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ZOOMi võimalused
• Audio- ja videokonverents (~300 osalejat, kuni 49 veebikaamerat korraga äpis ja kuni 25 veebirakenduses)

• Vestlus (avalik ja privaatne)

• Õppejõud on moderaator - saab lisada kaasmoderaatoreid ja jagada salvestaja rolli

• Dokumendi/pildi/slaidide/välise video jagamine - ekraanijagamise kaudu

• Ekraani jagamine

• Enda staatuse näitamine, sh käe tõstmine

• Eraldatud ruumid - kuni 50 ruumi, kindlaks ajaks, saab jälgida ja katkestada

• Toimuva salvestamine - salvestada saab moderaator ning isik, kellele moderaator jagab ruumis sees salvestaja õigused

• Valge tahvel - ekraani jagamise ajal esitleja rollis või kõigil

• Poll dokumendi jagamise ajal esitleja rollis, tulemused näha nimeliselt ja kokkuvõttena

• Võimalus anda kontroll oma arvuti üle teisele kasutajale
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UT-konto korrektselt Zoomiga seotud

Enne esimest kasutamist on tungivalt soovitav äpp alla laadida, 
mitte kasutada Zoomi brauseris.

https://zoom.us/support/download

https://zoom.us/support/download
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ESMAKORDNE SISENEMINE ZOOMi PROGRAMMI
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ZOOMi RUUMI LOOMINE MOODLE’i 
KURSUSELE
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RUUMI SÄTTED MOODLE’is
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RUUMI SÄTTED MOODLE’is
Rühmapiirangud
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Kui kopeerida terve link, siis ruumiga liitumisel pääsukoodi ei küsita !



Zoomi lehel VS Moodle’is ruumi valikud
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Saab valida toimumise täpse intervalli (nt igal 
teisipäeval kell 15.00 kuni 31.03.2021).

Eelregistreerimise valimisel annab Zoom registreerimislingi, mille kaudu 
registreerimisel tuleb osalejale meili peale sessiooni info koos ühinemise lingiga. 
lingiga.

Eraldatud ruumide ettevalmistus.

Saab blokeerida või lubada ainult teatud riikidest osalejaid.

Alustab ruumi käivitamisel automaatselt salvestamist.
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Lehe ut-ee.zoom.us sätetes soovitatav sisse lülitada!
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RUUMI TEGEMINE ZOOMi LEHEL

NB!

• Korraga võib käia kuni kaks paralleelsessiooni ühe kasutaja poolt loodud ruumides.

• Moodle’is tehtud muudatused ruumi sätetes kajastuvad ka Zoomi lehel, aga mitte vastupidi.
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OSALEJAD
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OSALEJAD
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ÕIGUSTE MÄÄRAMINE



VIDEO SEADED
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EKRAANI JAGAMINE
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NB! Zoomis saab loengumaterjale näidata ainult läbi ekraanijagamise (erinevalt BBB-st, 
kus saab slaidid PDF-ina ruumi üles laadida).



EKRAANI JAGAMINE
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Jagatud ekraanile (sh valgele tahvlile) saavad teised kasutajad lisada omapoolseid täiendusi 
(Annotate nupp).

Ekraani jagaja vaates

Tavakasutaja vaates



VALGE TAHVEL
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ERALDATUD RUUMID

• Kuni 50 eraldatud ruumi.

• Saab määrata ruumide arvu, jagada osalejad automaatselt
ruumidesse, määrata ise ruumidesse või lasta osalejal valida ruum.

• Saab määrata aja, kui kaua eraldatud ruumides ollakse.

• Saab osalejad ka kohe ruumi luues eraldatud ruumidesse ära jaotada, 
enne sessiooni algust (selle toimimiseks peab osaleja pärast ruumi 
sisenema sama meiliga seotud kontoga, millega ta eraldatud ruumi 
sai määratud).
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ERALDATUD RUUMID
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ERALDATUD RUUMID



ERALDATUD RUUMID
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Eraldatud ruumide eelmääramine on võimalik ainult ut-ee.zoom.us lehel ruumi luues. 



POLL

• Polli kasutamist on võimalik Zoomi lehele sisse logides
seadetest lubada.

• Küsimusi on võimalik enne sessiooni algust ruumi valmis luua.
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POLL
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POLL (ZOOMi LEHEL)
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POLL
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SESSIOONI SALVESTAMINE

• Salvestus tekib peale sessiooni lõppu salvestaja arvutisse.

• Pilve salvestamine ei ole ülikooli litsentsiga Zoomis võimalik.

• Salvestus tuleks jagamiseks üles laadida nt Panoptosse, 

YouTube’i vm.

NB! Mitte laadida salvestuse mahukat faili üles Moodle’i kursusele.
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SESSIOONI SALVESTAMINE
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SESSIOONI SALVESTAMINE
Host võib anda sessioonil osalejatele lokaalselt salvestamise õiguse.
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OSALUSE MÄRKIMINE MOODLE’is
Hindamise sisselülitamisel kuvatakse hindetabelisse need Zoomis osalejad, kes liitusid 
ruumiga läbi Moodle’i. Hindetabelisse läheb märge kohe, kui õpilane on Moodle’is klikkinud 
LIITU SESSIOONIGA nupul.
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OSALUSE KONTROLLIMINE ZOOMi 
LEHEL

NB! Raportite kasutamisel on ruumi sätetes soovitatav panna linnuke valiku Ainult 
autenditud kasutajad ette (nõuab Zoomi sisselogimist).
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OSALUSE KONTROLLIMINE ZOOMi 
LEHEL
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Tänan tähelepanu eest!
Juhendid

https://sisu.ut.ee/juhendid/zoom
https://wiki.ut.ee/pages/viewpage.action?pageId=90695802

Kontakt
eope@ut.ee

https://sisu.ut.ee/juhendid/zoom
https://wiki.ut.ee/pages/viewpage.action?pageId=90695802

