1. Så här fungerar Zoom.
Zoom är ett mycket vanligt verktyg för föredrag och möten på distans. Programmet
fungerar antingen via en webbläsare, ett nedladdat program på din dator eller via ett
nedladdat program på mobilen eller surfplattan. Innan du deltar i ett Zoom-möte är det
bra att se till att ljud (mikrofon och högtalare) och bild (webbkamera) fungerar. Om du inte
deltar i själva presentationen så är det viktigt att du koppla ifrån mikrofonen, för att undvika
störande bakgrundsljud hos föredragshållaren! (Klicka på ikonen som föreställer en
mikrofon). Du ser att den är inaktiverad då du ser ett sträck över den! På samma sätt kan
du även stänga av kameran, om du inte vill att föredragshållaren eller övriga deltagare ser
dig. Detta sparar även nätets kapacitet, vilket höjer kvaliteten.
För att Zoom skall fungera måste du naturligtvis vara uppkopplad till nätet!
Har du en Windowsdator gå till punkt 2.
Har du en Androidtelefon eller pekplatta gå till punkt 3.

2. Då du deltar i ett Zoom-möte för första gången med en Windowsdator
2.1. Klicka på länken du fått för Zoom-mötet (antingen via e-post eller webbsidorna)
2.2. Om du första gången använder Zoom ber webbsidan dig ladda ner och installera
Zoom. Gör det!
2.3. Du kan även välja alternativet att inte ladda ner applikationen, utan endast
använda webbläsaren. Det här alternativet är vanligtvis kvalitetsmässigt sämre, så
välj hellre att ladda ned appen.
2.4. Tryck på Download Now vid texten: Don’t have Zoom Client installed? Tryck Download
Now när den visas.

2.5. När nedladdningen är klar, dubbelklicka på den nedladdade filen nere i vänstra
hörnet, om du använder Chrome webbläsare. Andra webbläsare meddelar på olika
sätt när nedladdningen är färdig.

2.6. Datorn frågar vanligtvis om du vill tillåta att programmet som installeras kan göra
förändringar i din dator, svara ja!
2.7. I det här skedet installerar datorn Zoom.
2.8. När installationen är färdig, är det bara att klicka på launch meeting, skriva in ditt
namn och delta i mötet.
2.9. När du nästa gång deltar i ett Zoom-möte är allt redan installerat och du kan gå
direkt till mötet.
3. Då du deltar i ett Zoom-möte första gången och använder en Androidtelefon eller
pekplatta.
3.1. Tryck på PlayStore-ikonen.
3.2. Sök Zoom genom att skriva in namnet i fältet med förstoringsglas.
3.3. Välj Installera Zoom.
3.4. När installationen är klar kan du klicka på länken till mötet du fått via e-post eller på
webbplatsen.
3.5. Skriv in ditt namn och delta i mötet.
3.6. Nästa gång du deltar är det bara att klicka på länken till mötet, ge ditt namn och du
är inne.

Kom ihåg att röra din mus på PC:n ibland om du vill se
de olika knapparna på skärmen.
Skaka lite på din androidmobil för att se de olika
knapparna på skärmen

Du har följande knappar nedtill på din PC-skärm:
1. Mute = ljudet på eller av (ser ut som en äggkopp)
2. Videokamera = på eller avstängd
3. Participants = mötesdeltagarna. Klicka knappen så ser du vilka personer som
deltar på mötet. Klicka knappen på nytt och göm deltagarlistan
4. Polls = delta i röstning
5. Chat = du kan skicka meddelande till alla eller någon speciell
6. Reaction = raise your hand mm. visar att du reagerar på något sätt
7. Röd/vita END Denna knapp trycker du när du vill avsluta ditt deltagande i mötet.
Uppe till höger när du klickar ikonen har du:

Alla mötesdeltagare = Gallery
Trycker du speakern ser du den som talar.

