
Hej alla medlemmar!

Nybörjare eller avancerad. Nu har du möjlighet att deltaga på en snabb genomgång av i Zoom 
innan introträffen torsdag 17 dec, kl 18.00-19.00.

Test/enkel genomgång, torsdag 17 dec, kl. 17.00-17.40
Syftet med testmötet är att alla ska få tillfälle att i förväg bekanta sig med ett digitalt möte i Zoom 
och att säkerställa att tekniken fungerar innan vi startar introträffen inför nästa års miljö-
diplomeringscirkel kl. 18.00-19.00. 

Under testmötet går vi igenom en del funktioner i Zoom och testar hur det är att ”Zoom-mötas”.
Inbjudningslänk till båda mötena bifogas i mailet. 

I mailet hittar du de båda inbjudningslänkarna. En länk till genomgången kl 17.00-17.40 och en 
till introträffen kl. 18.00-19.00.

Gröna hälsningar
Anette

*********************************************************************

Vill du testa i förväg?
Om det är första gången du ska ansluta till ett Zoom-möte är det bra att testa i förväg.
Klicka på länken för att testa att gå in på ett Zoom-möte: www.zoom.us/test

Här testar du:
1. Att du kommer in i Zoom-mötet
2. Att din mikrofon och ditt ljud fungerar 

Dator rekommenderas i första hand eftersom det då går att läsa dokument som visas upp på 
skärmen under mötet. Datorn behöver ha mikrofon och helst även kamera. Om du har en äldre 
dator, testa först med mobil eller surfplatta. 
Går att komplettera med separat kamera/headset/högtalare. 

Gör så här:
Anslut till Zoom via dator (fungerar med både Pc och Mac), mobil eller surfplatta. 
(Om du ska använda mobil/surfplatta, börja med att ladda ner zoom-appen från App Store eller 
motsvarande.)

1. Klicka på en av länkarna nedan
2. Följ instruktionerna. 

Om du använder dator kan detta inkludera att ladda ner Zoom-appen, men oftast inte.
3. När du släpps in, Klicka på ”Test Speaker and Microphone”, innan du klickar på ”Join with 

Computer Audio” (mobil/surfplatta: ”Join with Audio on this device”).
4. Du ser dig själv i bild och är i framme i zoommötet.
5. Om du rör på muspekaren kommer en menyrad upp längst ner i bild. Nere till höger finns 

en röd knapp där det står ”Leave meeting”.

Om något inte fungerar, prova först att klicka på länken igen eller prova att ansluta via mobilen. 
Behöver du hjälp hör av dig i god tid så hjälps vi åt att reda ut. 

Du behöver inte anmäla dig för att vara med på  testmötet ovan. Här testar du helt själv. 
Som extra stöd bifogar vi detaljerade instruktioner. Vi rekommenderar dator i första hand. 
Numret på slutet är mötes-id, om du skulle få en fråga om det.
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