Brug af Zoom til onlineundervisning
Du modtager et link fra din underviser, som du skal klikke på.
Prøv linket af i god tid inden undervisningen.
Hvis det driller, kan du kontakte din underviser, men læs gerne vejledningen igen og prøv
evt. at genstarte din pc og forsøg at logge på undervisningen igen.
Hvis du ikke kan komme ind via linket, kan du benytte det meeting ID og password, som
du også modtaget fra din underviser.
Din underviser kan hjælpe med Zoom programmet, men ikke med andre ITproblemstillinger.
Vejledning:
Når du klikker på linket vil du møde nedenstående billede:

1. Click here: så deltager du via en internet browser som fx Chrome, Firefox eller
Edge
2. Download and run Zoom: ANBEFALES - Så installerer du programmet Zoom
på din pc
3. Åbn Zoom: så har du allerede installeret Zoom og kan bruge programmet
2. Herefter kommer der følgende skærmbillede:

3. Når din underviser starter timen, kommer et skærmbillede frem med din video. Her
trykker du på: Join with video

4. sidste skærmbillede inden undervisningen siger: Please wait the meeting host will
soon let you in. Din undervisere skal godkende, at du deltagere, så bliver du lukket
ind til online undervisningen.

Nu er du inde i undervisningen
I Undervisningen:
vær opmærksom på følgende:
1. MUTE: Hvis nogen snakker i baggrunden, så slå lyden fra ved at klikke på
mikrofonen MUTE Det kan også være nødvendigt, for at få en god lyd fra
underviseren.
2. CHAT: Hvis underviser accepterer det, så er Chatten en mulighed for at stille
spørgsmål undervejs

Sådan kunne det se ud på en PC med Zoom installeret, så kan alle se underviseren og de
øvrige deltagere. Du kan også vælge at deltage uden video. Klik på STOP VIDEO. Så kan
underviseren og de øvrige deltagere ikke se dig, men du kan se dem.

Sådan ser det ud på en iPad/Mobil

Hent Zoom til din PC:
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Hent Zoom til din Mac:
https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg
Hent zoom til din IPhone og iPad
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
Hent Zoom til Android mobiltelefoner
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
Her kan du læse mere om, hvordan man bruger Zoom:
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.129412172.138046860.16121797602039637914.1585118615
Her kan du læse mere omkring sikkerhed på Zoom:
https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html

