
Microsoft Teams är kommunens 
system för videokonferens. Du 
ansluter till ett möte genom att 
klicka på möteslänken och ansluter 
dig som gäst.

Testa gärna innan skarpt läge. Mötet är 
öppet för anslutning i samma ögonblick 
som du får mötesinbjudan. Du kan alltså 
prova fl era dagar i förväg att ansluta. Tro-
ligen möts du av beskedet att du är den 
ende deltagaren i mötet, men det räcker 
för att du ska veta att tekniken fungerar.

Eftersom din iPad har mobilt bred-
band fungerar videokonferensen överallt 
där det fi nns täckning för Tele2. Saknas 
täckning kan du ansluta till WiFi om 
sådant fi nns där du befi nner dig.

Mötesinbjudan
Acceptera mötesinbjudan. När du får 

bokningen, välj acceptera eftersom det 
informerar mötesinbjudaren att du är 
beredd.

I god tid inann mötet börjar (gärna 
minst tio minuter före), klicka på mötes-
länken. Är du först kommer det att fram-
gå att du är den ende i mötesrummet. Det 
gör inget att du är själv.

Ställ iPad’en framför dig eftersom ka-
meran fi lmar dig. Du ser dig själv i ett litet 
fönster och kan justera iPad’ens lutning.

Mikrofonen i iPad’en är bra och tar 
med ditt ljud direkt.

När du inte talar, klicka på mikrofon-
symbolen för att avaktivera mikrofonen. 
När du vill tala, aktivera mikrofonen igen.

Aktivera kameran, det betyder mycket 
för övriga mötesdeltagare att kunna se dig 
där du är. Närvarokänslan blir bättre.

Mötesledaren bestämmer
Mötesledaren bestämmer över mötet 

och ger instruktioner om hur och när du 
får ordet.

Många distansmöten låter deltagarna 
begära ordet genom att skriva i chatten. 
Det ser i sådana fall ordföranden, som 
fördelar ordet när det blir din tur.

Support
Det fi nns ingen support att få i sam-

band med möten. 
Den bästa supporten är därför att själv 

testa i förväg. Ta hjälp av din nämndse-
kreterare. om det fi nns frågor.

På AppStore söker du på Microsoft Teams.

Du ombeds skriva ditt namn och det gör du. Är 
ni fl era i mötet med samma förnamn, skriv även 
ditt efternamn.

Ta fram mötesbokningen, enklast är att du öppnar 
kalendern och öppnar mötet. Där klickar du på 
Anslut.

Du får frågan om åtkomst till mikrofon, svara 
OK. Du får frågan även om åtkomst till kamera 
och det är OK även där.

När du möter denna bild är du i mötet. Det är 
mötesinbjudaren, som måste godkänna din an-
slutning. När du blivit godkänd kan du aktivera 
både kameran och mikrofonen.

Du ansluter som gäst.
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