Online foredrag vejledning

Under foredraget
Når du er inde i Zoom-lokalet, er du klar til at modtage det spændende foredrag. Se, hvordan du
deltager på Zoom, i vejledningen nedenfor.
Har du nogle spørgsmål undervejs, så skal du sende dem i chatten (se hvordan i Zoomvejledningen). Dette gælder både spørgsmål til foredragsholderen eller til det tekniske. Så vil jeg
(Laura) hjælpe så hurtigt som muligt. Jeg vil derudover også kunne kontaktes på mail:
lau@vestmuseum.dk

Vejledning til Zoom
Installering af Zoom:
Først og fremmest skal Zoom være downloadet til din computer. Dette gøres via følgende link:
https://zoom.us/download
Tryk der, hvor der står download, under Zoom client for meetings.
Hvis du bruger Mac, så klik lige under, hvor der står ”click here to download”
Dette vil downloade klienten til din computer. Du skal derefter klikke på den downloadede fil og
installere på den måde, du normalt installerer software på din enhed.
For at installere Zoom på en iOS enhed (iPad/iPhone) kan du klikke på følgende link til App Store:
https://apps.apple.com/us/developer/zoom/id530594111 (Vælg Zoom Cloud Meeting)
For at installere på en Android enhed kan du klikke på følgende link til Google Play:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=zoom.us (Vælg Zoom Cloud Meeting)
Deltag i mødet:
Når Zoom er installeret og klar, så er næste step at deltage i mødet. Det gør du ved at trykke ”Join
a Meeting”. Det ser sådan her ud, hvis ikke du er logget på en bruger:

Herefter indtaster du møde ID og dit navn og trykker Join.
Møde ID til dette foredrag er: tilføj id her
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Du vil herefter blive spurgt om en kode, som er følgende: kode
Nu kommer du ind i et venterum, hvor du vil blive lukket ind ca. 5-10 minutter inden starten på
foredraget.
Venterum:

(Tidspunkt her er bare et eksempel)
Under mødet:
Når du kommer ind til mødet, kan du justere, om du har lyd til. Du skal, når du kommer ind, sørge
for at trykke ”Join with computer audio”. Dette betyder, at du kan høre lyden.

Herefter kan lyd og video reguleres nede i venstre hjørne på følgende knapper:

Din mikrofon og dit kamera skal være slukket under foredraget.
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Har du nogle spørgsmål undervejs, skal du stille disse i chatten. Den findes nederst i midten, og ser
sådan ud:

