Som ett led i arbetet för att effektivisera och tillgängliggöra videomöten vid SLU så har vi nu
rullat ut en ny funktion i Outlook som låter dig boka videomöten direkt i din Outlook-klient.
IT-avdelningen har använt och utvärderat denna funktion under hösten och nu rullar vi ut den
till samtliga medarbetare vid SLU. Tanken är att denna funktion på sikt, så mycket som
möjligt, ska ersätta de fasta videorummen 70xx.
Funktionen fungerar i: Outlook 2013/2016 för Windows samt i Outlook för OSX och i er
Webbmail.
Viktigt att tänka på när du bokar ditt videomöte.
•
•
•
•
•
•
•
•

Du kan göra om vilket befintligt möte som helst i din kalender till ett videomöte.
När du skapar ett videomöte i Outlook så läggs objektet Video meeting till i fälten
Plats (Location) och Deltagare (Participants).
För att din bokning ska kunna fungera så får objektet Video meeting inte tas bort
från dessa två fält.
Mötet är öppet att ansluta till 30 min före utsatt tid.
Mötet avslutas först när samtliga deltagare har kopplat ner från mötet. (Se därför till
att alla dina deltagare verkligen lägger på när mötet är klart).
Samtliga deltagare måste själva ringa in till mötet, även om dom sitter vid ett
videosystem.
Varje enskilt möte du bokar får en egen unik adress som enbart dina inbjudna
deltagare har tillgång till.
Om du bokar en serie möten genom att använda mötesfunktionen Återkommande
(Recurrence) i Outlook så får samtliga möten i serien samma adress att ringa in till.
Hur gör man?

Starta med att öppna dialogen för att skapa ett nytt möte.

1. Boka ditt möte som vanligt genom att lägga till de deltagare du vill bjuda in, ett
mötesnamn, eventuella fysiska lokaler samt datum och tid för mötet.

2. Nu är det dags att göra ditt möte till ett videomöte.
Klicka på SLU-ikonen Video meeting längst upp till höger i mötesdialogen.

3. Nu skapas mötesinbjudan med instruktioner om hur samtliga deltagare ansluter till
mötet.
Notera: I fälten Plats (Location) och Deltagare (Participants) så läggs objektat Video
meeting till. För att din bokning ska fungera så få objektet Video meeting inte tas
bort från något av dessa två fält.

4. Du kan nu skicka din mötesinbjudan.

5. Du får strax en bekräftelse på din bokning. Notera att svaret från Video meetingtjänsten kan dröja upp till ett par minuter.

Gör om ett befintligt möte i din kalender till ett videomöte.
1. Öppna mötet som du vill göra till ett videomöte i din kalender.
2. Klicka på Video meeting-knappen
3. Skicka uppdatering.

