
 

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 använda inbjudningslänken direkt i sin webbläsare, 
men det bästa är att hämta ner programmet Zoom till sin dator eller hämta appen Zoom 
till surfplatta eller mobiltelefon.


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. 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.


A. Delta i ett möte via dator


1.Klicka på länken i inbjudningsmailet eller den utlagda länken på Ping Pong som ska leda 
till Zoom mötet.

2.Välj hur Zoom ska öppnas, i webbläsaren (helst 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.
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3.I nästa meny finns det möjlighet att välja om man vill använda webbkameran direkt när 
man deltar i mötet eller inte.


4.I programmet finns nu möjlighet att stänga av/sätta på mikrofon eller webbkamera.

5.Det går bra att ställa frågor med hjälp av chatten.
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6.En bra regel är att stänga av mikrofonen när man inte använder den för att slippa få 
onödigt bakgrundsljud under mötet.

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.


8.Varje deltagare kan dela sin skärm med andra deltagare i mötet. 

9.I menyn för skärmdelning (Share) väljer man vilket öppet program man vill dela med de 
andra deltagarna.

10.Det går bra att även dela med sig av sin dators ljud t.ex. om man vill dela en film med 
de andra deltagarna, välj då ”Share computer sound”


11.För avluta deltagande i mötet, välj End meeting. 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B. Delta i ett möte via mobilapp

1. Hämta ner appen Zoom från Appstore eller Google Play

2. Öppna länken i inbjudningsmailet eller på Ping Pong som ska leda till Zoom mötet.

3. Appen öppnar sig och det går att antingen logga in med sina användaruppgifter från 

HB eller bara skriva sitt namn.


4. Välj om kameran ska användas eller inte.

5. Välj om mikrofonen ska användas eller inte


6. Delningsfunktionen fungerar inte på samma sätt i datorversionen av programmet

7. Genom att klicka på ”Share Content” går det bra att dela bilder, eller en webbsida från 

mobilen.

8. Lämna möte genom at välja ”Leave”
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