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Telemöte

Kom igång  
med Telemöte
Vare sig du har ett planerat möte eller om du behöver omedelbar kontakt 
med andra kan du använda ditt telemöte när som helst. Du kan ha upp till 
300 telefondeltagare anslutna samtidigt och behöver inte oroa dig över 
mötets storlek. 

Instruktionsvideo
Vi på Telia visar dig hur du  
kan använda alla tillgäng-
liga  möteshanteringsfunk-
tioner. Här finns dessutom 
tips och råd kring hur dina 
möten kan hanteras ännu 
smidigare. Besök  
www.telia.se/support-
motestjanster  

Funktioner - så hanterar du ditt telemöte 
Tryck                 på din telefons knappsats, följt av motsvarande siffra(or)  
för att använda någon av nedan funktioner. Tvåsiffriga funktioner kan  
bara användas av moderatorn och det kan krävas Klient-ID för aktivering.

Mötesassistans
                 Hjälpmeny

                 Operatörsassistans

Säkerhet                 

                Slå på/av säkerhetskod

                Hör deltagarantal

                Hör upprop av  
                deltagarlistan

                Koppla ner alla linjer

                Lås/ lås upp mötet

Mötesintroduktion
                 Spela in personligt  
                 välkomstmeddelande

Volym
                 Höj hörvolym

                 Sänk hörvolym

                 Höj röstvolym

                 Sänk röstvolym

Inspelning för senare uppspelning1

                 Spela in mötet 

Efter mötet kommer e-post skickas 
till dig med instruktioner för hur du får 
åtkomst till din uppspelning.

  Ljud av/ Ljud på

                    Ljud av/på för din linje

                  Ljud av för alla deltagarlinjer

                  Ljud på för alla linjer

Underkonferenser                 

                Aktivera underkonferenser

               Anslut till underkonferenser

               Återgå till huvudmeny

               Moderatorn för samtliga åter 
--------till huvudkonferensenRing någon1

                 Ring upp externa deltagare
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Hantera ditt konto 
online
Logga in på ditt konto  
genom att gå till länken  
som finns i välkomstmailet.  

Här kan du bl.a.

> Få åtkomst till mötes- 
    inspelningar
> Ändra möteskoder
> Visa mötesinformation
> Uppdatera  
    kontoinformation

1. *22 och *95 kanske inte är aktiva om ditt företag begärt det.  
Kontakta ditt företags administratör för att aktivera dessa funktioner.

Bjud enkelt in till ett möte 
1. Välj en mötestid och informera dina deltagare
2. Distribuera telefonnummer och deltagarkod
3. Ring in till konferensen på den bestämda tiden, ange ditt lösenord och börja mötet
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Utbildning
För introduktion kan du besöka  
telia.se/motestjanster. Vill du istället 
titta på inspelade instruktioner kan du 
besöka vår supportsida www.telia.se/ 
supportmotestjanster   

Varför har vi på Telia valt  
GlobalMeet?
GlobalMeet kommer från vår  
samarbetspartner PGi, en av de 
världsledande aktörerna på markna-
den för telemöte och webbmöte. 

Support 

•Direktsupport under mötet
   Tryck på *0 i mötet om du vill  
   få direktsupport

•Chatta direkt med teknisk support
   Klicka på ikonen ? i övre högra hörnet av  
   mötet om du vill chatta direkt med support

•Skicka e-post
   Till Telia-Telemote@telia.se

•Ring kundsupport  
  På telefonnummer 020-0015  
  eller 08-240015
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Säkerhetstips
> Begränsa distributionen av dina 
koder. Dela endast anslutnings-
nummer och kod med personer 
som ska delta i mötet.  
Lägg aldrig ut din kontoinforma-
tion på allmänna platser eller på 
webbplatser för sociala medier.

> Lås ditt möte. Ange *94 för att 
låsa eller låsa upp mötet.

>  Det Klient-ID som finns i ditt 
välkomstmail krävs för att kunna 
ringa upp externa deltagare när 
du använder stjärnfunktionen 

*95.

Mötestips
> Minimera störande bakgrunds-
ljud. Aktivera Ljud Av för samtliga 
deltagares linjer genom  att trycka 
*96, (*97 för att aktivera Ljud På).
Påminn deltagarna om att de 
själva kan trycka *6 för att aktivera 
ljudet om de behöver tala.

> PLACERA INTE din linje på hold/
sekretess. Detta kan medföra 
pausmusik till hela mötet.  
Avaktivera ljudet till din linje genom 
att trycka *6.

> Säkerställ att mötet har  
avslutats. Koppla ner allas linjer 
vid samtalets slut genom att 

knappa in *93.

Kundsupport
> Chatta i realtid med en  
operatör, eller skicka  en   
supportbegäran.

> Besök www.telia.se/support-
motestjanster för frågor och 
svar samt se information.

> Tryck *0 för att nå  
kundsupport när som helst 
under ditt möte.


