Cara Mengikuti Webinar Menggunakan ezTalks
A. Menggunakan Link Yang Dikirim
Untuk melakukan Webinar menggunakan ezTalks ada beberapa langkah yang bisa di lakukan oleh
peserta, salah satunya dengan menggunakan link yang dikirimkan oleh Penyelenggara baik dari email
atau Whatsapp
Peserta akan mendapatkan undangan via email / whatsapp dengan informasi yang berisi tentang
Judul Seminar, Tanggal, Hari, Jam, Webinar, Link untuk mengikuti Webinar dan Meeting ID

Klik tautan yang ada di Link Webinar pada undangan yang ada di Email / Whatsapp kemudian
peserta akan diarahkan menuju halaman ezTalks

Meeting ID
Ketik Nama/Instansi Peserta
Ketik Alamat Email
Klik Tombol Ini

Setelah peserta di arahkan ke halaman ezTalks, peserta akan melihat tampilan seperti diatas, Kolom
pertama merupakan kolom keterangan Meeting ID, kemudian Peserta diharuskan mengisi
Nama/Instansi Peserta di kolom ke dua, kemudian inputkan email peserta di kolom terakhir, jika
sudah di ketik, klik tombol Interactive Meeting
Setelah mengklik Interactive Meeting, peserta akan di arahkan ke Halaman Download software
ezTalks (bagi yang belum menginstall aplikasi ezTalks)

Peserta akan mendapati tampilan diatas, Klik Tombol Save File untuk menginstall aplikasi ezTalks,
jika Pop-up tidak muncul, klik download & run ezTalks. Setelah selesai mendownload aplikasi
ezTalks anda harus menginstall aplikasi ezTalks dengan cara mengklik file eztalks-download.exe yang
telah anda download

Setelah download selesai peserta akan melihat tampilan aplikasi ezTalks seperti ini

Jika anda melihat tampilan diatas muncul, anda telah selesai menginstall aplikasi ezTalks, untuk
mengikuti Webinar kami, peserta bisa langsung mengklik tombol Join a Meeting pada aplikasi ini dan
menginputkan kembali Meeting ID dan Nama Peserta

Kemudian klik tombol Join

Tentu saja langkah-langkah diatas hanya berlaku jika anda baru pertama kali melakukan Webinar
menggunakan ezTalks, jika anda sudah menginstall aplikasi ezTalks. Anda akan melihat tampilan
seperti dibawah ini ketika anda mengklik tautan pada Link Webinar pada undangan yang dikirimkan
oleh Penyelenggara

Klik checkbox Remember my choice for ezTalks links kemudian klik tombol Open Link, sesaat
kemudian anda akan di arahkan ke aplikasi ezTalks untuk mengikuti Webinar yang dilakukan oleh
penyelenggara.

