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Introduksjon 
 

Dette dokumentet innholder nyttig informasjon om hvordan man kan best utnytte de 
virtuelle møterommene i Atea Anywhere. 

En viktig ting å få med seg er at det er to typer pinkoder på Atea Anywhere VMR. Host 
og Guest. Møtet vil ikke begynne før en bruker har logget seg inn med hostpin. 

Test lyd og bilde før møtet starter 
Det lønner seg alltid å teste at din enhet fungerer med lyd og bilde i forkant. For å teste, bruk 
programmet du vil bruke, gå til møterommet test@anywhere.vc  

Følg instruksjonene du møter her. Er det noe som ikke fungere, se videre i veilederen 

 

Pinkoder 
I virtuelle møterom fra Atea så har du to forskjellige PIN koder pr. rom. 

Host PIN: verten for møtet må logge inn med host PIN før andre kan koble til og møtet kan 
begynne. 

Guest PIN: Dette er pinkoden som brukes av resten av deltagerne på møtet. 

 

For å starte videokonferanse 
1. Koble opp adressen til møterommet, meet.dovre.kommune@anywhere.vc fra ditt 

videoendepunkt eller klient. 
2. Oppgi ditt navn dersom du blir spurt om det. 
3. Velg ditt kamera og mikrofon dersom du blir spurt. 
4. Tast inn pinkode 
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Koble opp fra Skype for Business 
Å ringe fra Skype for Business er ikke vanskelig. Du skriver bare inn addressen til 
møterommet fra klienten – høyreklikker på adressen du får under og trykker «Start a 
video call»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIN kode kan du taste rett på tastatur eller først klikke på telefonikonet nederst til høyre 
etter du har fått kontakt med møterommet. 
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Koble opp fra Teams 
Å ringe fra Teams ligner veldig mye på Skype for Business.  
Du starter med å gå i Chat-valget i Teams.  
Skriv meet.dovre.kommune@anywhere.vc oppe i søkefeltet. 
 

 
 
Klikk på valget som kommer opp. 
 

 
 
Klikk på kameraknappen for å koble opp. 
 

  
 
Klikk på Flere handlinger-knappen og deretter Numerisk tastatur. 

 
Skriv inn møteromskoden (Guest pin) på talltastaturet som 
kommer opp og du er i gang. 
 
Du bruker de vanlige lyd- og bildefunksjonene i Teams for å velge 
kamera, mikrofon og høyttalere. 
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Koble opp fra nettleser 
 

Støttede nettlesere: siste Chrome (anbefales), Firefox eller Opera. Internet Explorer er for 
gammel og fungerer ikke. Her trenger du ikke installere noe i forkant. 
 

1. Gå til https://meet.anywhere.vc i nettleseren  
2. Skriv inn adressen til det virtuelle møterommet, 

meet.dovre.kommune@anywhere.vc i første feltet og skriv inn ditt navn i det andre 
feltet. 

 
3. Velg mikrofon og kamera under Settings. Nettleser spør som regel etter tillatelse 

for å bruke mikrofon og kamera. Husk å godta dette. Vanligvis er standard eller 
Default korrekt valg. Trykk Start eller Connect.  

4. Tast inn pinkode i neste bilde. 
 
 
 

Påloggingsbilde på https://meet.anywhere.vc  
 
 

 
 
 

Presentere fra nettleseren 
Skal du selv presentere fra nettleseren må du installere en plugin. Du blir videresendt til 
denne hvis 
du trykker på presentasjonsikonet. Presentasjon fra nettleser fungerer ikke fra Internet 
Explorer. 

Chat 
Chat (tekstmeldinger) er støttet fra Skype, Teams, Pexip og i nettleseren. Chat dialog slettes 
automatisk etter møtet. 
 

https://meet.anywhere.vc/
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Installere Pexip Infinity Connect  
Dette programmet har alle funksjoner og er å anbefale at alle laster ned og tar i bruk. Det 
kan lastes ned fra https://www.pexip.com/apps 

Rull nedover siden til du kommer til ikonene vist under. 

 

Velg det alternativet som er riktig for din enhet. 

Bruker du pc, velger du Download for Windows. 
Har du en Mac, velger du Download for Mac 
Bruker du iPad eller iPhone, velger du App Store. 
Bruker du nettbrett eller telefon med Android, velger du Google Play. 

Det er sannsynligvis svært få som har Linux, men det finnes valg for dette også. 

Kjør installasjonen av programmet og det hvite ikonet med 2 klammer (se bilde over) skal 
dukke opp på din enhet. 

. 
 

https://www.pexip.com/apps
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Funksjoner i Pexip Infinity Connect  
Dette programmet ligner svært mye på andre videokonferanse-programmer. 

 

Klikk på høyttaler-symbol for å 
slå av og på høyttaler. 
Av=skråstrek over symbol. 

 

Klikk på navnet hvis dette skal 
endres. Dette vises til andre. 

 

Klikk mikrofon-symbol for å slå 
av og på mikrofon. 
Av=skråstrek over symbol. 

 

Klikk menyvalget (…) for å 
velge kamera, mikrofon og 
høyttalere. Vanligvis er Default 
godt nok. Forsøk andre valg 
dersom du har flere kameraer, 
mikrofoner og høyttalere. 

 

Klikk video for å starte videokonferanse. 
Skal du kun vise, bruk Content. Skal du kun snakke uten å bilde, bruk Voice. 

 

I bildet som kommer opp, skriv inn 
mottaker-adresse, for eksempel 
meet.dovre.kommune@anywhere.vc og 
trykk Enter-tasten 

Dette gjør du første gangen. Deretter 
klikker du kun på valget under Recent. 

 

 

Deretter må du oppgi en pinkode ut fra om du er 
møteleder (Host) eller møtedeltaker (Guest). 

Pinkoden får du oppgitt av møteleder eller IKT. 
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Menylinjen inne i 
videokonferansen. 

Klikk på linjen nederst for å 
redusere/øke lydstyrke 

       Forstørre eller forminske bilde 

      Vise filer, for eksempel pdf-dokumenter til møtet 

     Vise hele eller deler av skjermen din til møtet 

    Avslutte konferansen for din del 

   Slå av og på mikrofon. Skråstrek over betyr av. 

  Slå av og på kamera. Skråstrek over betyr av. 

 Slå av og på høyttaler. Skråstrek over betyr av. 

 

Til venstre i selve videobildet kan du se en pil . Trykk denne for å få opp et sidepanel. 

 

Sidepanelet gir informasjon om hvem som er med i møtet.  

Her blir navnet til den enkelte vist.  

Trykk Events-symbolet for å delta på tekstmeldinger (chat). 
Her kan den skrive "Innlegg" eller "Replikk" eller noe annet 
som møteleder ser, selv om mikrofon skulle være avslått. 

Funksjonen kan også brukes i skriftlige avstemming eller 
lignende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klikk her og skriv din beskjed. Avslutt med Enter-tasten. 
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I nettleser ser bildet litt annerledes ut men funksjonen er helt 

lik. 

 

Liste over møtedeltakere 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv din melding her og trykk Enter-tasten. 

 

Bruke bare telefon 
Har du ikke enhet som har kamera og god nok skjerm, så kan du bruke en helt vanlig telefon. 

Ring telefon 22 16 89 80. Du blir bedt om å taste nummeret på møterommet du vil bli oppkoblet til. 

Dovre sitt møterom er alltid 114227#    (Husk å trykke #-tast på telefon etter nummeret.) 

Du blir deretter bedt om å taste Guest PIN og avslutte med #-tast. 

Du er da inne i møterommet og kan snakke og høre. De andre vil se ditt telefonnummer. 
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Møtelederfunksjoner 
Møteleder har flere funksjoner ved å trykke på meny-

knappen øverst i sidepanelet. 

Du kan  

- legge til en møtedeltaker dersom du adressen 

- stenge møtet slik at ingen flere slipper inn i møtet 

- slå av mikrofonene til alle møtedeltakere 

- koble ned alle møtedeltakere 

Du kan også ta opp møtet. Dette er en funksjon som ikke er aktivt nå.  

 

Som møteleder kan du også slå av og på mikrofonen til den 

enkelte møtedeltaker. Pek på navnet så vises mikrofonikonet 

og klikk på dette.  

Du kan også avslutte deltakelsen på en enkeltdeltaker ved å 

klikke på navnet og velge Disconnect. 

 

Presentere skjerm eller dokumenter 
Ved å bruke skjerm- eller dokumentknappen kan du vise hele eller deler av skjermen din 

eller velge ut et dokument du vil vise. 

Husk å avslutte delingen når du er ferdig. 

 

Gode råd og tips i bruk av videokonferanse 
Test at du får opp bilde og lyd i god tid før møtet skal starte. 

Ha godt lys på ansiktet for å få et klart bilde. Ikke bare lys i bakgrunnen. 

Slå av mikrofonen når du ikke skal snakke. Lyd fra papir, hosting og pusting er veldig 

irriterende for andre.  

Ikke prat i munnen på hverandre. 

Hvis høyttalerlyden din kommer igjen i mikrofonen (feedback), så slå av mikrofon med en 

gang. Slå ned lyden på høyttaler og forsøk igjen. Bruk eventuelt et hodesett med mikrofon 

eller en enkel handsfree fra en telefon som du kobler til pc-en eller nettbrettet. 
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Vanlige årsaker til at noe ikke fungerer 
 Du får ikke kontakt. 

Sjekk at du datanett på din enhet. Start nettleser og gå på en side for å se om du har 

kontakt, for eksempel www.nrk.no  

Hvis ikke kontakt, da må du rette på dette først. 

 Hakkete lyd eller bilde. 

Hvis noen i konferansen har hakkete lyd eller bilde, så er det dårlig dekning på 

trådløst nett eller dårlig internett-kapasitet der vedkommende er. Feilen ligger ikke i 

det virtuelle møterommet. Flytt deg nærmere trådløs sender i huset eller koble til 

datanett-kabel i stedet for å bruke trådløst nett. Er det mange som bruker nettet hos 

deg samtidig? Husk at videokonferanse samtidig med at noen bruker Netflix eller 

andre filmtjenester på samme hjemmenett, kan skape problemer. 

Går du på nettstedet www.nettfart.no kan du selv måle hvor mye du har ledig 

akkurat nå. 

 Kameraet ditt gir ikke bilde av deg. 

Har du slått av kamera? Se menyer lenger opp i veiledningen for å slå på dette. Husk 

at en enhet kan ha flere kamera. Velg i så fall et annet kamera og forsøk igjen. 

 Har du ikke lyd? 

Har du slått av høyttaler? Se menyer lenger opp i veiledningen for å slå på dette. 

Husk at en enhet kan ha flere høyttalere. Velg i så fall en annen høyttaler og forsøk 

igjen. Hjelper ikke dette, gå på www.youtube.com og spill av en video og sjekk om du 

får lyd da. Sjekk volumkontroller på enheten du sitter ved. Disse kan sitte på egne 

knapper eller ha egne menyvalg på skjermen. Hvis enheten ikke har høyttaler, må du 

koble til et headsett med mikrofon. Har du ikke dette, kan du ringe inn til 

konferansen. Dette står i veileder lenger opp. Du kan da ha bilde på din enhet, for 

eksempel pc, mens du har lyden via din telefon. 

 Virker ikke mikrofonen din? 

Har du slått av mikrofon? Se menyer lenger opp i veiledningen for å slå på denne. 

Husk at en enhet kan ha flere mikrofoner. Velg i så fall en annen mikrofon og forsøk 

igjen. Sjekk volumkontroller på enheten du sitter ved. Disse kan sitte på egne 

knapper eller ha egne menyvalg på skjermen. Hvis enheten ikke har mikrofon, må du 

koble til et headsett med mikrofon. Har du ikke dette, kan du ringe inn til 

konferansen. Dette står i veileder lenger opp. Du kan da ha bilde på din enhet, for 

eksempel pc, mens du har lyden via din telefon. 

Husk at det lønner seg alltid å teste dette i god tid før møtet begynner. De fleste enheter har 

mulighet for å teste både lyd og bilde i forkant. Husk også at dersom du får melding på 

skjermen om at programmet må ha tilgang til ditt kamera og mikrofon, må du godkjenne 

dette. Har dette blitt nektet en gang, så må dette gjøres om igjen på din enhet. 

 

 

http://www.nrk.no/
http://www.nettfart.no/
http://www.youtube.com/

