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Zoom för iPhone och iPad
Inledning
Det här materialet ska förbereda dej för att kunna delta i möten via Internet med hjälp av
programmet Zoom.

Installation av app
Gå till App Store och sök efter Zoom Cloud Meetings. Installera den, men öppna den inte.
I exemplet nedan så är appen redan hämtad och är den inte det så står det HÄMTA i stället för
ÖPPNA.

Anslut till ett möte
När du blir inbjuden till ett Zoom-möte så får du ett mejl eller SMS med mötesinformation.
Förutom datum och tid för mötet så finns det en länk (markerad med blått) som går direkt till mötet.
Det finns också mötes-id och lösenord (Meeting ID och Passcode) längre ner. Det använder du om
du öppnar Zoom-appen själv, då måste de uppgifterna fyllas i för att komma vidare till mötet.
Det enklaste är att klicka på länken.
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Om du öppnat Zoom-appen själv så ser det ut så här.
Klicka på Join a Meeting och fyll i Meeting ID och Passcode. Fyll
också i ditt fullständiga namn. Det behövs för att det ska gå att
identifiera deltagarna utan förväxling. Appen kommer sen ihåg
namnet till efterföljande möten.
Första gången du loggar in blir du också ombedd att bekräfta
Zooms villkor med ”I Agree”.
Klicka på Call using Internet Audio.

Inne i mötet
iPhone

Symbolerna i den övre delen
Slå av/på högtalaren
Byta mellan främre/bakre kamera
Lämna mötet

Symbolerna i den nedre delen
Mute/Unmute, slå av/slå på mikrofonen
Stoppa/starta kameran
Dela skärm
Visar lista på deltagarna i mötet
Fler funktioner, se nedan.
Räck upp handen
Skicka meddelande
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iPad

Symbolerna
Lämna mötet
Mute/Unmute, slå av/slå på mikrofonen
Starta/stoppa kameran
Dela skärm
Visar lista på deltagarna i mötet
Fler funktioner, se nedan
Räck upp handen
Skicka meddelande

Skifta mellan Gallery vy där du
ser alla deltagarna och Active
Speaker vy där du ser den som
talar för ögonblicket och dej själv.

iPhone och iPad
Symbolerna släcks ner efter några sekunder om man inte rört skärmen, men tänds åter upp när du
rör var som helst på skärmen.
Om kameran inte är startad för en deltagare så ser du i stället det här
deltagarens namn.

tillsammans med

Att dela skärm från en iPhone/iPad kräver initialt några inställningar. Du får en länk
till Zoom Hjälpcenter som beskriver vilka inställningar som måste göras. Beskrivningen är på
engelska men om du använder Google Chrome så kan den göra en automatisk översättning till
svenska. Den innehåller många informativa bilder så det bör gå bra att förstå även på engelska.
Klicka på länken eller kopiera den till din webbläsare:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005890803-iOS-Screen-Sharing
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Räcka upp handen gör du när du vill säja något. Den som leder mötet ser det och lämnar ordet till
dej när det blir din tur. Kom ihåg att slå på mikrofonen (Unmute) innan du börjar tala och glöm inte
att stänga av den (Mute) när du är klar.
Skicka meddelande kan du göra när som helst. Du kan välja mellan att sända till alla eller någon
av de andra deltagarna. Det går inte att sända till någon som inte deltar i mötet.
Ändra namn. Om ditt namn blivit fel och du vill ändra det så går det bra att göra. Klicka på
för att få fram listan med deltagare. Ditt namn står högst upp i listan markerat med (me).
Klicka på ditt namn, då kommer några val fram. Klicka på Rename (byt namn). Radera det namn
som står och skriv in det nya. Tryck på OK. Som du ska se så går det här också att räcka upp handen
och slå av/slå på mikrofonen. Men det gör du enklare på det sätt som beskrivits tidigare.

Träna. Det går bra att träna på egen hand utan att det är något möte arrangerat. Öppna din
webbläsare och skriv in ”zoom.us/test” så kan du där testa de olika funktionerna.

Lycka till!
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