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Guide för att delta på Zoom-möten i Ölmstad Pingst
Det finns flera sätt man kan ansluta till ett Zoom-möte via en dator. Man kan ansluta via sin
webbläsare eller via en liten Zoom-programvara. Man kan ansluta som gäst eller via ett eget
konto. Denna guide kommer inte beskriva hur man skapar ett eget konto.

Anslut som gäst via webbläsare
Om man enbart använder sin webbläsare för att ansluta till Zoom kan man inte använda all
funktionalitet men det är tillräckligt för att delta på ett Zoom-möte.
På https://olmstadpingst.com/ hittar du länk till Zoom-mötet på start/aktuelltsidan och
Intranätsidan. Klicka på länken.
Följande fönster öppnas. Eventuellt får du klicka en gång på ”Launch Meeting” för att få upp
alternativet ”Join from Your Browser”. Klicka på den länken.

I följande fönster skriver du in ditt namn som gäst. Inget konto skapas.
Klicka i ”I’m not a robot”. Klicka på ”Join”.
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Vänta nu på att du blir insläppt i Zoom-rummet.
Under tiden kan du gärna testa att din mik, högtalare och kamera fungerar i Zoom.

Anslut som gäst via Zoom-programvaran
Zoom fungerar bättre om du väljer att installera en liten programvara.
På https://olmstadpingst.com/ hittar du länk till Zoom-mötet på start/aktuelltsidan och
Intranätsidan. Klicka på länken.
När följande fönster öppnas klicka på ”Download now”.

Klicka på ”Save File” när följande fönster (eller liknande) öppnas.
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Det ser nu olika ut beroende på vilken webbläsare du använder. I Firefox finns en pil uppe till
höger (enligt bild nedan) du kan klicka på för att se nedladdade filer. Du ser då de filer du
laddat ner. Högerklicka på den fil som heter något med Zoom. Välj ”Open containing folder”.
Där kan du dubbelklicka på filen som heter något med Zoom.

Efter att du startat installationen genom att dubbelklicka följer du de instruktioner som visas.
Installationen går snabbt. När den är klar kommer du till följande fönster. Vänta nu tills du blir
insläppt i Zoom-rummet.
Under tiden kan du gärna testa att din mick, högtalare och kamera fungerar i Zoom.

När du nästa gång klickar på länken på webbplatsen får du följande fråga (det kan se lite
olika ut beroende på webbläsare). Då är det bara att klicka på ”Choose Application” så
startar programvaran och du kommer till Zoom-rummet.
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Välj ”Zoom Meetings”.

Om det inte fungerar att komma till väntrummet och bli insläppt är bästa rådet att stänga och
därefter starta webbläsaren igen. Klicka på möteslänken på webbplatsen och försök igen.

Inne i Zoom
Inne i Zoom finns många funktioner. De viktigaste att känna till är de för att tysta (muta)
micken och stoppa videokameran.
För att tysta eller aktivera micken klickar du på mick-bilden nere till vänster i Zoom. Behöver
du byta mick klickar du på den lilla pilen bredvid mick-bilden. På motsvarande sätt kan du
byta högtalare om du behöver.
För att aktivera eller stoppa videokameran klickar du på filmkamerabilden. Genom att klicka
på den lilla pilen kan du byta kamera om det inte fungerar.

