
Användarguide för Zoom
För att delta i hybriddelen av EFS årsmöte på lördag den 28 maj kommer ett
program att användas som kallas Zoom. Via zoom kommer du hemifrån att
kunna uttala dig med ljud och bild in i det fysiska årsmötet. Länk till zoom hittar
du i VoteIT. Här är en guide till hur du använder zoom.

Videomötessystem
Genom att använda Zoom kan man lätt skapa en virtuell mötesplats för möten, konferenser,

utbildningar m.m. Som deltagare i ett Zoom möte behöver man inte ha någon licens för

programmet. Man kan delta i ett videomöte genom att öppna länken till mötet direkt i sin

webbläsare, men det bästa är att hämta ner programmet Zoom till sin dator eller hämta

appen Zoom till surfplatta eller mobiltelefon. Länken till EFS årsmöte finns i VoteIT under

de punkter på dagordningen som ska avhandlas under hybridmötet.

Försök att sitta i en någorlunda tyst miljö för att slippa onödigt störande ljud på mötet. Det

är rekommenderat att koppla in ett headset till datorn/surfplattan/telefonen. Det går bra

med samma typ av headset som används till mobiltelefoner. Om möjligt försök att använda

ett WiFi-nät istället för mobilnätet för att delta i mötet.
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A. Delta i ett möte via dator
1. Klicka den utlagda länken i VoteIT som leder till Zoom-mötet.

2. Välj hur Zoom ska öppnas, i webbläsaren “Join from your browser” (förslagsvis

Chrome) eller appen/programmet. För att få bästa funktion, välj att följa länken:

download & run Zoom. Om appen/programmet redan finns installerat, välj att starta

den. Här är två olika bilder på hur det kan se ut på din dator:

Om du inte vill installera programmet zoom är det också möjligt att ansluta via din

webbläsare (understruket i blått på bilden ovan).
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3. I nästa ruta blir du nu ombedd att ange namn. Skriv ditt för- och efternamn och

vilken förening du företräder, t ex: Martin Luther, EFS riksstyrelse

Tryck sedan på “Join”.
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4. Du får nu fråga om att ansluta med kamera:

Tryck på “join with video”.

5. Du ska sedan godkänna att ansluta med ljud via din dator. Klicka på “Join with

computer Audio”. Om du har hörlurar så är det bra att använda dem.

Din mikrofon kommer automatiskt att vara avstängd när du ansluter till mötet.

6. Du bör nu se en zoom-webinar sida som ser ut såhär:
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Det går bra att ställa frågor till presidiet med hjälp av pratbubblan som heter “Chat”.

Via chatten  kan du också skriva yrkanden och förslag, eller fråga om teknisk support.

7. För att få bästa ljud och även om det uppstår problem med ljudet, använd

ljudinställningarna bredvid mikrofonsymbolen. Använd ”Test speaker &

Microphone” gärna innan mötet börjar.
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Hur begär jag ordet i mötet?
1. För att begära ordet trycker du på symbolen av handen “Raise hand”. Genom att göra

det ställer du dig på talarlistan. Den tekniska värden för mötet ser din hand och

skriver upp dig på talarlistan. Presidiet säger till när det är din tur att tala.

2. När du ansluter till mötet kommer din video att vara igång. För att sätta igång ljud

eller stänga av kameran trycker du på bilderna som föreställer kamera och mikrofon:

3. När diskussionen avslutas kl 12.00 kan du lämna mötet. För avluta deltagande i

mötet, tryck på den röda knappen “Leave”. Gå tillbaka till VoteIT och rösta.
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B. Delta i ett möte via mobilapp/surfplatta
1. Hämta ner appen Zoom från Appstore eller Google Play

2. Öppna länken i VoteIT som ska leda till Zoom mötet.

3. Appen öppnar sig och det går att skriva sitt namn. Skriv ditt för- och efternamn samt

vilken förening du företräder

4. Ge åtkomst till mikrofon genom att trycka ok vid förfrågan.

5. Ge åtkomst till kameran genom att trycka ok vid förfrågan.

6. För avluta deltagande i mötet, välj “Leave”
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