INSTRUKTIONER ZOOM
FÖR DELTAGARE

Anslut till Zoom-mötet - PC
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Det digitala mötesrummet öppnar 15 min. innan
mötet startar. Anslut i god tid för att säkerställa
att allt fungerar som det ska.
Du behöver en enhet med en webbkamera
och ljud. Bäst är om du använder en laptop, i
andra hand funkar det med en platta
(inbyggd eller extern kamera krävs). Det är
viktigt att du har bra uppkoppling – fast
internet med sladd är att rekommendera då
wifi och 4G kan vara osäkert
1. Öppna mötesinbjudan i din mailklient, ex
Outlook. Klicka på möteslänken.
2. Din webbläsare öppnas och du kommer att
få frågan om du vill köra eller spara Zooms
installationsfil för skrivbordsappen. Klicka
på knappen Kör. Zoom skrivbordsapp
installeras.
3. Zoom kommer att öppnas på din dator
efter installationen. Skriv in ditt namn i
textrutan, det är det namnet som kommer
att visas inne i Zoom-mötet. Klicka sedan
på knappen Join.
4. I dialogrutan som visas, klicka på knappen
Join with Computer Audio. Du behöver nu
invänta att host/värd för mötet bekräftar
ditt deltagande, därefter är du inne i
Zoom-mötet!
Du kan testa programmet och din
utrustning genom att ansluta till ett
testmöte: http://zoom.us/test. Där kan du
testa dina inställningar, t.ex. om du ska
använda headset, extern ljudpuck eller dylikt
Har du problem med att ansluta – testa en annan webbläsare
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Så här får vi till ett bra möte
Så här får du till ett bra möte
1. När du kommer in i mötet är det viktigt att din mikrofon är på ”Mute”, låt den vara i det läget under mötet om
du inte har ordet och ska prata. Headset är att föredra. Du ”Mutar” manuellt genom att klicka på mikrofonen
(A). Din kamera startar du genom att klicka på kameran (B).

2. Har du frågor under mötet ställer du frågorna i chatten (C). Moderatorn samlar ihop frågorna och
mötesvärden besvarar sedan dessa. Frågorna är synliga för alla om inte du väljer annat

3. Uppstår tekniska frågor, använd chattfunktionen i första hand.
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Tips och trix vid dålig uppkoppling


Hackar ljudet eller videon? Vissa personer har sämre uppkoppling på vissa ställen på
arbetsplatsen/hemmet. Ha gärna fast nätverkskabel i kopplad i din dator.



Om ni inte kan förbättra uppkopplingen, testa att stänga av videon under resten av samtalet. Det blir då ett
bättre ljud för personen när den delar och lyssnar.



Testa en annan webbläsare om det fortfarande hackar.
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Visa olika vyer
Dator: Uppe till höger finns det en knapp som antingen heter “Gallery view” eller “Speaker
view”. Med Gallery view kan du se alla samtidigt. Med speaker view blir det en större bild på
den som pratar. Beroende på vem som pratar/delar hamnar denna person i fokus med speaker
view.

Mobil: På mobilen finns också speaker-och gallery view. Du har speaker view på om du inte
gjort någon ändring. Svajpar du till höger får du gallery view. Du kan dock inte se alla personer
samtidigt, utan endast 4 personer i taget. Vill du se flera deltagare får du fortsätta att svajpa åt
höger.

● Visa chatten. Det finns en intern chatt som man kan använda. Man kan skicka
meddelande till hela gruppen och till enskilda/privata meddelande till specifika
personer.

● Dator: På datorn finner du chatten när du för musen ner till menyn på Zoom. Till
vänster om den gröna knappen “Share” finner du en knapp som heter “Chat”.



Mobil: På mobilen hittar du chatten genom att trycka på menyalternativet “More”,
längst ner till höger, när du kommer in i Zoom-samtalet.

Så här får vi till ett bra möte

Breakout rooms – samtal i mindre grupper

Endast ni i rummet ser vad som
skrivs i chatten

Ni kan bjuda in mötesledaren till ert
rum om ni vill ha hjälp eller fråga
något

