Como utilizar o serviço
Autenticação no Zoom
O processo de autenticação na Zoom foi alterado para possibilitar a autenticação na federação RCTSaai
(https://conﬂuence.fccn.pt/display/RCTSAAI/RCTSaai). Com esta alteração, a forma como as contas Pro são
distribuidas foi modiﬁcada. Deixou de haver necessidade de efectuar um pedido especíﬁco para ter acesso a uma
conta Pro. Com o novo processo de autenticação, todos os utilizadores que se autentiquem no Zoom com as suas
credênciais RCTSaai terão automáticamente acesso a uma conta Pro.
Isto implica algumas alterações na forma como até agora se autenticava na aplicação Zoom. Desta forma, para se
autenticar na aplicação Zoom deverá proceder da seguinte maneira:
1. Escolher a opção "Sign In".
2. Escolher a opção "Sign In With SSO" nos botões do lado direito.
3. No campo abaixo de "Enter your company domain" colocar videoconf-colibri (em linux deve também
acrescentar .zoom.us)
4. Carregar no botão "Continue".
5. Será reencaminhado para a página de selecção da instituição onde deverá seleccionar a sua instituição e
autenticar-se com as suas credênciais da federação RCTSaai
(https://conﬂuence.fccn.pt/display/RCTSAAI/RCTSaai).
Para mais informações consulte a secção sobre a autenticação na aplicação Zoom (/doc/how-to-authenticatezoom-app)
Se pretende apenas participar numa reunião, não necessita de se autenticar no Colibri, basta apenas saber o ID da
reunião. Pode utilizar a opção participar (join) directamente na aplicaçao Zoom, indicando depois o ID da reunião.
Só necessita de se autenticar se quiser gerir e criar reuniões. A autenticação do utilizador é feita por parte da
federação RCTSaai (https://conﬂuence.fccn.pt/display/RCTSAAI/RCTSaai).

Participar numa reunião via web
Para participar numa reunião é necessário instalar a aplicação cliente Zoom. Sempre que utilizar o serviço será
encaminhado para uma página que tentará instalar automaticamente a versão mais indicada da aplicação caso
esta não esteja instalada. Se estiver interessado,pode também instalar a aplicação manualmente descarregando-a
aqui (/zoom/download).
Pode utilizar a opção participar numa reunião (/zoom/join) no menu de navegação para entrar numa reunião. Serlhe-á apresentada uma página onde terá de inserir o ID da reunião. Depois de inserir o ID e carregar em entrar
será encaminhado para uma página onde se procederá à abertura ou instalação da aplicação Zoom apropriada
para o seu sistema. Será depois apresentada uma mensagem a indicar se quer abrir a aplicação Zoom. Terá de
aceitar para que a consiga participar na reunião.

Gerir e agendar reuniões

Para gerir e agendar as suas reuniões basta seleccionar a opção as minhas reuniões (/zoom/meeting) do menú de
navegação. Este serviço requer a autenticação do utilizador por parte da federação RCTSaai
(https://conﬂuence.fccn.pt/display/RCTSAAI/RCTSaai). O processo de autenticação é realizado por si, no servidor
da sua instituição, usando as credenciais que usa normalmente na rede noutros serviços internos como o e-mail, a
intranet da sua instituição ou quando acede à rede wireless eduroam.
Esta forma de acesso permite o uso desta plataforma num ambiente pessoal de forma autónoma, usando o seu
email institucional. Para utilizar o serviço Colibri como um MCU virtual, por favor siga as instruções de registo
para gestores de sala (/doc/info-room-managers).
Ao seleccionar a opção as minhas reuniões (/zoom/meeting) será apresentada a lista das suas próximas reuniões.
Para agendar uma reunião carregue no botão Agendar uma Nova Reunião. Para visualizar as reuniões que já
aconteceram carregue na tab Reuniões Anteriores.
Para ver os detalhes de uma reunião basta clicar no nome da reunião que pretende na lista das próximas reuniões.
Pode editar os detalhes da reunião seleccionando o botão Editar esta Reunião no ﬁnal da página de detalhes da
reunião.
Para mais informações sobre a gestão e marcação de reuniões pode consultar a página de ajuda no Zoom
(https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/201146643-Meetings-Webinars)

Participar numa reunião com um terminal H.323/SIP
Pode participar numa reunião usando um terminal H.323/SIP. Para tal terá de utilizar um dos seguintes endereços
IP para conexão H.323/SIP:
162.255.37.11
162.255.36.11
Para ligar um dispositivo H.323 á sua reunião basta marcar:
o endereço IP da lista acima, e depois introduzir o ID da reunião no ecrã de boas vindas semelhante ao
mostrado na imagem em baixo, ou
endereço IP##ID da reunião, por exemplo: 162.255.36.11##213746932, ou
IDReunião@endereço IP, por exemplo: 2139746932@162.255.36.11
Para ligar um dispositivo dispositivo SIP marcar:
o endereço IP da lista acima, ligar e depois introduzir o ID da reunião no ecrã de boas vindas, ou
IDReunião@endereço IP, por exemplo: 2139746932@162.255.36.11

A conexão de dispositivos H.323/SIP só é possível se o anﬁtrião da reunião for um utilizador com uma conta Zoom
Pro (/doc/about-zoom#zoom_accounts). Para mais informações consulte:
códigos de ligação para dispositivos H.323/SIP (https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/202405539-H323-SIP-Room-Connector-Dial-Strings)
Dispositivos suportados (https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/202445433-Room-ConnectorSupported-Devices)

Participar numa reunião por telefone
É possível participar numa reunião por telefone. Ao participar neste modo ﬁca, no entanto, limitado ao audio da
reunião. Para participar por telefone basta:
ligar para o número +351 308 804 188 (válido para Portugal, consultar outros números para ligar de
outros países (https://zoom.us/zoomconference)).
marcar o ID da reunião (número com 9 ou 10 dígitos) quando lhe for pedido.
será também pedido um ID único de participante. Pode ignorar este passo marcando #.
Existem também versões da aplicação Zoom para Android e Iphone que permitem uma experiência de utilização
semelhante à do desktop. Pode descarregar estas aplicações na página de downloads do Zoom
(https://zoom.us/download).
Para mais informações consulte a página de ajuda do Zoom sobre da participação por telefone
(https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362663-How-Do-I-Join-by-Telephone-).

Sobre o Colibri (https://videoconf-colibri.fccn.pt/doc/about)

O Colibri é um serviço de colaboração Web que disponibiliza um ambiente propício para a realização de
aulas e reuniões à distância. A plataforma é um ponto central de colaboração que permite realizar sessões
de videoconferência com participantes de múltiplas instituições.
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