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“Seniorer 
hjälper seniorer 

med IT.”

Introduktion till mötesprogrammet Zoom
Zoom, ett program för konferens via video
Programmet finns för de flesta typer av datorer och smarta telefoner.
Du laddar ner och installerar program eller app för den utrustningen du har, 
programmet används med ett betal eller gratis-konto. Det räcker med ett gratis-konto 
om du bara ska delta i möten. Men du måste registrera ett konto hos zoom.us för att 
kunna koppla upp dig.

Ladda hem Zoom - program eller app
App till telefonen (ZOOM Cloud Meetings) hämtas på AppStore om du har 
iPhone/iPad har du Android hämtas den på Google Play.
Har du en dator, Mac eller PC hämtar du programmet via en webb-läsare på länken 
nedan:

https://zoom.us/support/download

Delta i ett möte
Starta programmet/appen, klicka på Join a meeting, klistra in koden till mötet som 
du fått via e-post. Eller bara klicka på webb-länken.
Skriv in hela ditt namn, förnamn + efternamn (så andra i mötet vet vem du är)
Ange lösenord om det efterfrågas. 
Zoom försöker sedan koppla upp dig mot mötet. Först hamnar du i ett väntrum 
därifrån släpper mötesvärden in dig i mötet.

Skriv i mötes-ID

Skriv in
Förnamn Efternamn

Klicka på Join för att 
komma till mötet

Klicka i övre/nedre kant i 
bilden så kommer en 
meny upp, klicka på 
Manage Participants 
för att få upp deltagar-
listan

Här kan du också sätta 
på/stänga av video och 
mikrofon
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● Välj Manage Participants från menyn så öppnas ett sidofönster med alla 
deltagares namn.

● Till vänster i menyn syns symbolen av en mikrofon, genom att klicka på 
symbolen kan du sätta på/stänga mikrofonen. På en PC:n kan du från avstängt 
läge styra din mikrofon med mellanslagstangenten. Håll ner tangenten när du ska 
prata, när mikrofonen uppfattar ljud växlas bild och du syns och hörs hos alla. 

● Det är bra om mikrofonen som standard är avstängd när du inte pratar. Då slipper 
andra bli störda av tvättmaskiner eller annat buller som finns hos dig.

● Du kan skicka meddelanden med symbolen för Chat  till andra deltagare.

Menyn kan komma uppe eller nere i bild beroende på vilken hårdvara du kör på.
I menyn finns kontroller för bl.a. mikrofon, video  och Participients (deltagarlista)

I fönstret Participants ser du en rad för varje 
deltagare, symbol, namn, hand, mikrofon, kamera.

Längst ner i det fönstret finns knappar med texten 
Raise hand / Lower hand. Med den knappen kan 
man visa att man vill ha ordet. Höj din hand när du vill 
kommentera och vill ha ordet. Om fler höjer sin hand 
syns en turordning hos mötesvärden för de som vill 
säga något.

På bilden till höger syns att LS, LB och YL vill ha 
ordet.

Med Knappen Rename kan man ändra sitt 
mötesnamn.

Har du ingen kamera i din dator kan du ändå vara med, andra ser då ditt namn i 
stället för en bild. 

Det går även bra att stänga av kameran om du inte vill visa dig i bild.
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