Guide til telefon -og videomødeprogrammer
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Digitale mødeformer: Telefon -og videomøder
Når I ikke kan mødes i foreningens ledelse og stadig vil holde liv i jeres initiativer, har I brug for
fortsat at kunne koordinere og lave aftaler. I kan, som I plejer tage mail og telefon i brug, men har I
behov for at være ”til stede” samtidig, kan telefon eller videomøder være rigtig gode supplerende
værktøjer. Samarbejder man med flere, og måske endda i forskellige dele af landet (eller udland),
kan et godt videomøde også bidrage til at reducere transport. Som tillæg til fysiske mødeformer
kan video – og telefonmøder bidrage til at holde engagementet i foreningen godt i gang.

Her er nogle muligheder, man kan afprøve:
Telefonmøder:
Lige nu er det gratis bruge Evercalls mødetelefon. Det koster alm. trafiktakst. Det fungerer på den
måde at man ringer til Evercalls mødetelefonnummer, indtaster kode og så er man i gang. Man
skal ikke have abonnement eller særligt udstyr. Se mere på Evercalls hjemmeside:
https://evercall.dk/

Videomøder:
Der er mange udbydere af videomøder, og ikke alle er gratis, eller den gratis version kan have
begrænsede muligheder. Afhængig af hvad man skal bruge videomødet til, har de fleste med en
computer og/eller smartphone ofte allerede sådanne muligheder installeret. De meste brugte er:
MS Teams
Zoom
Skype
Google Hangouts
Lær og læs mere om videomøder ved fx at søge Internettet på ”Videokonferenceprogram gratis”.
Der er også mange gode vejledninger til, hvordan man bruger de forskellige programmer. Søg på
det enkelte programs navn og vejledning eller guide. (fx guide til online møder i foreningen).
Skal du ikke holde møder, men blot tale med få mennesker og gerne vil tale/se dem samtidig, kan
programmer som nedenstående også bruges. Al kommunikation via disse og ovenstående
videomøder kræver dog i visse tilfælde at også modtageren har programmet installeret. Man kan
dog fra de fleste programmer sende en linkinvitation til mødet, så modtageren bare skal koble sig
på uden nødvendigvis at have programmet installeret. Videomøderne kan også håndtere
almindelige taleopkald. Man slår bare ikke kameraet til.
På bibliotekernes hjemmeside ekurser.nu kan man se en hurtig vejledning til videosamtaler, hvis
man ikke skal bruge alle videomødeprogrammernes muligheder, men blot samtale. Disse kræver
dog, at modtageren også har installeret programmet. Eksempler på disse er: Facetime, WhatsApp,
Facebook Messenger, Google Duo.

