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Eines de Software
Els oferim eines de software per a que puguin utilitzar-les en les visites i reunions telemàtiques.

Aplicació per a

VIDEOCONFERÈNCIA

Zoom és un servei de videoconferència basat en el núvol que
pot utilitzar per reunir-se virtualment amb altres persones, ja sigui
per vídeo o només àudio o tots dos.
Per a poder realitzar la reunió amb èxit es necessita:
· PC amb connexió a internet

· Micròfon

· Altaveus

· Càmera web (opcional)

Per assegurar que l’equip funcioni correctament, és important connectar-se a la reunió amb de 5 minuts
d’antelació.

Instruccions

1

Rebreu un correu electrònic informant la reunió programada.
Feu click sobre l’enllaç que us portarà a la reunió.
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2

S’obrirà una pàgina que automàticament descarrega el programa ZOOM al PC.

3

En el cas que es demani un usuari i contrasenya, els podreu trobar en el
correu electrònic de la reunió.
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4

Un cop l’amfitrió l’autoritzi, podrà començar la reunió.

Restem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte que tinguin.

BARCELONA
Rambla Catalunya, 116, 5è 2n
08008 BARCELONA

GIRONA
C/ Bonastruc de Porta, 29, 2n
17001 GIRONA

VIC
C/ Santa Maria, 6 Baixos
08500 VIC

902 413 030

El contingut dels correus electrònics rebuts i els seus annexes son estrictament confidencials. En cas de no ser vostè el destinatari i haver rebut aquest missatge per error, agrairíem que ho
comuniqués immediatament al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.
Li informem que les dades personals que consten en aquesta comunicació seran incorporades en un fitxer propietat de COMPUT APAGE, S.L., amb la finalitat de donar resposta a les seves consultes,
gestionar la relació negocial que ens vincula i informar-li dels nostres productes i/o serveis. Les seves dades es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat descrita i les obligacions legals
derivades de la mateixa, i en qualsevol cas, un cop extingida aquesta, per un termini màxim de 5 anys.
Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament recollits a la normativa Europea, pot dirigir-se per escrit enviant una
carta junt amb la fotocòpia del seu DNI i la descripció del dret que desitja exercir, a la següent adreça: COMPUT APAGE, S.L., REF: PROTECCIÓN DE DATOS, C/Bonastruc de porta, 29 2n, 17001 Girona,
o bé per correu electrònic a: info@comput.es. En qualsevol cas, pot dirigir-se a l’Agencia Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es per iniciar els tràmits corresponents a la defensa dels seus
drets.
En el cas de que no desitgi rebre més informació sobre els serveis que oferim pot enviar un missatge a la següent adreça de correu electrònic: info@comput.es

