מערכת I-SeeU Family

איך להשתמש מערכת זום

המדריך המלא למשפחה

משפחה יקרה,
יקירכם התקבל לטיפולנו המסור ביחידה לטיפול בחולים עם מחלת הקורונה .אנחנו נעשה
הכל מבחינה רפואית ואישית לתת לו את הטיפול הטוב ביותר ולהיות גם בקשר איתכם
המשפחה האוהבת.
על מנת לבצע זאת בצורה מיטבית ,נבקש שתמסרו לאנשי הצוות במחלקה מי איש או אשת
הקשר במשפחה שלכם לצורך עדכונים אלו.

לאור המגבלות שנוצרות בעקבות התפשטות מחלת הקורונה ,לא תוכלו לבקר את יקירכם
בפועל .אנחנו נשתדל לעדכן אתכם ולשתף אתכם בביקור הרפואי על ידי מערכת מרחוק
שפותחה לצורך זה .במקרים בהם הדבר יתאפשר ,תוכלו לראות ולשוחח עם יקירכם ולשוחח
עם אנשי צוות שונים אשר מטפלים בו או בה.
בכל יום נעדכן אתכם מי מטפל ביקירכם ולמי תוכלו לפנות עם שאלות כתובות .בצורה זו,
כשנשוחח איתכם ,נוכל לתת מענה גם למה שחשוב לכם לדעת.
חשוב לנו שתדעו מראש שמאד חשוב לנו להיות איתכם בקשר ולענות לשאלותיכם .יחד עם
זאת ,לפעמים הזמן שלנו מוגבל והטיפול ביקירכם תמיד יהיה במקום הראשון בסדר
העדיפויות שלנו.
במידה ואתם מעוניינים בכך ויש לכם טלפון חכם ,טאבלט או מחשב ,נאפשר יצירת
התקשרות מרחוק איתנו בווידאו דרך מערכת זום .בשיחת התיאום אתכם נשלח לכם קישור
ליצירת שיחה לטלפון או לדוא”ל שלכם.
לפתיחת שיחת הוידאו תוכלו ללחוץ על הקישור ולפתוח את השיחה בכל בראוזר ,או
לחלופין ,מומלץ להוריד את אפליקציית זום דרך הקישורים התחתית הדף.
במידה ואתם נתקלים בבעיות טכניות ,תוכלו להיעזר בדף ההסבר הטכני המצורף בהמשך.

להורדה
אנדרואיד
לחצ/י כאן>>

להורדה
מחשב
לחצ/י כאן>>

להורדה
אייפון
לחצ/י כאן>>

הפעלת שיחה ללא התקנה
ניתן ליצור שיחת זום ללא צורך בהתקנה אלא בשימוש בדפדפן ע"י לחיצה על
הקישור שישלח למשפחה.
 .1נשלח לכ/י קישור בדוא"ל לשיחה,
לחצ/י על הקישור ויפתח חלון הבא.

 .2החלון הבא יפתח ,לחצ/י "ביטול".

 .3לחצ/י על " "click hereו/או
רעננ/י את החלון והחלון יתעדכן.
אז ,לחצ/י על
"."join from your browser

 .4הזנ/י את שמך כפי שיוצג בשיחה.
ולחצ/י "."Join

 .5נשאר לאשר לZOOM-
להשתמש במיקרופון ובמצלמה.
יופיע המסך הבא ,לחצ/י על הכיתוב:
""Join Audio by Computer
זה יאפשר לכל מי ,שבשיחה
לשמוע את קולך.

.6

נא אשר/י את השימוש

במיקרופון.

 .7לחצ/י על האייקון של מצלמת הוידאו.

.8

נא אשר/י את השימוש

במצלמה.

 .9זהו סוף סוף מוכנים!

 .10בכדי לסיים את השיחה ,נא לחצ/י על
"."End Meeting
 .11במידה ו"יוזם השיחה" מסיים את השיחה ,אזי תופיע
ההודעה הבאה .אז לחצ/י "."OK

התקנה לנייד
.12בצע/י את ההתקנה בעזרת הקישור המצורף מעלה.
 .13פתח/י את האפליקציה ותקבל/י את המסך הבא:

 .14תחילה נבצע הרשמה.
עושים את זה פעם אחת ונכנסים בקלות לכל שיחה.

 .15אפשרות ראשונה ,נלחץ על  Sign Inונגיע
למסך הבא:
אפשר ללחוץ על הרשמה דרך פייסבוק או דרך גוגל.
תאשר/י שמדובר בחשבון שלכם ואת/ה בפנים.

.16אפשרות שניה ,אם אין לך פייסבוק או חשבון גוגל,
הרשמ/י באמצעות שם משתמש וסיסמא.
לחצ/י על  Sign Upומגיעים למסך הבא.

.17למלא/י את הדוא”ל האישי ,שם פרטי ושם משפחה.
אשר/י את התנאים ,ואז יופיע לכם כפתור ,Next
עליו לחצ/י והמשיכ/י.
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.18אז תופיע הודעה ,כל שעליך לעשות:
• לצאת מה.Zoom-
• כנס/י לתיבת הדוא"ל האישית.
• תופיע לך הודעה מ ,Zoom-לחצ/י עליה.
• לחצ/י על כפתור ה.Activate account-

Israel,

.19ואז יופיע המסך הבא.
בחר/י סיסמא ,חזור/י עליה פעם שנייה
ולחצ/י על .Continue
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 .20נשלח לכ/י קישור בדוא"ל לשיחה ,לחצ/י על
הקישור ויפתחו חלונות עם וידאו של כל מי,
שמשתתף בשיחה.
נשאר לאשר ל ZOOM-להשתמש במיקרופון ובמצלמה.
תחילה ,לחצ/י על האייקון של מצלמת הוידאו האדומה.

.21עכשיו ,לחצ/י על הסימן של האוזניות ליד,
ואז על הכיתוב Call Via Device Audio
זה יאפשר לכל מי שבשיחה לשמוע את קולך.

.22על מנת לראות את כל המשתתפים ולא רק את הדובר,
החלק/י את המסך שמאלה.
Call Via Device
Audio

זהו סוף סוף מוכנים!

התקנה למחשב
 .1הורד/י את התוכנה בעזרת הקישור המצורף מעלה .תתקבל ההודעה הבאה:

 .2לחצ/י על "הפעל" ,אם יש צורך אפשר את התקנת התוכנה.
 .3תחילה נבצע הרשמה.
עושים את זה פעם אחת ונכנסים בקלות לכל שיחה.

 .4אפשרות ראשונה ,לחצ/י על Sign In
ונגיע למסך הבא:
אפשר ללחוץ על הרשמה דרך פייסבוק או דרך גוגל.
תאשר/י שמדובר בחשבון שלכם ואת/ה בפנים.

 .5אפשרות שניה ,אם אין לך פייסבוק או חשבון גוגל,
הרשמ/י באמצעות שם משתמש וסיסמא.

 .6מלא/י את הדוא”ל האישי ללחצו .Sign Up
Israel@mail.com

 .7לאחר מכן ,תופיע הודעה.
Israel@mail.com

 .8כל שעליך לעשות:
• לצאת מה.Zoom-
• כנס/י לתיבת הדוא"ל האישית.
• תופיע לך הודעה מ ,Zoom-לחצ/י עליה.
• לחצ/י על כפתור ה.Activate account-

 .9מלא/י שם פרטי ושם משפחה.
אשר/י את התנאים ,ואז לחצו על כפתור .Continue
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 .10אז יופיע החלון הבא ,לחצו על
כפתור  Skip this stepוסיימנו הרשמה!

 .11נשלח לכ/י קישור בדוא"ל לשיחה ,לחצ/י על הקישור ויפתחו חלונות עם וידאו של כל מי,
שמשתתף בשיחה.

.12נשאר לאשר ל ZOOM-להשתמש במיקרופון ובמצלמה.
תחילה ,לחצ/י על הסימן של האוזניות ליד ,ואז על הכיתוב  Call Via Device Audioזה יאפשר לכל מי
שבשיחה לשמוע את קולך.
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.13עכשיו ,לחצ/י על האייקון של
מצלמת הוידאו האדומה.

Israel Israeli
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.14על מנת לראות את כל המשתתפים
ולא רק את הדובר ,לחצ/י על:
Gallery View
בפינה הימנית למעלה.

על מנת לחזור למצב של תצוגת הדובר,
לחצ/י על Speaker View

 .15זהו סוף סוף מוכנים!

ניתן גם להיעזר בסרטוני  YouTubeהבאים:
• מדריך לתוכנת זום במחשב  -בסרטון הזה תוכלו לראות איך להוריד ולהתקין תוכנת זום במחשב:
https://www.youtube.com/watch?v=EZiZ930OpCg
• מדריך לאפליקצית זום בטלפון  -בסרטון הזה תוכלו לראות איך להוריד ולהתקין את אפליקציית
זום בטלפון:
https://www.youtube.com/watch?v=1fkOz7ZmvRg&feature=youtu.be
• מדריך איך להשתמש בתוכנת זום
https://www.youtube.com/watch?v=EZiZ930OpCg

