Instruktioner för inloggning till digitalt möte
Förutsättningar att delta i digitala grupper på kurs- och
kunskapscenter:
•

Dator, mobil, platta med bra internetuppkoppling

•

Inbyggd kamera eller extern webbkamera

•

Hörlurar (ej bluetooth då andra kan koppla upp sig då)

•

Nedladdad datorapplikation eller mobilapplikation, se instruktioner
nedan

•

Ostörd miljö där ingen annan kan se eller höra

Hur du loggar in i mötet:
1. Du behöver ladda ner och installera en datorapplikation eller
mobilapplikation innan du loggar in till mötet.
Datorapplikation: https://download.compodium.com
Om du behöver hjälp att ladda ner kontakta Ineras support: 08241250

Mobilapplikation: Finns i appstore/play butik och heter ”digitalt
möte” Följ sedan instruktionerna nedan till punkt 7.
2. Du ansluter till mötet via ett digitalt väntrum som du hittar på
hemsidan: www.habilitering.se/kurs-och-kunskapscenter gå in på
”vuxna med autism” Scrolla ner till rubriken ”digitala grupper” och
tryck på ”digitalt väntrum”.

3. Du kan även skriva in länken till det digitala väntrummet direkt i
webbläsaren
https://login.vidicue.com/customer/f804893b-4bd2-4820-bc8e-2cb1a6b

5. När det är dags för mötet du ska delta i går du in i det digitala
väntrummet via länken
6. Du kommer då att komma vidare till identifiering. Välj i första hand
Svenskt BankID eller Freja eID Plus (Du som föranmält att logga in
med engångskod väljer ”sms engångskod” och kommer få en kod
skickad till dig via sms).

7. Du hamnar nu i ett virtuellt väntrum. Här väntar du tills att du blir
insläppt av den som håller i mötet.

8. När du blir insläppt kommer du att få en fråga om du vill ansluta till
mötet med webbläsare eller datorapplikation. Du ska alltid välja
datorapplikation. (Om du ansluter med webbläsare försämras
kvalitén för alla i mötet)

9. Klicka sedan på ”öppna”

10.

Efter det är du inne i mötet. Om du behöver justera ljud och

kamera hittar du inställningar högst upp i högra hörnet:

