Hej!
Här kommer lite instruktioner för Zoom.
Här nedan går jag igenom 2 olika sätt att ansluta till ett möte.

Alternativ 1.
Steg 1: Klicka på möteslänken du får inför mötet.
Steg 2: Alternativet ”join from browser” (delta via webbläsaren) kan komma upp
automatiskt. Om det inte dyker upp väljer du ”download & run Zoom” (ladda ner och
kör Zoom).
Steg 3: Alternativet ”join from browser” kommer dyka upp.
Steg 4: Om du blir tillfrågad - logga in på ditt Zoom-konto. Om du inte har ett Zoomkonto, klicka på ”sign up free” (registrera dig gratis) och skapa ett konto.
Steg 5: Du kommer uppmanas att skriva in ditt namn och mötets lösenord
(passcode) om detta inte var inkluderat i anslutningslänken.
Steg 6: Klicka på ”join” för att komma in i mötet.
Om det dyker upp frågor om att Zoom vill ha tillgång till ljud och video trycker du på
tillåt. ”Join with computer audio” och “join with video”.
Här hittar du Zooms egna instruktioner på nätet (på engelska).

Alternativ 2:
Om du har installerat Zoom-klienten på din dator kan du logga in med endast mötesid och mötets lösenord.
Steg 1:
Såhär ser det ut på min dator när jag öppnar programmet.

Steg 2:
Jag väljer ”sign in” och kommer till denna vy nedan. Där fyller jag i min mejladress
och lösenord och trycker på ”sign in”.

Steg 3:
När jag loggat in kommer jag till denna vy nedan. Observera att det kan se lite
annorlunda ut på din dator om du har en PC. Jag använder en Mac och det kan
ibland finnas vissa små skillnader.
Klicka på den blå ikonen där det står ”join”.

Steg 4:
Du får då upp denna ruta du ser
till höger, där du ska fylla i
mötes-id (”Meeting ID”). Här är
mitt namn ifyllt då jag angett det
i mitt konto eller på ett tidigare
möte. Är ingenting ifyllt här kan
du skriva in ditt namn. Kryssa
inte i rutorna och tryck på ”join”.
Det kommer då upp ytterligare
en ruta där du ska fylla i
lösenordet för mötet (Passcode).
Fyll i detta så är du ansluten.
Om det dyker upp frågor om att
Zoom vill ha tillgång till ljud och
video trycker du på tillåt.
”Join with computer audio” och
“join with video”.

