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Indledning
Du er landet her, fordi du er blevet inviteret til et videomøde via My Meeting Video. Dette er en guide, som
forsøger at hjælpe dig godt i gang med, hvad der sandsynligvis er din første deltagelse i vores
videokonference (videomøde).
Vi anbefaler, at du tester dit udstyr og din adgang før mødet. Dermed kan du være klar og koblet på til
mødets start. Det er altid ærgerligt at skulle udskyde mødestart eller gå glip af første del af mødet, fordi
man ikke er klar med hensyn til det it-mæssige. Du kan teste din adgang på alle tider af døgnet.
Hvis du har erfaring med at etablere adgang til videomøder generelt, så kan du sikkert springe denne guide
over, og selv finde ud af at etablere forbindelse. Klik blot på dette link:
Https://my.videxio.com/meet/40631798/
Mødedeltageres adgang til videokonferencer indkaldt af Landsforeningen af Menighedsråd er gratis. Ligeså
er alle nedenstående apps gratis at downloade, installere og benytte for mødedeltagere.
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Stationær PC
Når du ønsker at deltage via en stationær PC, skal du være opmærksom på at have tilknyttet kamera og
mikrofon. Nedenstående forklaringer er næste skridt, efter at du har klikket på link i mødeindkaldelse og
for første gang skal forbinde til videokonferencen. Det er forskelligt fra browser til browser, hvordan man
skridt for skridt får etableret forbindelse. En browser er det program på din computer, som du bruger til at
besøge hjemmesider med. I de efterfølgende afsnit, får du en guidning til en række browsere. Overskriften
angiver hvilken browser, forklaringen gælder for.

Chrome

Klik på ”Join through browser”

Giv eventuelt tilladelse til at bruge kamera og mikronfon

Microsoft Explorer
Tryk ”Join room with plugin”, ”Install plugin” og ”Run”
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Tryk på ”Kør” og følg instruktionerne i ”The Setup Wizard”.
Tryk på ”Join meeting”

Tryk på ”Tillad”

Test eventuelt speakers og settings

og angiv dit kendenavn (Display name).

Tryk på ”Join now” og du bliver lukket ind i det virtuelle møderum.
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Mozilla Firefox

Tryk på ”Join through browser”

Tryk på “Tillad”

Sæt eventuelt flueben i “Husk dette valg”.

Angiv dit kendenavn (Your name)
Tryk på ”Join now” og du bliver lukket ind i det virtuelle møderum.

Andre browsere
Microsoft Edge
Pr. 15-06-2017 er det ikke muligt at deltage via Edge-browseren, da den ikke understøttes af systemet.
Øvrige browsere som f.eks. Safari og Opera er ikke testet i forhold til at afvikle My Meeting Video.
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Android mobiltelefoner og tablets

Tryk på ”Join with app”
Første gang skal app’en installeres på din enhed. Tryk på ”Google play”

Hvis din enhed selv direkte finder ”My Meeting Video”, skal du blot installere app’en.
Hvis ikke, skal du søge og fremfinde app’en ”My Meeting Video” på Google play.

Når app’en er installeret, trykker du på ”Åbn”

Her efter vælges ”I want to join as a guest”

og “Continue”.
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Angiv dit:



kendenavn (f.eks. Søren)
videoadressen eller –koden som er enten:
a. adresse: lam.vmr@c2m.dk eller
b. kode: 40631798

Tryk på ”JOIN ROOM”

og vælg ”Audio call” eller”Video call”

og du bliver lukket ind i det virtuelle møderum
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Iphones og Ipads

Tryk på ”Join through app”

Tryk på “OK”

Tryk på ”App Store”

Tryk på ”Åbn”
Hent, installer og åbn app’en ”My Meeting Video”.
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Vælg ”Join a video meeting room as a guest”

Angiv dit kendenavn og koden “40631798”, tryk “Join room” og vælg “Video Call” eller ”Audio Call”



og du bliver lukket ind i det virtuelle møderum
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Tryk ”OK” og du er nu inde i det virtuelle møderum og har installeret app’en.



Benyt her efter app
App’en ”My Meeting Video” burde nu ligge på din enhed (android-enhed eller iPhone/iPad) og kan
benyttes som genvej ved efterfølgende møder.

Forbindelseskvalitet
I den udstrækning det er muligt, ønsker man som regel, at mødedeltagerne deltager i mødet som videodeltager, hvor ved man har videobillede af mødets deltagere. Af forskellige årsager kan man dog også
vælge at deltage i mødet som audio-deltager. Derved deltager man i videokonferencen uden at man kan se
videobilleder af de andre mødedeltagere, ligesom de heller ikke kan se dig.
Hvis man f.eks. oplever, at forbindelsen ikke er god nok til at afvikle videokonferencen i god nok kvalitet,
kan man forbedre kvalitetsoplevelsen ved at deltage som audio-deltager.
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