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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 iPhone.
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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iPhones inbyggda webbläsare Safari kan ge ett
felmeddelande, men det är bara att trycka på OK för att
fortsätta.
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Tryck på Hämta i AppStore .

Tryck på HÄMTA.
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Godkänn hämtningen med det alternativet som är för just din
iPhone, det kan vara ansiktsigenkänning, fingeravtryck eller
som nedan dubbelklicka på sidoknappen.

Du får en notis att den är Klar enligt nedan
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Medans den hämtar så ser du en status hur långt den har
kommit enligt nedan. Vänta tills den är klar.

När den är klar så syns ikonen ÖPPNA, du kan nu återgå
till din inbjudan från oss och trycka på Anslut till Microsoft
Teams-möte igen. Välj att öppna i Microsoft Teams om
frågan uppstår
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Tryck på OK för att tillåta att Teams kommer åt din mikrofon.

Nu väljer du att Anslut som gäst .
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Skriv in ditt namn enligt förslaget nedan, tryck sedan på
Anslut till möte.

Du ansluter nu till mötet, så fort någon av våra
medarbetare är redo så kommer dom att släppa in dig till
mötet. Du kan redan nu trycka på mikrofonknappen så är
du redo att prata direkt när samtalet börjar.
*Överstruken mikrofon betyder att den är avstängd.
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Om du under samtalets gång blir bortkopplad så kan du
trycka på Återanslut knappen, denna ruta ser du även efter
att samtalet med oss är avslutat.

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

