Delta på møte via nettleser
Du kan delta på et møte via en nettleser.
Her viser vi hvordan du deltar via nettleseren Google Chrome.

Metode 1 – Delta via den grønne knappen Delta på møtet
1. I møteinvitasjonen du mottok på e-post, trykker du på den grønne knappen Delta på møtet



Når du skal delta fra nettleser på en datamaskin, trenger du ikke å installere Webex appen.
Trykk Bli med fra nettleseren din



Hvis du deltar fra mobil eller nettbrett må du laste ned og installere appen «Webex
Meetings» (gratis).

Metode 2 – Bli med via møtenummer ved å gå inn på www.domstol.webex.com

1. Her skriver du inn møtenummer – Også omtalt som tilgangskode.

1. Her skriver du inn møteromspassordet og trykker OK

A. Fyll inn informasjon om deg før du logge på videomøtet.
Du vil nå få opp et vindu der du må fylle inn følgende informasjon
1. Fyll inn ditt navn
2. Fyll inn din e-postadresse
3. Trykk deretter Neste

B. Gi nettleseren tilgang til mikrofon og kamera
Første gangen man kobler til et videomøterom må man også velge Tillat når nettleseren spør om å få
tilgang til mikrofon og kamera.

1. Trykk Tillat for å tillate bruk av kamera og mikrofon under møtet

C. Forhåndsvisning før møtet
1. Du kan slå av og på din mikrofon før du logger på møtet
2. Du kan slå av og på ditt kamera før du logger på møtet
3. Trykk bli med på møtet for å koble deg på møterommet!

D. Da er vi Inne i videomøtet!
Nederst ser vi noen knapper.
1.
2.
3.
4.

Lengst til venstre – Skrur av din egen mikrofon
Til høyre for den – Skrur av eller på ditt eget kamera
Trykk på deltakere for å få opp liste over alle deltakere i møterommet
Her trykker du for å forlate møtet.

