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Wszelkie prawa zastrzeżone

1 - Zaloguj sie na swoje konto na zoom.us
2 - Wchodzisz w MEETINGS -> SCHEDULE A MEETING
3 - Tworzysz zaplanowane spotkanie cykliczne dodajesz nazwę godzinę dzień czas trwania
najbliższego spotkania
4 - Zaznaczasz opcję RECURRING MEETING
5 - Pojawią się dodatkowe opcje
6 - Zaznaczasz kiedy spotkanie ma się powtarzać
7 - Ustalasz kiedy się kończą spotkania cykliczne jeśli nie wybrałeś opcji No Fixed Time
8 - Ustawiasz hasło do spotkań i zapisujesz ustawione opcje
9- Wyświetli się podsumowanie spotkania: hasło, stay numer ID i stały link
10-Link znajdziesz też w aplikacji komputerowej w opcji MEETINGS
11- Klikasz SHOW MEETING INVITATION
12-Wyświetli się hasło, link i ID do pokoju

http://www.kursy.klient-z-internetu.pl
https://zoom.us/


Instrukcja obrazkowa:

1 - Zaloguj sie na swoje konto na zoom.us
2 - Wchodzisz w MEETINGS -> SCHEDULE A MEETING

https://zoom.us/


3 - Tworzysz zaplanowane spotkanie cykliczne dodajesz nazwę
godzinę dzień czas trwania najbliższego spotkania
4 - Zaznaczasz opcję RECURRING MEETING

5 - Pojawią się dodatkowe opcje
6 - Zaznaczasz kiedy spotkanie ma się powtarzać

Daily - powtarzane co ile dni wybierasz



Weekly - powtarzane co tydzień, wybierasz co ile tygodni i w które dni tygodnia np. co 1
tydzień zawsze w środę

Monthly - powtarzane co miesiąc, wybierasz co ile miesięcy i w które dni miesiąca np. co 1
miesiąc zawsze 17 dnia miesiąca

No Fixed Time - bez ustaleń konkretnych cykli, czyli w dowolnym czasie



7 - Ustalasz kiedy się kończą spotkania cykliczne jeśli nie
wybrałeś opcji No Fixed Time
- opcja “By” - wybierasz albo konkretną datę do której mają powtarzać się spotkania
- opcja “After” - ilość konkretnych powtórzeń , czyli że spotkania mają się zakończyć np.
po 7 cyklach

8 - Ustawiasz hasło do spotkań i zapisujesz ustawione opcje



9- Wyświetli się podsumowanie spotkania: hasło, stały numer ID i
stały link



10-Link znajdziesz też w aplikacji komputerowej w opcji MEETINGS
11- Klikasz SHOW MEETING INVITATION



12- Wyświetli się hasło, link i ID do pokoju



Dziękuję :)
Zapraszam do wystawienia opinii o tym poradniku

TUTAJ KLIKNIJ
zjedź na sam dół aby dodać swoją opinię (trzeba być zalogowanym)

W prezencie za wystawioną opinię otrzymasz 20% zniżki
do wykorzystania JEDEN RAZ na dowolny inny mój kurs z platformy

www.kursy.klient-z-internetu.pl
Teraz lub w przyszłości w dowolnym czasie

(otrzymany kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi,
to oznacza, że jeśli jakiś kurs będzie przeceniony np. 15% zniżki, wtedy nie połączą się

oba kody 15% + 20%. Możesz wykorzystać albo zniżkę 15% albo zniżkę 20%)

https://kursy.klient-z-internetu.pl/courses/jak-ustawic-stale-linki-do-spotkan-na-zoom/
http://www.kursy.klient-z-internetu.pl
https://kursy.klient-z-internetu.pl/courses/jak-ustawic-stale-linki-do-spotkan-na-zoom/

