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Kom igång med
Webbmöte
Telias webbmötestjänst bygger på tjänsten GlobalMeet.  
Med GlobalMeet kan du dela ditt skrivbord och dokument, spela in  
möten, anslut till möten via mobilenheter, kommunicera via webbkamera   
och mycket mer för upp till 300 telefondeltagare och 125 webbdeltagare.

Boka och hantera dina möten med  
GlobalMeet i Outlook

1. Schemalägg
Med GlobalMeet-verktygsfältet för Outlook  
kan du schemalägga ett möte eller starta ett 
direkt.

OBS! Om du inte använder GlobalMeet-verktygsfältet för  
Outlook kan du helt enkelt kopiera och klistra in URL:en till  
mötesrummet i din inbjudan till deltagare.

I Outlook 2007 visas det under Outlook-verktygsfältet 

I Outlook 2010 visas det under Outlook-verktygsfältet

 

 
2. Anslut till mötet
Om du vill starta ett möte med ditt eget  
GlobalMeet- konto klickar du på Start My  
Meeting i skrivbordsprogrammet. Om någon 
väntar i mötet heter länken ENTER MY  
MEETING.

3. Anslut ljud
I GlobalMeet-webbrummet 
visas funktionsfönstret  
Connect Me på skärmen. 
Ange ditt telefonnummer  
så ringer GlobalMeet tillbaka 
direkt. Mötesdeltagarna kan 
ansluta på samma sätt.  
GlobalMeet kommer ihåg  
ditt nummer från ett möte  
till nästa.

Före mötet

1. Bekräfta URL:en till mötesrummet. I välkomst-
meddelandet från PGi hittar du ditt dedikerade 
GlobalMeet-mötesrum, t.ex. https://acme.global-
meet/john.

2. Hämta GlobalMeet-åtkomstverktygen för Outlook 
och skrivbordet. Du behöver det klient-ID och  
webblösenord som står i välkomstmailet från PGi.  
Gå till www.globalmeet.com/tools och hämta verk-
tygsprogrammen.

3. Hämta GlobalMeet till din mobilenhet för att  
enkelt komma åt dina möten. Gå till www.global-
meet.com/tools.
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1. Schemalägg
Du kan schemalägga ett möte och låta GlobalMeet 
skicka ut en inbjudan via e-post. Ange bara datum 
och tid för mötet och gästernas e-postadresser. 
GlobalMeet skickar en mötesinbjudan till alla som 
innehåller URL:en till mötet och information för att 
ringa in till mötet.

1. Välj Schedule Meeting i skrivbordsprogrammet.

2. Ange gästernas e-postadresser och ett  
--mötesärende, och använd sedan kalendern för att 
--välja mötesdatum samt start- och sluttid för mötet.

3. Klicka på Create Invite för att skapa inbjudan.
 

I Outlook 2007 visas det under Outlook-verktygsfältet

 

OBS! Om du inte använder GlobalMeet-verktygsfältet för  
Outlook kan du helt enkelt kopiera och klistra in  
URL:en till mötesrummet i din inbjudan till deltagare. 

Lägg till mötet i kalendern
Mötesinbjudan innehåller en iCalendar-bilaga. 
Om du vill lägga till mötet i din kalender öppnar du 
inbjudan och klickar eller trycker sedan på bilagan 
(beroende på dina e-post- och kalenderprogram).

2. Anslut till mötet
Om du vill starta ett möte med ditt eget GlobalMeet-
konto klickar du på Start My Meeting från  
skrivbordsprogrammet. Om någon väntar i mötet 
heter länken ENTER MY MEETING.

3. Anslut ljud
GlobalMeet-webbrummet visas 

funktionsfönstret Connect Me på 
skärmen. Ange ditt telefonnum-
mer så ringer GlobalMeet tillbaka 
direkt. Mötesdeltagarna kan an-
sluta på samma sätt. GlobalMeet 
kommer ihåg ditt nummer från 
ett möte till nästa. Man kan också 
ringa nummer och ange kod som 
finns i inbjudan.

Schemalägg och hantera dina möten med  
GlobalMeet- skrivbordprogrammet
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Interagera med deltagarna
 
I GlobalMeet-webbgränssnittet kan du dela  
dokument, dela din skärm eller använda din webb-
kamera. Prova fråge- eller omröstningsfunktionerna 
för att hålla deltagarna engagerade.

Dela en fil
Presentatören kan överföra en PowerPoint-, PDF-, 
Word-, Excel-, .jpg- eller .png-fil eller klicka för att 
öppna en PowerPoint-, PDF-, Word-, Excel-, .jpg-  
eller .png-fil i listan över tidigare inlästa dokument 
om dokumentet har delats tidigare.

1. Klicka på ikonen Share a File.
2. Klicka på Add File och sedan på Bläddra för att  
     öppna filerna på datorn. Öppna den fil du vill  
     överföra.
3. Du kan också klicka på en fil i listan över tidigare      
---inlästa dokument om du har delat den tidigare.

 

Dela min skärm
Värden eller presentatören kan dela sitt skrivbord 
eller ett visst program

1. Om du delar flera dokument, ditt skrivbord eller    
---ett program klickar du på Share My Screen från  
---värdens hemskärm eller Screen Share i  
      GlobalMeet-menyfältet.
2. Sedan klickar du på Share My Screen-  
     Monitor 1 om du vill dela skrivbordet, eller på  
---ett annat program genom att klicka i listan över 
---program som redan är öppna på datorn.
3. När du delar skrivbordet visas ett fält med
               överst på skärmen.  
     Det visar att deltagarna ser ditt skrivbord.

 

Spela in
Värdar kan spela in ljud och webb tillsammans  
genom att klicka på en knapp.

1. Klicka på inspelningsknappen i mötespanelen.

2. Ange ett namn för inspelningen och klicka på   
---record. Alla deltagare hör meddelandet ”This  
---meeting is now being recorded”. Värden och  
---deltagarna ser att inspelningsknappen nu är  
     tänd för att visa att inspelningen pågår. 
 

3. Om du vill hämta eller dela inspelningen startar 
---du GlobalMeet-webbrummet och kontrollerar 
---filbiblioteket.
       OBS! Beroende på hur stor inspelningen är kan det ta upp till  
       24 timmar innan filen visas. Inspelningen finns tillgänglig  
       i 30 dagar.
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Utbildning
För introduktion kan du besöka telia.se. Vill du titta 
på inspelade instruktioner kan du besöka vår  
supportsida www.telia.se/supportmotestjanster  

Varför har vi på Telia valt  
GlobalMeet?
GlobalMeet kommer från vår nya 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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Befrodra en deltagare 

För att låta någon annan i mötet vara 
presentatör:
1. Klicka på knappen More Options bredvid namnet  
    på den deltagare du vill befordra.

2. Klicka på Promote. Då visas ett (P) bredvid  
     namnet för att visa att deltagaren nu är på  
     presentatörsnivå.
 

Downloads
Du laddar ner appar i din telefon kan du hämta app-
likationer till din mobiltelefon, sök på globalmeet. 
Verktyg till din dator hittar du på www.globalmeet.
com/tools

  

Webbkamera
Upp till 125 webbdeltagare kan vara med per möte.
1.  Klicka på kameraikonen i panelen WebCam. 
Klicka på Tillåt om säkerheten frågar dig om 
åtkomst. Möteskameran visar den aktiva talarens 
video. Tillåt bild-i-bild om du vill se både din egen 
och den aktiva talarens video.


