom 
klikamy: „SIGN UP, IT’S FREE”, aby się zarejestrować.



Krok 3.
  Wypełniamy pole z naszą datą urodzenia w celu 
weryfikacji nas przez platformę zoom, następnie klikamy przycisk:
„Continue”.

Krok 4.
     Wypełniamy pole: „Your work email addresS”, czyli naszym 
adresem e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny, 
następnie klikamy przycisk poniżej: „Sign Up”.



Krok 5.
  Zatwierdzamy przyciskiem: „Confirm” tzw. newsletter od 
platformy zoom, po czym zostanie wysłany link aktywacyjny na 
wcześniej podany przez Ciebie adres e-mail.

Krok 6.
  Przechodzimy na naszą elektroniczną skrzynkę pocztową
odszukujemy mail od platformy zoom.us oraz aktywujemy nasze 
konto przyciskiem: „Activate Account”.



Krok 7.
  W tym kroku zaznaczamy opcję: „No”, oraz zatwierdzamy 
przyciskiem: „Continue”.

Krok 8.
  Wypełniamy kolejno pola: Imię, Nazwisko, Hasło. Przy 
czym hasło powinno się składać z 8 znaków w tym minimum: 
1 litery, 1 cyfry, oraz 1 dużej litery lub znaku specjalnego-(!@#$).



Krok 9.
  Tę stronę pomijamy przyciskiem „Skip this step”.

Krok 10.
  W prawym górnym rogu (jak na obrazku poniżej) 
rozwijamy zakładkę: „Resources”, oraz wbieramy opcję: 
„Download Zoom Client”.



Krok 11.
  Aby pobrać platformę zoom wybieramy pierwszą opcję od 
góry (obrazek poniżej). Klikamy przycisk „Download”. 

Krok 12.
  Po pobraniu przez nas klienta zoom otwieramy plik 
„Zoominstaller.exe”, oraz przechodzimy proces instalacyjny.



Krok 13.
  Aby się zalogować na platformę zoom klikamy przycisk: 
„Sign In”, następnie podajemy wcześniej ustawione hasło i mail 
następnie zatwierdzamy ponownie przyciskiem: „Sign In”.

Krok 14.
  Po zalogowaniu się na platformę musimy zaakceptować 
politykę zoom.us przyciskiem „Continue”: lub w innych przypad-
kach: „I Agree”.



Krok 15.
  Do spotkania dołączamy klikając na link wysłany przez 
Trenera lub Koordynatora Szkolenia na adres mail, następnie wy-
bieramy opcję „Join with Computer Audio” (Obrazek poniżej)
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