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Sådan deltager du i et onlinemøde med Assens Kommune
I Assens Kommune bruger vi Microsoft Teams, når vi holder onlinemøder. Fordelen for dig er, at
du ikke behøver at downloade eller installere et program på din computer for at deltage i et
onlinemøde med os.
Sådan deltager du
Du vil modtage et link til onlinemødet enten i Digital Post/e-Boks eller på din almindelige e-mail (fx
gmail, hotmail, osv.)
Du vil nederst i den besked, du har modtaget, se dette link:
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Deltag i Microsoft Teams-møde 4◄.,_- Klik på ”Deltag i Microsoft Teams-møde”
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Få mere at vide om Teams Mødeindstillinger
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Assens Kommune Teams mød e
Hjælp

Et nyt browservindue vil nu automatisk åbne sig og du vil se dette billede:
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Hvordan vil du deltage i
Teams-mødet?
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Klik på ”Forsæt i denne browser”. Der vil nu automatisk blive oprettet forbindelse til mødet.
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I t eams.microsoft.com vil gerne
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Bruge din m ikrofon
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Bruge dit ka me, a
Tillad

Du vil muligvis få denne besked på
din computer. Den er fra Microsoft Teams, der
gerne vil have lov til at bruge din mikrofon og dit
kamera i mødet.
Bloker
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Vælg Tillad for at lade Microsoft Teams bruge din
mikrofon og dit kamera til opkald og møder i denne
browser.
Når du gør del tænder vi dine enheder i et øjeblik for at konfigurere dem.

Klik på ”Tillad”.
Efterfølgende vil du se dette billede:

Indtast dit navn og klik på ”Deltag nu”.
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På kamera-ikonet kan du tænde og slukke dit kamera.
På mikrofon-ikonet kan du tænde og slukke din mikrofon.
På tandhjul-ikonet (Enheder) kan du ændre indstillingerne for dit kamera og din mikrofon.
Du vil nu se dette billede:

Vent, til mødearrangøren lukker dig ind i mødet.

