Vad är Zoom?
Zoom är ett digitalt hjälpmedel som hjälper oss att kommunicera med varandra utan att träffas
på plats.
Genom video kan vi se varandra och genom mikrofon kan vi prata med varandra.
Hur du kommer igång.
Börja med att ladda ned appen Zoom. Appen finns där du brukar ladda ned appar. Zoom finns
både till dator och mobil.
Till dator går du in på länken https://zoom.us/download och trycker på download. Följ
instruktionerna på skärmen.

För att kunna delta måste du ha en mailadress som du kommer åt.
Vi skickar ut en länk till dig via mail. Du trycker på länken och godkänner det som står på
skärmen. Så här ser mailet ut:

När du tryckt på länken kommer du in i ett chattrum som styrs av oss på biblioteket.
Du väntar tills vi har godkänt att du får komma in i mötet. I chattrummet kan flera personer
ansluta sig så att vi kan samtala med varandra utan att vara på samma plats.

För att prata med de andra behöver du ha en mikrofon. Den kan vara inbyggd i mobilen/
datorn men den kan också vara en del av ett headset. Om din mikrofon inte är på eller inte
fungerar på rätt sätt kommer du få upp den här rutan:

Såhär kan det se ut om det är rätt. Tryck på ”Join with Computer Audio”.

Så här ser det ut när du kommit in i chattrummet (den du pratar med är kanske inte alltid en
rosa tiger, men principen är densamma). Med fler deltagare kommer du se fler rutor.

Du kan styra bild och ljud genom knapparna ”mute/ unmute” och ”Stop video”. Vi kan även
styra ljudet från biblioteket så att alla mikrofoner inte är igång samtidigt.

I Zoom finns också en chatt där du kan skriva något till deltagarna istället för att prata. Du
öppnar chatten genom att trycka på knappen ”chat”.

VÄLKOMNA ATT DELTA!

I chatten kan du välja om du vill prata med alla deltagare eller med någon specifik. Du kanske
vill fråga någon av oss på biblioteket om hjälp eller har en fråga till en enskild deltagare?
Chatten kan vara ett bra verktyg för att kommunicera med andra utan att störa i samtalet.

