How to zoom
Grundet de nuværende restriktioner vil Grupperådsmødet i år foregå virtuelt, og vi har som
Styrelse valgt at anvende platformen Zoom, som nogle af jer sandsynligvis allerede er
bekendte med.
Mødet kan tilgås via følgende link:
https://ucphku.zoom.us/j/69033257553?pwd=OXVncUVjZnB0TURkbVRiMDZCTGpPZz09
Der vil blive åbnet for mødet kl 18:30, så der er mulighed for at logge på, og tjekke at
lyd/video virker.
Vi anbefaler, at man downloader Zoom-appen til sin computer, da man her opnår den mest
optimale funktion, men det kan også fint fungere via en browser. Man kan også alternativt
tilgå mødet fra sin smartphone, men det er bedst over computeren.
Hvis man under mødet ønsker at sige noget, er der i Zoom en ”Raise Hand” funktion, som
man kan bruge. Afhængig af hvilken version af Zoom man har, kan funktionen findes et af
følgende steder:


Nederst i Zoom vinduet er der er en funktion kalder ”Participants”. Klikker man på
denne, dukker et nyt vindue frem ude til højre, hvor der nederst er en knap, der hedder
”Raise Hand”



Nederst i Zoom vinduet er der en funktion kaldet ”Reactions”. Klikker man på denne
kommer et lille vindue frem, hvor der er en knap der hedder ”Raise Hand”.



TIL SMARTPHONE: Bruger man sin telefon, så kan man klikke på skærmen,
hvorefter der dukker en proceslinje frem nederst. Her kan man klikke på ”more”, og
så kommer ”Raise Hand” funktionen frem.

Herefter vil ordstyreren give dig ordet, og så skal du blot huske at unmute dig selv. Dette
gøres også nederst i Zoom, hvor der er en funktion kaldet mute/unmute.
I Zoom er der også mulighed for at lave afstemninger, hvilket kan blive nødvendigt under
grupperådsmødet. Her vil der fremkomme et vindue på din skærm, hvor svarmuligheder vil
stå, hvorefter du bare skal klikke på dit ønskede svar.
Vi håber selvfølgelig på, at alt det tekniske vil fungere som det skal, men skulle du opleve
problemer, så tøv ikke med at ringe til Viktoria, som vil agere teknisk support under mødet.
Tlf. 22103010
Mail: Viktoria@osmanski.dk.

