Instruksi dan langkah-langkah mengikuti webinar
Langkah Umum
1. Klik pada link undangan webinar yang anda dapatkan melalui email ( Link akan nampak seperti ini :
https://zoom.us/j/123456789 )

ATAU
2. Buka https://otago.zoom.us/join di browser anda,lalu isikan meeting ID ( angka-angka yang ada
di bagian belakang link undangan, lalu klik ‘Join’ (Meeting ID terdiri dari 9-10 angka)

Mengikuti dari Mobile Device
Jika anda join dari mobile device anda (Android smartphone/tablet, Apple iPhone/iPad), maka anda
akan mendapat pilihan untuk mendownload aplikasi Zoom Cloud Meeting dari Appstore/Playstore
Setelah Aplikasi terinstall, maka anda dapat kembali klik link undangan webinar anda, dan memilih
aplikasi Zoom untuk membukanya
ATAU
Inputkan Webinar ID seperti pada Langkah Umum bagian kedua, setelah memilih Join A Meeting
pada aplikasi Zoom anda

Mengikuti dari Komputer atau Laptop
Ketika mengikuti Zoom Webinar/Meeting untuk pertama kalinya, komputer anda akan perlu
mengunduh senuah aplikasi/plugin berukuran kecil
Langkah ini sangat mudah dilakukan ndalam browser yang umum digunakan seperti Google
Chrome atau Mozilla Firefox, seperti dalam gambar dibawah

Mozilla Firefox

Klik dan Save, lalu ikuti petunjuk dalam kotak oranye

Google Chrome

Google Chrome akan mendownload file seperti nampak di gambar diatas, jika diklik, maka
aplikasi Zoom akan terinstall.
Jika box ‘Application Launcher’ atau ‘External Protocol Request’ muncul, centang pada opsi “
Remember mc choice…” lalu klik OK

Sebelum mengikuti meeting/webinar, anda akan diharuskan mengisi nama anda. Isikan nama
anda seperti yang anda pergunakan pada waktu pendaftaran webinar.

Join Audio via Computer
Anda selanjutnya akan melihat pilihan audio. Pilihlah Join by Computer Audio ( TIPS : dengan
mencentang opsi “Automatically join audio by computer…”, maka anda tidak akan menemui
pertanyaan ini lagi ketika mengikuti sessi-sesi selanjutnya. Langkah ini penting agar anda dapat
mendengar audio dari webinar dengan baik.

Cara Bertanya Menggunakan Fitur Chat
Jika ada sesi tanya jawab, anda dapat bertanya dengan menggunakan fitur chat,

Silahkan ketik di kolom chat dengan format sebagai
[nama] [kota tempat tinggal] [pekerjaan] [pertanyaan]
Contoh
Sisca Bandung Pialang Apakah pertanyaan saya ?
Jika pertanyaan anda terpilih, maka admin webinar akan menyampaikan kepada pembicara,
untuk menjawab pertanyaan anda. Silahkan mengikuti jawabannya melalui layar webinar anda
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