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Teknikk og kjøreregler - Bransjetreff
Hvordan bli med i møtet?
Møtene foregår på nettet, via Microsoft Teams. Du trenger ikke å laste ned noe for å bruke Microsoft
Teams. For å høre på møtet må du ha en datamaskin med høyttalere, eller et headset som du kobler
til. Hvis du skal snakke til møtet må du ha en mikrofon. Mange headset har også mikrofoner.
Øreproppene som følger med mobiltelefoner har også mikrofon. Det er også praktisk om du har et
kamera, så andre kan se deg. Laptoper har som regel innebygde høyttalere, mikrofon og kamera.
For å bli med:





Klikk på lenken i innkallingen som heter «Bli med i Microsoft Teams-møte». Da blir
nettleseren din åpnet.
Klikk på «Fortsett i denne nettleseren» eller «Bli med på nettet i stedet».
Det åpner seg et vindu hvor du kan velge om ditt kamera og din mikrofon skal være på når du
kommer inn i møtet. Klikk på «Bli med nå».
Det vil være kontaktpersoner tilgjengelig for teknisk hjelp i forkant av møtet og underveis.

Møteleder vil ta en gjennomgang av:








Hvordan komme inn i møtet, og finner tilbake til det hvis en lukker det (via lenken i
innkallingen.)
Hvordan en muter/aktiverer sin mikrofon
Hvordan en slår av sitt kamera og hvordan man kan gjøre bakgrunnen uklar.
Hvordan en ser om sin mikrofon er av eller på
Hvor en finner chatten – husk at alle i møtet kan se hva som skrives i chatten.
Hvordan en kan se oversikt over alle som er med
Alle skriver inn i chatten hvem de er og hvem de eventuelt representerer, slik at vi i etterkant
kan se hvem som deltok.
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Skru av egen mikrofon når du ikke snakker.
Andre kan slå av mikrofonen din. Da må du selv slå den på igjen hvis du skal snakke.
Har du noe å si? Meld deg i chatten, så gir ordstyrer deg ordet.
Mangler du mikrofon, men vil bidra? Du kan kommunisere skriftlig i chatten, så kan ordstyrer
lese det høyt.
Chatten kan brukes til korte spørsmål, men hold fortrinnsvis diskusjoner felles over lyd.

