Vi använder tjänsten zoom som komplement till vårmötet. Vi hoppas att så många som möjligt
väljer att delta på det sättet i år, för att kunna sitta så glest som möjligt i församlingshemmet.
För att kunna använda zoom behöver man något av, en surfplatta, en telefon eller en dator med
högtalare och mikrofon, alternativt headset, samt ev kamera. Allra enklast är det att använda en
surfplatta eller någorlunda ny laptop där detta brukar finnas. På en telefon blir bild och framförallt
text som visas på skärmen ganska litet, men det fungerar.
Det har skrivits en hel del om zooms säkerhetsbrister senaste tiden. Vi bedömer att zooms enkla
handhavande överträﬀar de säkerhetsbrister som finns, att obehöriga kan få tillgång till mötet, eller
användares kontouppgifter för zoom, då vi inte diskuterar några hemligheter, och man kan delta i
mötet utan att skapa något konto hos zoom. Har man redan skapat ett konto hos zoom, och
använder samma lösenord på andra ställen, är det en god ide att byta det lösenordet på andra
ställen som man har samma lösenord på.
För att komma igång med zoom, klickar man på länken till mötet https://zoom.us/j/9534857257?
pwd=Jca9nUlsN68 och följer de instruktioner som visas för att installera appen som behövs. När
appen är installerad, får man val att skapa konto (Sign up), logga in (Sign in) eller ansluta till ett
möte (Join a Meeting). Här behöver man varken skapa konto eller logga in.
Nu kan man antingen ta sig tillbaka och klicka på länken till mötet igen, eller trycka på Join a
Meeting och ange mötes-id (Meeting ID) 953-485-7257 (skrivs utan -). Trycker man på ”Join a
Meeting” och sedan ”Join”, behöver man ange mötets lösenord 47 60 51 (skrivs utan mellanrum) i
kommande dialog. Trycker man på länken igen så slipper man det, då lösenordet är inbäddat i
länken.
När man ansluter till sitt första möte kommer appen att fråga efter tillåtelse att använda kamera
(video) och mikrofon (audio/microphone). Tillåt detta för att kunna delta i mötet (Accept/Allow/
Continue). Man kan välja om man vill börja med kameran avstängd (Join without video) eller med
kameran på (Join with video). Detta kan man ändra när man vill under mötet. Därefter behöver
man välja hur man vill höra andra i mötet, välj ”Call using Internet Audio” för att höra mötets ljud.
Bekanta er så gott som möjligt med funktionerna i zoom innan mötet, speciellt ”Chat”
funktionen, som används för att skriva till mötet eller mötets deltagare, och att mute:a och
unmute:a mikrofonen och kameran, så ni kan dela ert ljud och ev bild vid behov, samt funktionen
”raise hand”, dvs räcka upp handen. Vi kommer att använda funktionen raise hand bl a för att
fråga om mötet utlysts korrekt. Det går bra att bara titta och lyssna efter att man anslutit till mötet
om man inte vill framföra något själv.
Man kan även ringa in till mötet med vanlig telefon (knapptelefon)
Ring något at numren nedan
Knappa först in mötes id och tryck # (953 485 7257#)
Deltagare har inget id, tryck bara # en gång (#)
Knappa in lösenord och tryck # (47 60 51#)
+46 8 5052 0017 Sweden
+46 8 5053 9728 Sweden
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5050 0828 Sweden
+46 8 5050 0829 Sweden
Du kan nu styra om ditt ljud ska höras i mötet med mute/unmute med *6 (*6)
En röst berättar om du är muted (hörs ej), unmuted (hörs)
Du kommer att vara muted när mötet talar för att inte störa med bakgrundsljud. Vill du avbryta i
mötet tryck *6 och tala. Mötet kan även mute/unmute alla deltagare. Rösten berättar detta, och
ditt ljud blockeras/hörs.

