Att delta på Teams Live Event
PC dator
Om du vill följa föreläsningen via en PC behöver du inte ha appen Microsoft Teams.
Gör så här om du inte vill skaffa appen (den är gratis att ladda ned).
•

Klicka på möteslänken som står i e-postinbjudan eller klistra in den i adressfältet på en
webbläsare – helst Chrome eller Edge. OBS Använd inte Internet Explorer.

•

I din webbläsare dyker det
antagligen upp en pop-up
”Webplatsen försöker öppna
Microsoft Teams”

•

Klicka på Avbryt

•

På websidan står det sedan
”Titta på livehändelsen i
Microsoft Teams” och två
knappar ”Ladda ner Windows
appen” och ”Titta på webben
i stället”.

•

Klicka på ”Titta på webben
istället”

•

En ny websida Välkommen till
livehändelsen! från Microsoft
Teams visas (OBS tar lite tid
innan sidan laddats upp). Under
figuren visas två knappar ”Logga
in” och ”Anslut anonymt”.

•

Klicka på ”Anslut anonymt”. Du
kan ange ditt namn senare om
du vill.

•

Nu blir ansluten till föreläsningen

Surfplatta eller Smart Telefon med Android
Om du vill följa föreläsningen via en Android surfplatta eller Smart telefon
•

Klicka på möteslänken som står i e-postinbjudan.

•

I webläsaren dyker det upp en sida ”Microsoft Teams” och en rubrik ”Hämta
Teams-appen”.
Klicka på den svarta knappen ”Ladda ner på Google Play”.
Google Play öppnas
Klicka på Installera
Nu laddas och installeras Appen Microsoft Teams till din enhet.
När installationen är klar, klicka på ”Öppna”

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Du kommer nu till Microsoft Teams anslutningssida
Klicka ”Anslut till möte”
En ny sida visas där du uppmanas att skriva ditt namn
Skriv in ditt namn och klicka sedan på ”Anslut till möte”
Eventuellt visas ett pop up fönster med en förfrågan
”Vill du ge Teams behörighet att spela in ljud?”
Klicka på ”Tillåt”
Nu blir ansluten till föreläsningen

Ipad eller Iphone
Om du vill följa föreläsningen via en Ipad Eller Iphone
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klicka på möteslänken som står i e-postinbjudan.
Eventuellt dyker det upp en pop up ”Safari kan inte öppna sidan eftersom adressen är ogiltig”
Klicka på ”OK”
I webläsaren dyker det upp en sida ”Microsoft Teams” och en rubrik ”Hämta Teams-appen”.
Klicka på den svarta knappen ”Hämta i App Store”.
App Store öppnas med appen Microsoft Teams invald
Klicka på Hämta och Installera med ditt Apple id.
Nu laddas och installeras Appen Microsoft Teams till din enhet.
När installationen är klar, klicka på ”Öppna”

•
•
•
•

Du kommer nu till Microsoft Teams anslutningssida
Klicka ”Anslut till möte”
En ny sida visas där du uppmanas att skriva ditt namn
Skriv in ditt namn och klicka sedan på ”Anslut till
möte”
Eventuellt visas ett pop up fönster med en förfrågan
”Vill du ge Teams behörighet att spela in ljud?”
Klicka på ”Tillåt”
Nu blir ansluten till föreläsningen

•
•
•

