
Hægt er að tengjast Teams í gegnum
bæði tölvur og snjalltæki, s.s. síma og
spjaldtölvur. 
Mikilvægt er að vera í góðu
netsambandi.
Nauðsynlegt er að vera með
hátalara/heyrnartól. Oftast innbyggt í
tölvur og snjalltæki. Einnig eiga margir
lítil heyrnartól með hljóðnema sem
fylgja símum. 
Gott en ekki nauðsynlegt er að vera
með vefmyndavél. Hún er oft innbyggð
í tölvur og snjalltæki. 
Á fundinum eru þátttakendur beðnir
um að hafa stillt á „mute“/„hljóðlaust“
til að koma í veg fyrir óþarfa hávaða. 

GOTT AÐ HAFA Í HUGA
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 STILLA HLJÓÐ OG MYND

Þú smellir á slóðina (hlekkinn) sem þú
fékkst í tölvupósti.

AÐ TENGJAST FUNDINUM

Þegar smellt er á hlekkinn opnast vafri
(browser), t.d. Chrome eða Firefox og er
þar hægt að velja viðmót sem
viðkomandi ætlar að nota á fundinum. 
Ef þú ert ekki með Teams appið er
einfaldast að velja: Continue on this
browser. Sjá mynd. 
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Þegar  tenging við fundinn virkjast þarf
að ákveða aðgengi að myndavél og
hljóðnema. Ef ætlunin er að taka til
máls á fundinum þá þarf að velja allow. 
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KOSNINGAR

STILLA HLJÓÐ OG MYND
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Ef þú valdir að leyfa Teams að nota
myndavél og hljónema þá er lokaskrefið að
yfirfara þær stillingar. Sjá mynd.

Þegar allt er klárt er ekkert eftir nema að
smella á join now. Þá getur fundarstjóri
hleypt þér á fundinn. 

Þegar kosningar fara fram mun
þingforseti gera viðvart og setja hlekk
á kosningarnar í spjallglugga. Við
upphaf fundar verður kosninga-
fyrirkomulagið prófað. 

BEÐIÐ UM ORÐIÐ
Til að biðja um orðið er farið með
músabendil á stikuna raise hand og
smellt á hana. Þá birtist hönd við nafn
þitt. Ef þú gerðir þetta óvart geturðu
alltaf smellt á stikuna lower hand. Ef þú
sérð ekki raise hand þarftu að ýta á
þrípunktinn. Við það ætti
valmöguleikinn að birtast. 
Ef þú þarft að koma skilaboðum á
framfæri á fundinum þá ýtirðu á chat. Í
spjallglugga geturðu skrifað skilaboð. 

GÖGN FUNDARINS
Öll gögn hafa verið send út í tölvupósti
til sambandsaðila UMFÍ. Jafnframt eru
þau aðgengileg á heimasíðu UMFÍ. 


