Då fortsätter vi med möjligheterna i
1 Intro
2 Vanliga funktioner
3 Specialfunktioner
Bensträckare och övningstillfällen
under presentationen

Zoom

Allmänt om Zoom

Zoom är en app som kan användas på datorer, mobiler och surfplattor.
Appen är gratis och hämtas genom en möteslänk eller i Appshoppen.
Som brukligt får du ett antal frågor att fylla i. När du är klar har du Zoom-ikonen
med vit kamera på blå botten på din skärm.

Se till att uppdatera för att få nya funktioner och bättre säkerhet/skydd.
Om man vill använda finesserna i Zoom kan man skapa ett konto (kostnadsfritt)
och göra diverse egna inställningar som kan hjälpa dig under mötet.

Kontot behövs också då du vill skapa och bjuda in till ett möte.

Skillnad värd - deltagare
Den som bjuder in till ett Zoom-möte kallas värd (host) och har ett förbetalt
konto för detta.
Från 14,99 USD / mån för 3-100 deltagare, obegränsad tid och antal möten.
2 enheter eller under 40 min är gratis.
Deltagare betalar ingen avgift till Zoom.
Värden kan även dela eller flytta över värdskapet till en eller flera deltagare.
Som värd kan man stänga av deltagarnas mikrofoner och kameror och till och
med kasta ut dem från mötet (t ex om de uppträder störande eller inte
presenterar sig).

Roligare är att kunna spela in ljud och bild för senare användning. Record
Man har även möjligheten att visa presentationer som denna, bildspel eller
annan vald information som finns i en deltagares dator. Share Screen

Samt göra omröstningar, Polls.

Skapa möte (Schedule) med Zoom
Den som har ett konto hos Zoom bokar ett möte med namn och tidpunkt.
Man kan då även förbestämma flera ”regler” för mötet
dels genom värdens inställningar på Zoomkontot samt vid mötesbokningen.
T ex kan mötet ha ett väntrum eller vara återkommande varje vecka.
Vid bokningens slut får man en länk till mötet och
dess Meeting ID-nummer och passcode.
Använd kopieringsmöjligheten för att meddela dessa till mötesdeltagarna
så de kan logga in när det blir dags.
Klistra in länken i ett e-mail, i en facebook-grupp, i ett Messenger-meddelande
eller på något annat digitalt sätt
eller skriv på en papperslapp som delas ut.

Boka Zoom-möte
Starta Zoom,
Logga in
och Schedule

Gå tillbaka hit och starta
mötet när det är dags.

Save och
kopiera länken

Inloggning för deltagarna till Zoom
Beroende på hur deltagarna fått information om mötet
kan de logga in med följande alternativ.

Klicka på ”Join our Cloud …” och du kommer direkt
till mötet, om du har Zoom installerat.

Länken brukar också vara snabb, men kanske får du
fylla i ditt namn, mötets ID eller passcode.

Har du endast tillgång till ID och passcode måste du
starta Zoom själv. Klicka på
och ”Join a meeting”
samt fyll i ID-nummer, ditt namn och passcode
varefter frågorna kommer fram.

Då tar vi en titt på Zoomskärmen
som det ser ut på en dator, Nu tillsammans, ni får snart prova själva

View / Vy

Gul kant runt
den som pratar

Kamera på / Kamera av
Fler deltagare på
nästa sida
Klicka eller Page down

Ljud och bild

Mötets funktioner

Lämna
mötet

Ljud och bild-ikonerna
Nere till vänster på skärmen finns av/på – knapp för din mikrofon och kamera
Rött snedstreck betyder att det är avstängt
Utan snedstreck är funktionen på
Texten beskriver vad som sker om man klickar på ikonen, dvs inte nuvarande status.

Mute = tysta

Unmute = låt tala

Upp till höger kan du välja vad din skärm ska visa
Gallery view visar många små bilder på deltagarna, som de nio
prickarna.
Speaker view visar den som talar i en stor bild och växlar med
talare samt få, små bilder på andra deltagare ovanför.
Det kan finnas fler alternativ och man kan även flytta videobilderna
om man önskar en viss ordning på skärmen eller nåla en eller flera
(pin/multipin) för att se bättre.

Under videobilderna finns några funktioner
(Tryck Alt-tangenten eller rör musen över skärmen så kommer de fram)

Deltagarlista Meddelanden
(se nästa bild) till alla eller privat

Raise hand /
klappa händer /
tumme upp/mm

Antal uppkopplade
Antal meddelanden du inte läst

Leave-knappen klickar du på för att lämna mötet
(nere till höger)
Polls

mer om Share Screen och Polls senare

Då är det dags att ni själva gör en tur på Zoomskärmen
View / Vy
Gul kant runt
den som pratar

Kamera på / Kamera av
Fler deltagare på
nästa sida
Klicka eller Page down

Ljud och bild

Mötets funktioner

Lämna
mötet

Chat
Så här kan det se ut när man skriver till alla (Everyone)
Eller privat(-ely) till en person
Man väljer vem man skriver till
Med ”v” , i röda ringen
och skriver meddelandet längst ned
Skicka med Enter

Bra exempel på vad man skriver
är sånt som andra behöver kopiera
T ex länkar, telefonnummer,
E-postadresser, mm
Det som skrivs allmänt och till värden
sparas i en textfil som tillhör mötet.

Deltagarlistan
där man kan se vilka som är med,
om de har mic/kamera på/av

Mötets allmänna mikrofonhantering

och med More>

Byta sitt namn = Rename
Stänga av kameran (stop video)
Chat, om du vill skriva privat

Mötets allmänna mikrofonhantering görs på deltagarlistan.
Vid ett litet möte kan alla ha mikrofonerna på hela tiden. Man kan själv
stänga av sin egen, om man vet att det är störande ljud tillfälligt
hemma. (Skällande hundar, telefonsignal/samtal, od)
Är man många och deltagarna dessutom går ifrån skärmen (dansar)
bör man stänga av alla mikrofoner.

Man kan välja fast eller öppen stängning. I det senare fallet kan
deltagarna själva aktivera mikrofonen när de vill/behöver.

Klickar man på Unmute All får deltagarna en uppmaning att slå på sina mikrofoner.
Av sekretess-skäl kan du inte slå på mikrofonen hemma hos en deltagare.

Snabbinställningar
Man kan också justera flera av inställningarna genom att föra
musen över sin egen eller andras videobilder,
och klicka på den blå rutan med tre vita prickar.
Alternativen som kommer upp kan variera

För att justera videon
klicka på ^ bredvid videoikonen
och sedan på Video settings

Video-inställningar att ha koll på

Blå = ibockade

Mirror my video, så blir höger sida på höger
även hemma hos dig
Display names = visa namn = badge
Show video preview, så du ser din videobild
före du går in

Ljud- och mikrofoninställningar
Finner man med ^ bredvid mikrofonen och ”Audio settings”

Alternativ högtalare
visas och kan väljas
t ex när du använder
en TV som skärm

Och så ser ljudinställningarna ut för Zoom, bra är att bocka i hjälperna längst ned

Starta ljudet när du går in i mötet
Stäng av mikrofonen när du går in i mötet
Håll MELLANSLAGS-tangenten nedtryckt för att aktivera mikrofonen

Några andra inställningar om du vill …

FRÅGOR
PAUS och sen

Specialfunktioner
Dela skärm -

Share screen

Inspelning -

Record

Omröstning med
Reactions
Polls

Presentera dokument, bilder, mm Share Screen
Det är ditt alternativ till Over-head
Funktionen ”Share Screen” gör att man kan visa ett helt föredrag, en
tillfällig bild eller ett dokument från en deltagande dator.
På ett årsmöte kan det vara olika möteshandlingar.
Det som ska visas bör vara öppnat i datorn och man väljer att visa/dela
endast det dokumentet.
Alla öppna dokument är valbara
samt skärmarna.
När man visat klart eller
ska byta dokument, avslutar
man den första delningen och
kan börja en ny vid behov.
När någon visar sin egen skärm
på detta sätt, skjuts deltagarnas
småbilder åt sidan eller försvinner
ur bild.

Inspelning,
för mötessekreterare och justeringsmän, m fl
Inspelning av hela mötet eller delar av det är möjligt för den som
värden ger tillåtelse.
T ex kan sekreteraren eller justerarna använda inspelningen om
man behöver kontrollera vad som sades på mötet så det blir rätt i
protokollet.
Kortkommando för att starta och stoppa inspelningen är

Alt+R

När inspelning sker visas det uppe till vänster på skärmen.
Den inspelade videon laddas till din dator eller i Zoom molnet när
mötet avslutats, vilket tar en stund beroende på mötets längd.
Videon visar det som har visats på din skärm, små eller stora
bilder eller presentationen, dock inte polls tyvärr.

Omröstningsalternativ
Omvänd acklamation, som vid andra ljudmöten

Med Zoom kan man rösta med

Reactions – Yes / No

och

Polls

Omröstningar med Reactions

När man klickar på Reactions under bilderna så
får man upp några reaktionssymboler.

Klickar man på någon av dem så
visas den på din film samt i deltagarlistan.

Lite som en ”mentometer”-knapp, dock gäller
det att alla röstar samtidigt för att få rätt resultat,
då symbolerna i övre raden slocknar efter ca 10
sekunder.
De övriga stannar kvar tills man tar bort dem.

Den som är värd eller medvärd kan se summan
av antalet som markerat en viss symbol.

Omröstning med Polls

Polls

Den här möjligheten till omröstning kräver god planering och förberedelser
men ger också ett entydigt svar som kan redovisas direkt till mötet samt
sparas i en fil som kan laddas ned efter mötet.
Ett bra verktyg när många ska rösta.

Först presenteras en fråga
till mötesdeltagarna,
som väljer sitt svar
och skickar in det.
Submit

Röstningen avslutas, när
värden ser att alla svarat.
Värden visar resultatet
och tar bort visningen

Rollfördelning på ett virtuellt möte
Mötesfunktionärerna, dvs ordförande, sekreterare med flera sköter
sina vanliga uppgifter.

”Zoom-operatören/erna” bistår med att sköta Zoom under mötet.
Det omfattar allt från att öppna och avsluta zoommötet till att utnyttja
funktionerna i Zoom, som presenterats idag, så att deltagarna hör och
ser informationen som ska delas och kan göra sina röster hörda i
demokratisk anda, verbalt eller genom omröstning.

OBS! Det behöver inte vara kontoägaren som är Zoom-operatör, men
kontoägaren är ansvarig gentemot Zoom att mötet följer Zooms
användarregler.

Slut på presentationen

Frågor om Zoom
och tillfälle att prova mera.
Säg till om du vill bli co-host för att prova specialfunktionerna.

