
Delta i möten med videokonferensverktyget Zoom
Skype, Teams, Google Meet och Zoom är vanliga videokonferensverktyg.
Vimmerby kommun har ett fåtal zoomlicenser, vilket betyder att man kan bjuda in till möte med zoom. 
Vårt huvudverktyg för videomöten är skype för företag.

Nedan beskrivs hur dom som användare kan ansluta dig till en mötesinbjudan som du får av någon 
internt eller externt.
1. Inbjudan

Nedan ser du en inbjudan. Du behöver ofta bara klicka på länken för att påbörja anslutningen till mötet. 
Bra att veta är att längre ner i inbjudan finns ofta ett telefonnummer och en kod för att ansluta via 
telefon om du har behov av det.

Notera att det skiljer mellan "Passcode" om du ansluter via länken överst eller ansluter via telefon. Det 
beror på att telefoner inte kan hantera bokstäver och därför gör det automatiskt en sifferkod för de som 
ska ansluta via telefon.

2. Anslut till mötet

När du tryckt på länken i inbjudan så kommer du till följande dialog. Du behöver inte ha något zoom 
konto för att delta i skypemötet.

Du väljer att trycka på "Launch meeting"



3. Installera plugin för zoom i webbläsare

Om du tidigare inte installerat ett plugin för zoom (program) i webbläsaren så kommer du behöva göra 
det efter att du tryckt på "Lauch Meeting".
Det kommer då dyka upp en ruta där du ska välja "Kör". Då kommer ett litet program att installeras i din 
webbläsare som gör att ljud och video fungerar.

4. Ljud

Här anger du om du vill använda datorns högtalare och mikrofon eller om du vill ringa in till mötet 
istället. Normalt vill du använda "Computer Audio" och du trycker då "Join with Computer Audio".

5. Meny och knappar

När du kommer inte så finns det ett antal knappar i menyn.
Beroende på om du är den som bjuder in så har du olika behörigheter.
De vanligaste funktionerna man är ute efter är

• Leave – Den röda knappen använder du för att lämna mötet.
• Mute – Med den knappen sätter du på och stänger av din mikrofon. Om det är ett rött streck över 

mikrofonen så är den avstängd. Tänkt på att ha den avstängd om du inte talar. Det gör att risken 
för eko i mötet blir mindre.



• Starta video – Denna knapp starta och stänger du av din kamera. Om det är ett rött streck över 
kameran så är den avstängd. Under möten ska kameran vara igång.

• Participants – Med denna knapp kan du se en lista över mötesdeltagare.
• Share content – Med den funktionen kan man visa dokument som man vill visa.
• More – Här finns ytterligare funktioner.

6. Inställningar för ljud och bild.
Om du upplever att du inte hörs eller inte hör så kan du behöver justera vad som är din mikrofon och din 
högtalare. Det gör du genom att trycka på pilen jämnte mikrofonen. Du får då upp de olika möjliga 
mikrofonerna och högtalarna som du har på din dator.


