Hur man ansluter till ett möte

Då var det dags att ansluta sig till ett zoommöte. Detta kan ske på flera olika sätt.
Det krävs att någon som har registrerat ett gratis konto hos Zoom antingen startar
ett nytt möte eller planerar ett möte. Det vanligaste sättet är att planera ett möte i
förväg
Oavsett vilket sätt värden använder så krävs det att du får en länk och/eller ett
”Meeting ID” och en ”Passcode” för att kunna ansluta till mötet.
Antingen så får du ett mail eller sms med dessa uppgifter direkt från värden eller så
har han valt att automatiskt generera mail med följande innehåll:
”Här är länken till mötet:
https://zoom.us/j/91046031935?pwd=cTVBcjF0aEFSVS9YZ0ZKbEZudXlxdz09
eller
Meeting ID: 910 4603 1988 Passcode: 457038” (detta är ett exempel)

För att ansluta till mötet kan du antingen klicka på länken och då ska Zoom starta
upp anslutningen till mötet och du testar ljud och mikrofon innan du ansluter
eller öppna Zoom genom att klicka på Zoom ikonen och sedan klicka på ”Join”,
anslut.
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När du valt detta alternativ öppnar sig nästa fönster:

Här ska du, i översta raden, skriva in det Meeting ID: xxx xxxx xxxx som du erhållit i
meddelandet. I andra raden ser du det namn som kommer att synas på din bild som
andra användare ser av dig, och du kan ändra den om du vill.
I den första av kryssrutorna där under kan du välja om du vill ansluta med ljud och
samma gäller i andra rutan som avser bilden, du bockar i om du väljer att inte ansluta
med ljud och bild. Där efter klickar du på ”Join” och nästa fönster dyker upp:

Och då fyller du i den Passcode: xxxxxx som du fick och sedan klickar du på ”Join
meeting” och du kommer in i mötet som Zoom startar upp ansluts till mötet och du
kommer att få testa ljud och mikrofon innan du ansluter
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Och då ska du vara inne i mötet, om du inte är med på bild får du klicka på symbolen
nere till vänster som heter ”Start video”.
Ditt ljud kan vara avstängt av värden och för att du skall höras får du antingen klicka
på ”Unmute”, nere till vänster, eller hålla nere mellanslagstangenten när du pratar.

