Zoom videomöte
Här följer instruktioner för dig när du skall ansluta till Zoom. Det mesta av detta sker automatiskt och
du behöver ofta inte göra mer än att klicka på länken du fått.
Är ni flera på samma ställe kan ni med fördel dela på en dator så är det färre uppkopplade samtidigt.
Om bild eller ljud hackar så hjälper det ibland att stänga av sin egen bild/video (se nedan).

Vad behöver du?
•

Bärbar dator, iPad eller mobil.
Har du en stationär dator krävs det att du har separat mick, högtalare och kamera inkopplad.

•

För ljudet är det bra om du har ett skönt headset men det går att vara med ändå, fast risken
är att ljudet blir sämre både för dig och övriga deltagare.

•

Kamera finns i din bärbara dator samt i din iPad och mobiltelefon. Har du ingen kamera så
kan du ändå vara med men då bara med ljud.

•

En kopp kaffe är inte heller dumt :-)

Anslut till mötet
1. För att ansluta till mötet så klickar du på denna länk du fått så öppnas programmet i din dator,
din iPad eller din mobil.
2. Använder du iPad eller mobiltelefon så behöver du ladda ned en app först. Den heter ”Zoom
Cloud Meetings”.
3. Använder du datorn så kommer du
första gången bli ombedd att ladda
ned en app (se bilden till höger).
Detta kan du med fördel göra innan
ert första möte så att du vet att den
finns på plats och allt fungerar.
4. När du ansluter första gången är det
bra om du passar på att skriva in ditt
namn så att man ser vem som är med även om inte kameran är igång.
5. Längst ned till vänster i det fönster som strax öppnas finns en ikon för mikrofonen och en för
kameran. Om dessa är överstrukna så är din mikrofon och kamera ”mutad”, alltså avstängd. För
att andra skall höra och se dig så klickar du i så fall en gång på mikrofonen respektive kameran så
att ljud och bild slås på.
6. Kamera kan du ha på hela tiden eftersom det är trevligt att se varandra. Däremot är det bra att
ha mikrofonen avstängd när du inte ska prata. Då störs andra inte av dina eventuella
bakgrundsljud.

Lycka till!

