Så här öppnar du ett bokat möte i Zoom
Gå in i webbläsaren och skriv in www.zoom.us i adressfältet. Tryck Enter.

Därefter klickar du på Sign in / Logga in om du har det på svenska. Du hittar det uppe i höger hörn på sidan.

Du får nu upp en inloggningsruta. Skriv in den
epostadressen och lösenordet som är aktuellt för det
konto som du har fått behörighet till.
Klicka sedan på den blå knappen med Sign in.

Eftersom du bara tillfälligt ska använda kontot så se till att
där INTE är någon bock i rutan för att fortsätta vara
inloggad.

När du kommer in på Zoom kontot så landar du först på profilsidan.
Gå till vänsterkanten och klicka istället på Meetings / Möten

Du kommer nu in på sidan med översikt på de möten som är inbokade och aktuella. Titta igenom så inget krockar! Kontakta i så fall den som är
huvudansvarig för konto
Höll muspekaren över det mötet som du ska starta – klicka INTE!
När du bara håller över så kommer 3 knappar i slutet av raden att visas. Genom att klicka på den blå knappen med Start så startar du upp
mötet.

Nu kan den här dialogrutan komma upp. Har du Zoom nedladdat på datorn som app så klicka på Öppna Zoom Meetings
Kommer den rutan inte upp så klicka på den blå knappen Launch Meeting

När nu mötet startar och du är på väg in i mötet så är det viktigt att klicka på den blå knappen ”Join with Computer Audio”. Detta gör så att ljudet kommer
att fungera. Missas detta så kommer alltså ljudet inte att fungera. Då behöver man stänga ner och börja om med att gå in i mötet på nytt.

Nu är du inne och mötet öppnat för andra att delta.
Längst ner till vänster ser du att ljudet är aktivt och att kameran är avstängd. Att den inte är aktiverad ser du genom att där är ett rött streck över. Klickar du
på kameran så startar den ifall du har en kamera installerad på datorn/ den enhet du är på.

Lycka till!

