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Hur du ansluter till ett onlinemöte i Teams
Här går vi igenom dom stegen du behöver göra för att ansluta till ett Teams möte med oss från en Windowsdator.
Denna guide är anpassad för dig som ansluter till ett Microsoft Teams möte för första gången

När du fått din inbjudan kan du när som helst trycka på
Anslut till Microsoft Teams-möte för att testa att du kan
komma in i Microsoft Teams.
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Den öppnar den förvalda webbläsaren i datorn, vi
rekommenderar att du Anslut på webben i stället
*Vi rekommenderar Chrome som läsare i telefonen, och om
du vill installera Windows-appen, följ Microsofts egna guider.
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Vid första användningen av Teams kan du välja att trycka på
kameraikonen uppe i adressfältet för att tillåta ljud och
videodelning, det ger oss möjlighet att prata med dig via
datorns högtalare och mikrofon.

Kryssa i Låt alltid https://teams.microsoft.com använda din
mikrofon , tryck sedan på Klart

Om du får en notis att Teams vill visa aviseringar så kan du
välja Tillåt, det gör dig då uppmärksam på saker som sker i
mötet.

Skriv in ditt förnamn och efternamn i rutan och tryck sedan
på Anslut nu , om du vill här så kan du aktivera mikrofonen,
det gör då att vi kan prata med dig direkt när mötet startar.
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Teams kommer nu att ansluta till mötet

Du är nu ansluten till mötet men den som bjudit in dig måste
släppa in dig i mötet för att det ska starta

Om du någon gång under mötet skulle bli bortkopplad så
kan du trycka på knappen Återanslut som dyker upp, om du
inte får igång det igen så kan du ringa direkt till din kontakt
på Rejmes.

Om du skulle ha problem med att ansluta till mötet så
kontakta personen via telefon som har skickat inbjudan.
Om du har generella frågor om teams så kan du alltid besöka
vår sida eller kontakta vår kundservice för hjälp.

Tack för att du använder dig av vår Onlinemötes tjänst.

Med vänliga hälsningar
Vi på Rejmes

